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Uchwała Rady Gminy Pszczew Nr XLII/242/10 z dnia 14 paŝdziernika
2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
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Uchwała Rady Gminy Pszczew Nr XLII/245/10 z dnia 14 paŝdziernika
2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania
z radą działalności poşytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej
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7323

Uchwała Rady Gminy Bledzew Nr LII/379/10 z dnia 19 paŝdziernika
2010r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa,
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konsultowania z radami działalności poşytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
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Uchwała Rady Gminy Bledzew Nr LII/389/10 z dnia 19 paŝdziernika
2010r. w sprawie obnişenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nauczycielom szkół i placówek oświatowych Gminy Bledzew,
realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o róşnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
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Uchwała Rady Miejskiej w Sulechowie Nr LI/532/2010 z dnia 19 paŝdziernika 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego
z radami działalności poşytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poşytku publicznego
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Uchwała Rady Miejskiej w Sulechowie Nr LI/540/2010 z dnia 19 paŝdziernika 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych w Gminie Sulechów na rok 2011
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Uchwała Rady Miejskiej w Sulechowie Nr LI/541/2010 z dnia 19 paŝdziernika 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia
wysokości stawek oraz zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości w Gminie Sulechów na rok 2011
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Uchwała Rady Miejskiej w Sulechowie Nr LI/542/2010 z dnia 19 paŝdziernika 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu
i trybu udzielania ulg w naleşnościach pienięşnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej
w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg
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Uchwała Rady Miejskiej w Sulechowie Nr LI/543/2010 z dnia 19 paŝdziernika 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sulechów
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Uchwała Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Nr CXXXIII/363/10 z dnia
21 paŝdziernika 2010r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
oraz zwolnień od podatku
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Uchwała Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Nr CXXXIII/364/10 z dnia
21 paŝdziernika 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków
udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikat przy sprzedaşy lokali mieszkalnych i budynków jednorodzinnych zbywanych
najemcom korzystającym z pierwszeństwa w ich nabyciu, a takşe
procentowej stawki od pierwszej opłaty z tytułu uşytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych
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Uchwała Rady Gminy Bytnica Nr XXXIX/200/2010 z dnia 22 paŝdziernika 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
gminy Bytnica w dziedzinach dotyczących działalności statutowej
tych organizacji
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Uchwała Rady Gminy Lubrza Nr XL/237/2010 z dnia 22 paŝdziernika
2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami
działalności poşytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie, projektów
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji
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Uchwała Rady Gminy Lubrza Nr XL/240/2010 z dnia 22 paŝdziernika
2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
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Uchwała Rady Gminy Lubrza Nr XL/241/2010 z dnia 22 paŝdziernika
2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na terenie Gminy Lubrza
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Uchwała Rady Gminy w Przewozie Nr XXXIX/236/2010 z dnia 26 paŝdziernika 2010r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów
i ustalenia stawki opłaty od posiadania psów w Gminie Przewóz
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Uchwała Rady Gminy w Przewozie Nr XXXIX/237/2010 z dnia 26 paŝdziernika 2010r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej
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Uchwała Rady Gminy w Przewozie Nr XXXIX/238/2010 z dnia 26 paŝdziernika 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
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Powiatu Gorzowskiego z dnia 25 lipca 2007 roku w sprawie postawienia w stan likwidacji Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kostrzynie nad Odrą.
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Uchwała Rady Powiatu Krośnieńskiego Nr XL/300/2010 z dnia 27 paŝdziernika 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania
z radą działalności poşytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji
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Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OSZ-4210-46(4)/2010/
334/VIII/BK z dnia 27 paŝdziernika 2010r. w sprawie zatwierdzenia
zmiany taryfy dla ciepła

7358

ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE
1579
1580
1581

–
–
–

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego Nr NK.I.IWIT.09111-43/10 z dnia 27 paŝdziernika 2010r.
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Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego Nr NK.I.IWIT.09111-45/10 z dnia 27 paŝdziernika 2010r.
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Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego Nr NK.I.IWIT.09111-42/10 z dnia 28 paŝdziernika 2010r.
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ZARZĄDZENIE NR 26/2010
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
z dnia 26 paŝdziernika 2010r.
w sprawie ustanowienia planu ochrony rezerwatu przyrody Mesze
Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r.
Nr 151, poz. 1220 z póŝn. zm.1)) zarządza się, co następuje.

§ 1. Ustanawia się plan ochrony dla rezerwatu
przyrody „Mesze", połoşonego na terenie gminy
Kolsko, zwanego dalej rezerwatem.
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§ 2. Dane ogólne.
1. Powierzchnia rezerwatu wynosi 19,88ha i składają się na nią następujące kategorie uşytkowania
gruntów:
nieuşytki (N) – 4,31ha;

Poz. 1539

4) postępujące tempo eutrofizacji jeziora;
5) promowanie wiedzy o wartościach przyrodniczych rezerwatu i kształtowanie akceptacji dla
stosowanych metod ochrony czynnej wśród
członków społeczności lokalnych;

wody stojące – 2,20ha;

§ 4. Zagroşenia dla przyrody rezerwatu. Zagroşenia dla przyrody rezerwatu stanowią:

grunty leśne – 13,37ha;

nadmierna eutrofizacja jeziora;

Rezerwat obejmuje działki ewidencyjne o numerach: 85, 90, 91.
2. Rezerwat jest połoşony:
według podziału administracyjnego państwa: województwo lubuskie, powiat nowosolski, gmina Kolsko, obręb ewidencyjny Mesze;
według podziału administracyjnego Lasów
Państwowych: Regionalna Dyrekcja Lasów
Państwowych w Zielonej Górze, Nadleśnictwo Sława Śląska, obręb Kochanowo;
grunty rezerwatu stanowią własność
Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa
Sława Śląska.
3. Według aktualnie obowiązującego podziału rezerwatów rezerwat „Mesze” zaklasyfikowany
został jako:
Rodzaj: Wodny (W) ze względu na dominujący
przedmiot ochrony:
Typ: Biocenotyczny i fizjocenotyczny (PBf)
Podtyp: biocenoz naturalnych i półnaturalnych
(bp) ze względu na główny typ ekosystemu:
Typ: Wodny (EW)
Podtyp: jezior mezotroficznych i eutroficznych
oraz stawów (jm).
§ 3. Celem ochrony przyrody rezerwatu jest: zachowanie zarastającego jeziora z charakterystycznymi zespołami oraz rzadkimi gatunkami roślin
wodnych i bagiennych.
1. Cel, o którym mowa w § 3. realizuje się przez:
1) Ochronę zachowawczą rezerwatu.
2) Działania ochronne w zlewni.
2. Przyrodniczymi i społecznymi uwarunkowaniami realizacji celów, o których mowa w pkt. 1 są:
1) połoşenie rezerwatu w granicach sieci Natura
2000:
PLB 300011 „Pojezierze Sławskie”;
2) zachowanie siedlisk przyrodniczych, wymagających ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000:
3150 – eutroficzne zbiorniki wodne;
3) konieczność zabezpieczenia przebiegu naturalnych procesów przyrodniczych i ich obserwacja;

rekreacyjne wykorzystanie jeziora (nielegalne kąpielisko);
nielegalny połów ryb;
zaśmiecanie terenu rezerwatu;
neofityzacja, pinetyzacja, rubietyzacja
drzewostanów okalających jezioro, które
zostały przedstawione w załączniku Nr 1.
§ 5. Cały obszar rezerwatu (19,88ha) podlega
ochronie czynnej.
§ 6. Na terenie rezerwatu planuje się działania
ochronne mające na celu zahamowanie nadmiernej
eutrofizacji jeziora, przywrócenie dogodnych warunków bytowych dla zbiorowisk ramienic, renaturalizację zniekształconych ekosystemów leśnych,
ograniczenie antropopresji, które zostały przedstawione w załączniku Nr 2.
Mapy przedstawiające typy ekosystemów rezerwatu
„Mesze”, podziału na działki ewidencyjne rezerwatu
„Mesze”, zagroşeń wewnętrznych i zewnętrznych
oraz zaplanowanych sposobów ich eliminacji lub
ograniczenia przedstawia załącznik Nr 3.
§ 7. Obszary i miejsca udostępnienia dla celów
naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, sportowych, połowu ryb.
1) Obszar rezerwatu udostępnia się do celów naukowych i dydaktycznych za zgodą Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.
2) Rezerwat jest udostępniony dla celów turystycznych - turystyka piesza i edukacyjnych
w formie zorganizowanych grup. Poruszanie
się w rezerwacie jest ograniczone do dróg leśnych. Rezerwat nie jest udostępniany dla celów sportowych, łowieckich oraz połowu ryb.
§ 8. Na terenie rezerwatu nie wyznacza się
miejsc, w których moşe być prowadzona działalność
wytwórcza, handlowa i rolnicza.
§ 9. Wprowadza się następujące ustalenia do
studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kolsko, miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego, planów
zagospodarowania przestrzennego województwa
lubuskiego dotyczące eliminacji lub ograniczenia
zagroşeń zewnętrznych:
1) W sąsiedztwie rezerwatu nie naleşy projektować i lokalizować şadnych obiektów inwestycyjnych uciąşliwych dla środowiska przyrodniczego;
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2) Uwzględnić lokalizację i zasady ochrony rezerwatu we wszelkich procedurach lokalizacji i oddziaływania na środowisko przedsięwzięć i zamierzeń inwestycyjnych.
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§ 10. Zarządzenie wchodzi w şycie po upływie
14 dni od jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim
Jan Rydzanicz
__________________________________________
1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2009r. Nr 215, poz. 1664, Dz. U. z 2010r. Nr 76, poz. 489, Nr 119,
poz. 804.

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 26/2010
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wlkp.
z dnia 26 października 2010r.
Identyfikacja oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczenia istniejących i potencjalnych zagrożeń
wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków.
Identyfikacja zagrożenia

Sposób eliminacji lub minimalizacji zagrożenia
Zagrożenia wewnętrzne
• Zarybianie zbiornika rybami drapieşnymi, głównie
Karaś pospolity kroczek 30 – 80g,
• Nadmierna eutrofizacja jeziora
Lin kroczek 30 – 100g, Sandacz narybek jesienny
20 – 80g
• Pinetyzacja
• Wprowadzanie na zasadzie podsadzeń poşądanych
• Borowacenie
gatunków drzew liściastych

• Neofityzacja

• Przebudowa drzewostanu robinii akacjowej,
w kierunku zgodnym z siedliskiem. Wprowadzanie
dęba szypułkowego na wyciętych powierzchniach
gniazdowych.

Zagrożenia zewnętrzne
• Egzekwowanie zakazów obowiązujących w rezer• Antropopresja
wacie (ograniczenie kłusownictwa, nielegalnych
• Nadmierna eutrofizacja jeziora
kąpielisk)
• Monitorowanie dopływu biogenów do jeziora

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 103

– 7297 –

Poz. 1539

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 26/2010
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wlkp.
z dnia 26 października 2010r.
Określenie działań ochronnych na obszarze ochrony czynnej, z podaniem rodzaju, zakresu i lokalizacji
tych działań
rodzaj
Przebudowa drzewostanów niezgodnych z siedliskiem
i degradujących gleby

Zahamowanie procesów eutrofizacji zbiornika

Przeciwdziałanie
niekontrolowanej
penetracji rezerwatu przez
ludzi

Eliminacja zanieczyszczeń pochodzenia antropogenicznego

zakres
- przebudowa drzewostanu robinii akacjowej.
Wprowadzanie dęba szypułkowego na gniazdach;
- podsadzenia dębowe;
- eliminacje w zabiegach pielęgnacyjnych neofitów (głównie
dęba czerwonego, robinii akacjowej) oraz monitorowanie
stanu ich populacji;
- wprowadzanie do zbiornika
drapieşnych gatunków ryb
w celu ograniczenia liczebności
gatunków ryb eliminujących
zooplankton; Karaś, Lin, Sandacz
- eliminowanie nielegalnego
połowu ryb;
- czytelne i wyraŝne oznakowanie granic; ustawienie tablic
informujących o nazwie formy
ochrony przyrody;
- kontrole Straşy Leśnej i Rybackiej;
- likwidacja nielegalnych kąpielisk;
-likwidacja pomostów wędkarskich.
- zbieranie śmieci

lokalizacja
Pododdział 95 b

-Pododdział 95a,c,d,i,j, 102b,d, 103a

Pododdział 95 g

Cały rezerwat

oddz. 95g
oddz. 95g
Cały rezerwat
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Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 26/2010
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wlkp.
z dnia 26 października 2010r.

- Mapa typów ekosystemów rezerwatu „Mesze”.
- Mapa podziału na działki ewidencyjne rezerwatu „Mesze”
- Mapa zagroşeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz zaplanowanych sposobów ich eliminacji lub ograniczenia.
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UCHWAŁA NR LVIII/72/2010
RADY MIASTA ŻAGAŃ
z dnia 29 czerwca 2010r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Żagańskiej Strefy
Gospodarczej II zlokalizowanej w Żaganiu w rejonie ul. Bolesława Chrobrego
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
tekst jednolity ze zm.1), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zm. 2),
w oparciu o uchwałę Nr XXXI/97/2008 Rady Miasta
Şagań z dnia 25 września 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Şagańskiej
Strefy Gospodarczej II zlokalizowanej w Şaganiu
w rejonie ulicy Bolesława Chrobrego, po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Şagań, uchwalonym uchwałą
Nr XXIV/45/2008 Rady Miasta Şagań z dnia
24 kwietnia 2008r. uchwala się, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Przedmiotem uchwały jest miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego terenu Şagańskiej Strefy Gospodarczej II zlokalizowanej
w Şaganiu w rejonie ul. Bolesława Chrobrego.
2. Granice terenu objętego planem określone
zostały na rysunku planu, stanowiącym załącznik
graficzny do niniejszej uchwały.
3. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są:

3) komunikację, oznaczoną na rysunku planu
symbolami:
a) KDL – droga lokalna publiczna;
b) KDD – droga dojazdowa publiczna;
4) infrastrukturę techniczną – elektroenergetyka,
oznaczoną na rysunku planu symbolem E.
§ 3. 1. Ustalenia planu 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) zasady przeznaczenia terenów oraz linie rozgraniczające tereny o róşnym przeznaczeniu
lub róşnych zasadach zagospodarowania;
b) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
c) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
d) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
e) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
f)

szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości;

1) załącznik graficzny Nr 1 – rysunek planu w skali
1: 1 000 wraz z wyrysem ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;

g) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji;

2) załącznik Nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłoşonego do
publicznego wglądu projektu planu;

i)

sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i uşytkowania terenów;

j)

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

3) załącznik Nr 3 – rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które naleşą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach
publicznych.
§ 2. Na obszarze objętym niniejszą uchwałą wyodrębnia się tereny, wydzielone na rysunku planu
liniami rozgraniczającymi, które przeznacza się pod:
1) zabudowę produkcyjno – techniczną oznaczoną
na rysunku planu symbolem P;
2) zabudowę usługową, oznaczoną na rysunku
planu symbolem U;

h) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej;

3) rozdział 3, zawierający przepisy dotyczące wydzielonych stref, określające szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
4) rozdział 4, zawierający warunki zagospodarowania dla poszczególnych terenów, określające:
a) przeznaczenie terenów;
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b) parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;
5) rozdział 5, zawierający przepisy końcowe.
2. Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu:
1) granica obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o róşnym przeznaczeniu lub róşnych zasadach zagospodarowania;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) symbole literowe przeznaczenia terenów;
5) stanowiska archeologiczne;
6) strefa techniczna.
3. Pozostałe, niewymienione w ust. 2 elementy
rysunku planu, jak np. treść podkładu mapowego,
mają charakter informacyjny i nie są ustaleniami
planu.
§ 4. Ilekroć jest mowa o:
1) uchwale – naleşy przez to rozumieć niniejszą
uchwałę niniejszą uchwałę Rady Miasta Şagań;
2) planie – naleşy przez to rozumieć wszystkie
ustalenia dotyczące obszaru objętego niniejszą
uchwałą;
3) przepisach odrębnych – naleşy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;
4) rysunku planu – naleşy przez to rozumieć rysunek, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 niniejszej
uchwały;
5) terenie – naleşy przez to rozumieć obszar o toşsamym rodzaju przeznaczenia, wyznaczony na
rysunku planu liniami rozgraniczającymi
i oznaczony symbolem literowym i liczbowym;
6) przeznaczeniu podstawowym – naleşy przez to
rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu, który
dominuje w obszarze wydzielonym liniami rozgraniczającymi, obejmujący min. 51% powierzchni nieruchomości lub min. 51% powierzchni całkowitej wszystkich budynków istniejących i planowanych, połoşonych w jej
granicach;
7) przeznaczeniu dopuszczalnym – naleşy przez to
rozumieć rodzaj przeznaczenia inny niş podstawowy, który uzupełnia i wzbogaca uşytkowanie podstawowe i nie moşe zaistnieć bez
przeznaczenia podstawowego;
8) wysokości zabudowy – naleşy przez to rozumieć definicję zgodną z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie, z dopuszczeniem w bryle budynku, lokalnych dominant o indywidualnych wysokościach, z zastrzeşeniem, iş rzut dominanty
nie moşe przekroczyć 10% powierzchni zabudowy tego budynku;

Poz. 1540

9) powierzchni zabudowy – naleşy przez to rozumieć sumę powierzchni zabudowy, tj. największą obszarowo powierzchnię poziomego rzutu
jednej kondygnacji naziemnej, liczonej po zewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych
wszystkich obiektów budowlanych, wraz z budynkami gospodarczymi i pomocniczymi, występującymi w obrębie danej nieruchomości;
10) wskaŝniku intensywności zabudowy – naleşy
przez to rozumieć iloraz: sumy powierzchni całkowitych, liczonych w zewnętrznym obrysie
murów wszystkich kondygnacji nadziemnych,
wszystkich budynków połoşonych w granicach
nieruchomości, do powierzchni tej nieruchomości;
11) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleşy przez
to rozumieć oznaczoną na rysunku planu granicę, poza którą nie moşe być wysunięte główne
lico budynku;
12) linii postulowanej – naleşy przez to rozumieć
linię podziału, rozgraniczającą teren o tym samym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania;
13) strefie technicznej – naleşy przez to rozumieć
strefy od sieci i urządzeń infrastruktury technicznej obejmujące pasy terenu wzdłuş sieci,
pozwalające na stały lub okresowy dostęp operatora kontrolującego stan sieci, a w przypadku
awarii - na jej usunięcie, ustalane na podstawie
rodzaju sieci, średnicy i głębokości jej posadowienia;
14) zagospodarowaniu tymczasowym – naleşy
przez to rozumieć dotychczasowy sposób korzystania z terenu, do momentu wprowadzenia
zainwestowania zgodnego z ustaleniami planu;
15) reklamie wielkogabarytowej – naleşy przez to
rozumieć wolnostojące, trwale związane z gruntem urządzenie reklamowe, w tym umieszczane
na elementach konstrukcyjnych, obiektach budowlanych lub ogrodzeniach, którego przynajmniej jeden z wymiarów przekracza 4,0m.
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 warunkami zagospodarowania dla poszczególnych terenów, zawartymi w rozdziale 4.
3. W ramach terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi, obok zagospodarowania zgodnego
z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym,
mogą występować drogi wewnętrzne, miejsca postojowe dla samochodów osobowych, sieci
i urządzenia infrastruktury technicznej oraz zieleń,
o ile z treści zapisów szczegółowych niniejszej
uchwały nie wynika inaczej.
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§ 6. 1. Ustala się zasady ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego w stosunku do wszelkich działań budowlanych, w szczególności dotyczących realizacji obiektów, budowy ogrodzeń, instalacji elementów reklamowanych i obiektów małej architektury.
2. Nakazuje się:
1) ukształtowanie w sposób harmonijny linii zabudowy i linii zieleni wzdłuş dróg publicznych,
w szczególności poprzez koordynację pomiędzy
liniami zabudowy, zielenią urządzoną, elementami reklam i informacji wizualnej, ogrodzeniami poszczególnych nieruchomości;

Poz. 1540
i urządzeń, opakowań, paliw lub innych materiałów;

2) lokalizacji obiektów i urządzeń, których uciąşliwość przekracza normy określane jako znacząco oddziaływujące na zdrowie ludzi i środowisko;
3) składowania odpadów oraz prowadzenia gospodarki ściekowej i odpadami, mogących
mieć negatywny wpływ na wody gruntowe;
4) stosowania systemów indywidualnych lub
grupowych oczyszczania ścieków bądŝ zbiorników bezodpływowych.

2) realizację w granicach kaşdej działki terenów
biologicznie czynnych, do których naleşą tereny
zieleni niskiej – trawniki, zieleni średniej - krzewy, zieleni wysokiej – drzewa;

3. W zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem nakazuje się:

3) przeznaczenie pasa terenu pomiędzy linią rozgraniczającą teren a linią zabudowy pod realizację:

2) stosowanie paliw ekologicznych, tj. o niskiej
zawartości związków siarki.

a) utwardzonego wjazdu na teren działki;
b) dojścia do budynku;
c) zieleni urządzonej i elementów małej architektury.
3. Zakazuje się:

1) hermetyzację
procesów
technologicznych,
ograniczających emisję zanieczyszczeń;

4. W zakresie ochrony powierzchni ziemi i środowiska przed odpadami:
1) nakazuje się:
a) gromadzenie i odprowadzanie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej,

1) stosowania materiałów wykończeniowych typu: blacha trapezowa i falista oraz siding poza
obiektami produkcyjnymi i składowo - magazynowymi;

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

2) realizacji ogrodzeń działek budowlanych z prefabrykatów betonowych od strony dróg publicznych.

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

4. Dopuszcza się:
1) lokalizację znaków informacji wizualnej w celach reklamowych, tj. szyldów, reklam, tablic informacyjnych, pylonów;
2) przeznaczenie pasa terenu pomiędzy linią rozgraniczającą teren a linią zabudowy pod realizację:
a) zadaszonego i osłoniętego miejsca pod pojemniki na śmieci,
b) miejsc do parkowania,
c) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.
§ 7. 1. Ustala się zasady ochrony środowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego.
2. Dopuszcza się lokalizację inwestycji naleşących do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z przepisami odrębnymi, dla których zakazuje się:
1) realizacji w sąsiedztwie przestrzeni publicznych
działalności uciąşliwych dla otoczenia oraz inwestycji pogarszających jakość środowiska,
a w szczególności związanych ze składowaniem, gromadzeniem lub przetwarzaniem odpadów, złomu, zuşytych pojazdów, maszyn

2) dopuszcza się:
a) gospodarkę
odpadami
niebezpiecznymi
w małych ilościach, w związku z istniejącą
lub projektowaną działalnością, według odrębnych przepisów obowiązujących w tym
zakresie,
b) wykorzystanie dla potrzeb niwelacji terenu
mas ziemnych, stanowiących grunt rodzimy,
usuwany lub przemieszczany, z zastrzeşeniem przepisów o ograniczeniu zmian naturalnego ukształtowania.
5. W zakresie ochrony wód przed zanieczyszczeniem nakazuje się:
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, stacji paliw i magazynów paliw, zakładów usług motoryzacyjnych i innych,
w których istnieje niebezpieczeństwo zanieczyszczenia wód opadowych substancjami ropopochodnymi lub innymi substancjami toksycznymi.
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6. W zakresie ochrony terenów zieleni i wartości
krajobrazowych ustala się:
1) ograniczenie zmian naturalnego ukształtowania
terenu;
2) kształtowanie nowej zieleni w sposób nie kolidujący z zabudową, wprowadzanie nasadzeń
przy uwzględnieniu docelowej wysokości
i rozłoşystości oraz otwarć widokowych.
§ 8. 1. Ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.
2. W obrębie stanowisk archeologicznych, oznaczonych na rysunku planu, ustala się wymóg przeprowadzenia badań archeologicznych, tj.: badań
wyprzedzających, sondaşowych lub nadzorów,
w formie zaleşnej od charakteru inwestycji
i w uzgodnieniu z Lubuskim Konserwatorem Zabytków.
3. Osoby prowadzące roboty budowlane i ziemne na obszarze objętym planem, w przypadku ujawnienia w trakcie prac przedmiotu, które posiada cechy zabytku, zobowiązuje się do:
1) wstrzymania wszelkich prac mogących uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;
2) zabezpieczenia przy uşyciu dostępnych środków tego przedmiotu i miejsca jego odkrycia;
3) niezwłocznego zawiadomienia o powyşszym
wojewódzkiego konserwatora zabytków lub
Burmistrza Miasta Şagań, który jest obowiązany niezwłocznie, nie dłuşej niş w terminie 3 dni
przekazać wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków przyjęte zawiadomienie.
§ 9. 1. Ustala się wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.
2. Do przestrzeni publicznych na terenie objętym
planem wlicza się drogi publiczne.
3. Nakazuje się:
1) zagospodarowanie terenów komunikacji z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych;
2) lokalizowanie od strony dróg publicznych przy
głównych ciągach ulicznych reprezentacyjnych
elewacji obiektów, głównych wejść i zieleni
ozdobnej;
3) unikanie głębokich wglądów na obiekty usytuowane w głębi działki, szczególnie na zaplecza
gospodarcze, przez odpowiednie uformowanie
zabudowy i wprowadzenie osłon w postaci zieleni, pergoli, ekranów.
4. Dopuszcza się:
1) realizację małej architektury, zieleni i akcentów
plastycznych;
2) realizację elementów uşytkowych i dekoracyjnych, a w szczególności lamp oświetleniowych,
słupów ogłoszeniowych, ławek;
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3) zagospodarowanie terenu, w tym chodników,
posadzek placów, ulic, wydzielonych ciągów
pieszych i pieszo – jezdnych.
§ 10. 1. Ustala się szczegółowe zasady i warunki
scalania i podziału nieruchomości.
2. W obszarze objętym planem nie występują tereny podlegające scaleniu.
3. Dopuszcza się moşliwość łączenia wydzielonych działek budowlanych.
4. Wszystkie ustalenia zdefiniowane dla dzielonej nieruchomości są jednocześnie obowiązujące
dla kaşdej z nowo powstałych działek.
5. Postuluje się przeprowadzenie podziałów nieruchomości zgodnie z liniami postulowanymi, wyznaczonymi na rysunku planu.
6. W przypadku innego podziału niş określony
w ust. 5:
1) ustala się:
a) obowiązek zapewnienia dla wszystkich powstałych w wyniku podziału działek dostępu
do infrastruktury technicznej i do drogi publicznej, w tym poprzez drogi wewnętrzne
o szerokości nie mniejszej niş 6,0m.,
b) konieczność
uwzględnienia
istniejącego
i projektowanego uzbrojenia, z zachowaniem
pasów eksploatacyjnych według zasad określonych przez dysponentów sieci,
c) minimalną powierzchnię wydzielanych działek budowlanych:
dla zabudowy produkcyjnej, magazynów
i składów – 5000m2;
dla zabudowy usługowej – 1500m2;
2) zakazuje się:
a) podziału terenów zainwestowanych, jeşeli
w wyniku powstania nowych nieruchomości
nie będą zachowane odległości pomiędzy
budynkami i obiektami, wynikające z przepisów odrębnych;
b) wtórnych podziałów terenów przeznaczonych pod komunikację;
3) dopuszcza się na wszystkich terenach, z wyjątkiem pasów drogowych, wydzielanie działek
pod urządzenia i sieci infrastruktury technicznej
o wielkości zapewniającej dostęp i obsługę tych
urządzeń.
§ 11. 1. Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji.
2. Podstawowy układ komunikacji drogowej, obsługujący teren stanowią:
1) ul. Bolesława Chrobrego – droga publiczna klasy L (lokalna), oznaczona na rysunku planu
symbolem KDL;
2) droga publiczna klasy D (dojazdowa), oznaczona na rysunku planu symbolem KDD.
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3. Uzupełnienie układu komunikacji mogą stanowić dodatkowe drogi wewnętrzne, stanowiące
dojazdy do poszczególnych posesji, w przypadku
wtórnych podziałów działek.
4. W granicach pasów drogowych dopuszcza się
realizację:
1) wszelkich elementów związanych bezpośrednio
z komunikacją drogową, rowerową i pieszą,
a w szczególności: ogólnodostępnych miejsc
postojowych, zatok autobusowych, chodników,
ścieşek rowerowych;
2) urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;
3) elementów małej architektury;
4) reklam wielkogabarytowych;
5) zieleni.
5. Kaşdorazowo w sytuacji przebudowy, rozbudowy i budowy elementów układu komunikacji,
w tym dróg, parkingów, ścieşek rowerowych i ciągów pieszych, naleşy uwzględnić odpowiednio:
1) projektowane oraz istniejące sieci uzbrojenia
terenu, z dopuszczeniem ich przełoşenia na
koszt administratora drogi i na warunkach
uzgodnionych z gestorem danej sieci;
2) istniejący układ dróg publicznych i utrzymanie
powiązań w formie skrzyşowań;
3) utrzymanie lub budowę chodników dla pieszych;
4) rozpoznanie geologiczno - inşynierskie terenu.
6. Program parkingowy, wyliczony według parametrów i wskaŝników określonych dla poszczególnych terenów w rozdziale 4, naleşy zbilansować
w 100% w ramach terenu planowanej inwestycji, co
w szczególności oznacza zakaz realizacji nowych
inwestycji nie spełniających tego warunku.
§ 12. 1. Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej.
2. Dla wszystkich terenów ustala się, w zaleşności od potrzeb, wyposaşenie w sieć wodociągową,
kanalizacyjną, elektroenergetyczną, gazową, ciepłowniczą i teletechniczną wraz z urządzeniami wynikającymi z przepisów odrębnych oraz przynaleşnymi pasami obsługi technicznej.
3. Ustala się ogólne zasady uzbrojenia terenów:
1) trasy projektowanych głównych sieci infrastruktury technicznej naleşy, w miarę moşliwości, prowadzić w liniach rozgraniczających
dróg, z uwzględnieniem umieszczenia w przekroju poprzecznym ulic wszystkich projektowanych docelowo sieci;
2) wzdłuş istniejących i projektowanych przebiegów sieci i przyłączy naleşy zachować pasy robocze o szerokości uzaleşnionej od ich typu
i średnicy, ustalone indywidualnie przez właściwego dysponenta sieci, na których nie nale-
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şy sytuować budynków, nasadzać drzew, lokalizować elementów małej architektury;

3) dopuszcza się:
a) zmianę przebiegu i parametrów sieci infrastruktury technicznej oraz moşliwość ich
przełoşenia na koszt władających terenem,
na warunkach ustalonych z gestorem danej
sieci, o ile nie narusza to struktury danej sieci, nie pogarsza warunków obsługi i nie narusza interesów osób trzecich,
b) realizację inwestycji infrastruktury technicznej, których przebieg wynika z zapisów planu
lub przepisów odrębnych i nie wynika
z rysunku planu.
4. W zakresie zaopatrzenia w wodę:
1) ustala się zagwarantowanie pełnego pokrycia
zapotrzebowania z istniejącej lub rozbudowywanej miejskiej sieci wodociągowej, przy czym
ilość dostarczanej wody dla poszczególnych typów zabudowy naleşy przyjąć zgodnie z przepisami w sprawie określenia przeciętnych norm
zuşycia wody;
2) nakazuje się zapewnienie wymaganego zaopatrzenia wodnego do celów przeciwpoşarowych.
5. W zakresie odprowadzenia ścieków bytowych,
komunalnych i przemysłowych oraz wód opadowych i roztopowych, zwanych dalej ściekami:
1) nakazuje się:
a) odprowadzenie ścieków do miejskiej kanalizacji sanitarnej, o ile spełniają one parametry
zgodne z przepisami odrębnymi,
b) podczyszczanie
ścieków
przemysłowych
przed wprowadzeniem ich do istniejącego
systemu sieci kanalizacyjnej;
2) zakazuje się wprowadzania ścieków do wód
powierzchniowych i do gruntu;
3) dopuszcza się:
a) realizację przepompowni ścieków na terenie
własnym inwestora,
b) uşytkowanie wód opadowych do celów
technologicznych przemysłowych, w formie
zamkniętego obiegu wody.
6. W zakresie zaopatrzenia na gaz:
1) ustala się pokrycie zapotrzebowania na gaz
z istniejącej lub projektowanej sieci gazowej;
2) nakazuje się:
a) zabezpieczenie tras dla gazociągu w liniach
rozgraniczających dróg;
b) stosowanie dla sieci stref kontrolowanych,
zgodnie z przepisami w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać
sieci gazowe.
7. W zakresie elektroenergetyki:
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1) ustala się pokrycie zapotrzebowania z istniejącej lub rozbudowanej sieci elektroenergetycznej;

3. Nakazuje się likwidację tymczasowego zagospodarowania, w przypadku moşliwości realizacji
przeznaczenia zgodnego z ustaleniami planu.

2) nakazuje się zasilanie nowych odbiorców energii elektrycznej liniami kablowymi z projektowanych stacji transformatorowych;

§ 14. Ustala się stawkę procentową, słuşącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
wynikającą ze wzrostu wartości nieruchomości
w wysokości …..%.

3) dopuszcza się realizację stacji transformatorowych na terenie inwestora.

Rozdział 3

8. W zakresie zaopatrzenia na ciepło:
1) ustala się:
a) pokrycie zapotrzebowania z istniejącej lub
rozbudowanej miejskiej sieci ciepłowniczej
lub lokalnych,
b) stosowanie paliw ekologicznych, ograniczających wielkość emisji i zanieczyszczeń powietrza;
2) dopuszcza się, w przypadku braku innych moşliwości, lokalizowanie sieci na terenach działek
prywatnych, pod warunkiem uzyskania zgody
ich właścicieli.
9. W zakresie telekomunikacji:
1) ustala się zapewnienie dostępu do istniejącej
lub rozbudowanej sieci telekomunikacyjnej;
2) nakazuje się skablowanie sieci;
3) zaleca się docelową obsługę abonentów przez
róşnych operatorów z istniejących lub planowanych sieci telekomunikacyjnych;
4) dopuszcza się lokalizację stacji bazowych telefonii komórkowej, urządzeń nadawczych, stacji
radiowych
i centrali
telekomunikacyjnych,
w granicach działek lub na obiektach.
10. W zakresie gospodarki odpadami:
1) nakazuje się:
a) segregację wytwarzanych odpadów, ze
szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych, zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami odrębnymi,
b) wyposaşenie dróg oraz terenów pieszych
w urządzenia do gromadzenia odpadów dostosowanych do technologii ich wywozu
i utylizacji;
2) dopuszcza się krótkoterminowe gromadzenie
odpadów komunalnych i odpadów produkcyjnych w granicach działek, na których są wytwarzane, w szczelnych pojemnikach uniemoşliwiających przedostanie się zanieczyszczeń do wód
gruntowych, a następnie ich wywóz przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo.
§ 13. 1. Ustala się sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i uşytkowania
terenów.
2. Zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych, za wyłączeniem obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej oraz obiektów stanowiących
zaplecze budowlane dla realizowanej inwestycji.

Przepisy dotyczące wydzielonych stref, określające
szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy.
§ 15. 1. Ustala się strefy techniczne, w których
zakazuje się lokalizacji zabudowy i trwałych nasadzeń:
1) dla istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 20kV wyznacza się
strefę wynoszącą 15.0m. tj. po 7.50m. w obie
strony od osi linii;
2) dla istniejącego kolektora ścieków wyznacza się
strefę wynoszącą 10,0m, tj. po 5,0m w obie
strony od osi kolektora;
3) dla pozostałych istniejących i projektowanych
sieci, strefy niewyznaczone graficznie na rysunku planu, o szerokościach uzaleşnionych od
średnicy i typu sieci, ustalone indywidualnie
przez właściwego dysponenta.
2. W przypadku likwidacji sieci wyznaczone na
rysunku planu strefy przestają obowiązywać, natomiast w przypadku przeniesienia sieci obowiązują
strefy w odniesieniu do nowej lokalizacji.
§ 16. 1. Ustala się strefę naraşoną na niebezpieczeństwo powodzi, w granicach terenów zagroşonych zalaniem wodami powodziowymi Q1% od rzeki Bóbr, oznaczoną na rysunku planu, dla której:
1) nakazuje się:
a) posadowienie obiektów na odpowiednio
skonstruowanych i głęboko umieszczonych
fundamentach na warstwach gruntów, które
nie zmienią właściwości geotechnicznych;
b) uwzględnienie przy konstrukcji obiektów zalanie wodami oraz lokalne podsiąkanie wód;
c) poprzedzenie lokalizacji obiektów rozpoznaniem geologicznym;
2) zakazuje się:
a) wprowadzania inwestycji, których zalanie
spowoduje niebezpieczeństwo zaistnienia katastrofy ekologicznej oraz skaşenia wód,
w tym: magazynów produktów ropopochodnych oraz innych substancji chemicznych,
składowisk odpadów przemysłowych;
b) realizacji kondygnacji podziemnych oraz budowy obiektów podziemnych, z wyjątkiem
sieci infrastruktury technicznej.
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d) utrzymanie nieprzekraczalnej linii zabudowy
zgodnie z rysunkiem planu, tj. w odległości;

Rozdział 4
Warunki zagospodarowania dla poszczególnych
terenów.

10,0m od linii rozgraniczających dróg
oznaczonych symbolami KDD i KDL;

§ 17. 1. Wyznacza się tereny zabudowy produkcyjno - technicznej, oznaczone na rysunku planu
symbolami P.

15,0m od pozostałych terenów i granic;
e) program parkingowy i garaşowy dostosowany do zamierzonego sposobu uşytkowania,
pokrywający co najmniej potrzeby zatrudnionych, tj. 20 miejsc na 100 osób zatrudnionych;

2. Ustala się przeznaczenie terenów:
1) podstawowe:
a) pod obiekty produkcyjne, techniczne;

f)

b) pod tereny magazynowo - składowe, w tym
magazyny i składy zabudowane;
c) pod bazy sprzętowo – transportowe;
2) dopuszczalne:

c) pod usługi, w szczególności: administracyjne, finansowe, hotelowe, gastronomiczne,
transportowe, motoryzacyjne, z wyłączeniem
stacji paliw;

obsługa komunikacyjna bezpośrednio z istniejących lub projektowanych dróg publicznych lub poprzez drogi wewnętrzne;

2) zakazuje się lokalizacji budynków bezpośrednio
na granicy nieruchomości.

a) pod handel hurtowy i detaliczny;
b) pod stacje obsługi, stacje serwisowe, stacje
autogazu;
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5. Parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy:
1) gabaryty zabudowy wywaşone, proporcjonalne, proste bryły;

b) pod komunikacja piesza;

2) wysokość zabudowy – do 3 kondygnacji, ale
nie wyşsza niş 15,0m, przy czym nie dotyczy
ona obiektów i urządzeń typu: kominy, maszty
oraz obiektów, których wysokość zaleşy od
względów technologicznych (wszelkie obiekty
o wys. równej lub większej od 50.0m.npt podlegają zgłoszeniu Szefostwu Słuşby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP);

c) pod
parkingi
wewnętrzne
bilansujące
w 100% potrzeby parkingowe dla nieruchomości;

3) w zakresie geometrii dachu dopuszcza się stosowanie dachów według indywidualnych potrzeb.

3) uzupełniające, niezaleşnie od funkcji podstawowych i dopuszczalnych:
a) pod komunikacja wewnętrzna kołowa;

d) pod zieleń urządzona;
e) pod urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) nakazuje się dostosowanie charakteru prowadzonej działalności do wielkości i specyfiki posiadanej działki;
2) zakazuje się wprowadzania inwestycji, których
zalanie spowoduje niebezpieczeństwo zaistnienia katastrofy ekologicznej oraz skaşenia wód,
w tym: magazynów produktów ropopochodnych oraz innych substancji chemicznych, składowisk odpadów przemysłowych.
4. Zasady zagospodarowania terenu, parametry
i wskaŝniki:
1) ustala się:
a) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku
do powierzchni nieruchomości – nie więcej
niş 65%;
b) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej
niş 20%, w tym dla zieleni wysokiej naleşy
przeznaczyć co najmniej 20% terenów biologicznie czynnych;
c) wskaŝnik intensywności zabudowy – do 1,5;

§ 18. 1. Wyznacza się tereny zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolami U.
2. Ustala się przeznaczenie terenu:
1) podstawowe: pod obiekty handlu detalicznego
o powierzchni sprzedaşy do 2000 m², obiekty
handlu hurtowego, usługi finansowe, administracja gospodarcza i biura, gastronomia
i usługi rzemieślnicze wraz z przynaleşnym zagospodarowaniem terenu;
2) dopuszczalne:
a) pod składy i magazyny dla obsługi funkcji
podstawowych;
b) pod stacje obsługi, salony i stacje serwisowe;
c) pod usługi transportowe;
d) pod zieleń urządzona.
3. dla kaşdego terenu, niezaleşnie od funkcji
wiodącej i uzupełniających, funkcjami mogącymi
występować w granicach terenu, bez ich jednoznacznego definiowania, moşe być dodatkowo zagospodarowanie zintegrowane i obsługujące funkcje wewnętrzne, tj.:
a) komunikacja kołowa;
b) komunikacja piesza;
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c) parkingi wewnętrzne bilansujące w 100% potrzeby parkingowe dla nieruchomości;
d) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.
4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: nakazuje się: dostosowanie charakteru
i skali usługowej działalności gospodarczej do wielkości nieruchomości, gwarantującej właściwą obsługę w zakresie dojazdów, miejsc parkingowych
placów manewrowych składowania odpadów.
5. Zasady zagospodarowania terenu, parametry
i wskaŝniki:
1) ustala się:
a) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku
do powierzchni nieruchomości – nie więcej
niş 70%;
b) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej
niş 10%, w tym dla zieleni wysokiej naleşy
przeznaczyć co najmniej 20% terenów biologicznie czynnych;
c) wskaŝnik intensywności zabudowy – do 1,5;
d) utrzymanie nieprzekraczalnej linii zabudowy
zgodnie z rysunkiem planu, tj. w odległości;
10,0m od linii rozgraniczających dróg
oznaczonych symbolami KDD i KDL;
15,0m od pozostałych terenów i granic;
e) program parkingowy i garaşowy:
w ilości nie mniejszej niş 1 miejsce postojowe na 25m² powierzchni uşytkowej;
w przypadku usług gastronomii, w ilości
nie mniejszej niş 1miejsce postojowe na
6 miejsc konsumpcyjnych;
f)

wjazdy i wyjazdy z dróg publicznych lub poprzez drogi wewnętrzne;

2) zakazuje się lokalizacji budynków bezpośrednio
na granicy nieruchomości.
6. Parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy:
1) gabaryty zabudowy wywaşone bryły dostosowane proporcjami do istniejącego zainwestowania;
2) szerokość elewacji frontowej - od 10,0m do
30,0m, a w przypadku obiektów rozczłonkowanych, dopuszcza się elewacje szersze;
3) wysokość zabudowy - do 4 kondygnacji, ale nie
wyşsza niş 15,0m;
4) w zakresie geometrii dachu dopuszcza się stosowanie dachów płaskich.
§ 19. 1. Wyznacza się teren drogi lokalnej publicznej, oznaczony na rysunku planu symbolem
KDL.
2. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemu komunikacji i infrastruktury technicznej:
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1) nakazuje się kompleksową budowę nowych
elementów układu komunikacyjnego wraz
z budową sieci uzbrojenia technicznego;
2) dopuszcza się:
a) korektę istniejącego układu komunikacyjnego w projektach technicznych budowy i modernizacji dróg, przy zachowaniu szerokości
pasa drogowego, określonego w ust. 3;
b) realizację zieleni;
c) lokalizację urządzeń
technicznej;

i sieci

infrastruktury

d) lokalizację elementów małej
i reklam wielkogabarytowych;

architektury

3) zakazuje się realizacji obiektów i urządzeń niezwiązanych z funkcją drogową i obsługą ruchu,
z wyjątkiem kiosków przy wiatach autobusowych;
3. Parametry i wskaŝniki zagospodarowania terenu – ustala się minimalną szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających wynoszącą 12,0m.
§ 20. 1. Wyznacza się teren drogi dojazdowej
publicznej, wraz z urządzeniami towarzyszącymi,
oznaczony na rysunku planu symbolem KDD.
2. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) nakazuje się kompleksową budowę nowych
elementów układu komunikacyjnego wraz
z budową sieci uzbrojenia technicznego;
2) dopuszcza się:
a) projektach technicznych budowy i modernizacji dróg, przy zachowaniu szerokości pasa
drogowego, określonej w ust. 3;
b) realizację zieleni;
c) lokalizację urządzeń
technicznej;

i sieci

infrastruktury

d) lokalizację elementów małej
i reklam wielkogabarytowych;

architektury

3) zakazuje się lokalizacji zabudowy trwałej, innej
niş związanej z funkcją drogi i obsługą ruchu.
3. Parametry i wskaŝniki zagospodarowania terenu – ustala się minimalną szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających wynoszącą 12,0m.
§ 21. 1. Wyznacza się tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetyka, oznaczone na rysunku
planu symbolami E.
2. Ustala się przeznaczenie terenów:
1) podstawowe – stacje transformatorowe wraz
z przynaleşnym zagospodarowaniem terenu;
2) dopuszczalne:
a) wszelkie urządzenia i sieci infrastruktury
technicznej;
b) zieleń izolacyjna.
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3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się:
a) aby uciąşliwości bądŝ 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 uşytkowania,
b) zagwarantowanie dojazdu dla obsługi technicznej terenu i zagospodarowania;
2) dopuszcza się grodzenie terenu.
Rozdział 5
Przepisy końcowe
§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Şagań.
§ 23. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

Poz. 1540

wym Województwa Lubuskiego i podlega publikacji
na stronie internetowej Miasta Şagań.
Przewodniczący Rady
Zdzisław Mirski
______________________________________
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r.
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U z 2004r. Nr 102,
poz. 1055 , Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441,
Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 Dz. U. z 2007r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U.
z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009r.
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 142
i poz. 146.
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, Dz. U.
z 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, Dz. U. z 2006r. Nr 45,
poz. 319, Nr 225, poz. 1635, Dz. U. z 2007r. Nr 127, poz. 880, Dz. U.
z 2008r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413,
Dz. U. z 2010r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LVIII/72/2010
Rady Miasta Żagań
z dnia 29 czerwca 2010r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LVIII/72/2010
Rady Miasta Żagań
z dnia 29 czerwca 2010r.
ROZSTRZYGNIĘCIEW 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 póŝn.
zm.) Rada Miasta Şagań rozstrzyga, co następuje:
Do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu Şagańskiej Strefy Gospodarczej II zlokalizowanej w Şaganiu w rejonie ul. Bolesława Chrobrego wyłoşonego do publicznego wglądu wraz z prognozą skutków wpływu ustaleń planu
na środowisko w siedzibie Urzędu Miasta Şagań
przy Pl. Słowiańskim 17 w dniach od 17 grudnia
2009r. do 7 stycznia 2010r., nie wniesiono uwag
zgodnie z wykazem uwag stanowiących integralną
część dokumentacji formalno – prawnej prac planistycznych.
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LVIII/72/2010
Rady Miasta Żagań
z dnia 29 czerwca 2010r.

Poz. 1540, 1541

strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póŝn. 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 jednolity tekst z póŝn. 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
jednolity tekst z póŝn. zm.) Rada Miasta Şagań rozstrzyga, co następuje:
1) z ustaleń zawartych w uchwale w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Şagańskiej Strefy Gospodarczej II
zlokalizowanej w Şaganiu w rejonie ul. Bolesława Chrobrego - wynika, şe realizacja zapisanych w nim zadań z zakresu infrastruktury
technicznej, w tym budowy dróg, kanalizacji,
wodociągów, ciągów pieszych i pieszo - rowerowych, pociąga za sobą wydatki z budşetu
miasta, w zakresie realizacji zadań własnych;
2) inwestycje i nakłady wynikające z realizacji zapisów przedmiotowej uchwały, w zakresie budowy i rozbudowy infrastruktury technicznej,
które są niezbędne dla prawidłowego i uporządkowanego zagospodarowania terenu objętego planem, będą finansowane ze środków:
a) budşetowych miasta, wg harmonogramu
planowanych do realizacji inwestycji oraz zadań wprowadzanych w kolejnych latach do
budşetu przez Radę Miasta Şagań,
b) pozabudşetowych, w tym z funduszy Unii Europejskiej,

ROZSTRZYGNIĘCIE
dotyczy sposobu realizacji zadań z zakresu
infrastruktury technicznej oraz zasad ich
finansowania zapisanych w miejscowym planu
zagospodarowania przestrzennego terenu
Żagańskiej Strefy Gospodarczej II zlokalizowanej
w Żaganiu w rejonie ul. Bolesława Chrobrego

c) wynikających z porozumień, w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego,
d) własnych inwestorów, na terenie posiadanych przez nich nieruchomości.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze5 40
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UCHWAŁA NR XXV/244/2010
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU ODRZAŃSKIM
z dnia 24 września 2010r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1,
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
oraz art. 5 ust. 1, ust. 2, ust. 3, art. 6 ust. 12, art. 7
ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613
ze zm.) i w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie wysokości
górnych granic stawek kwotowych w podatkach
i opłatach lokalnych (M.P. Nr 55, poz. 755) uchwala
się co następuje:
§ 1. Ustala się stawki podatku od nieruchomości:

1. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
– od 1m2 powierzchni – 0,71zł,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych od 1ha
powierzchni – 4,15zł,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności poşytku
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publicznego przez organizacje poşytku publicznego – od 1m2 pow. – 0,22zł.
2. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – od 1m powierzchni uşytkowej 0,57zł,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni
uşytkowej – 17,24zł,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym – od 1m2 powierzchni
uşytkowej – 9,82zł,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych – od 1m2 powierzchni uşytkowej – 4,27zł,
2

kultury,
kultury fizycznej i sportu,
d) zajęte pod cmentarze,
e) budowle słuşące do odprowadzania i oczyszczania ścieków , przewody sieci rozdzielczej
wody wykorzystywane do zadań własnych
gminy.
§ 3. 1. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości w drodze inkasa od osób fizycznych zamieszkałych na terenie wsi.
2. Pobór inkasa realizowany będzie przez sołtysów wsi:
1) Bodzów - Graşynę Stepień
2) Bonów - Jana Nogajczyka
3) Bycz - Jana Najdka
4) Drogomil - Lidię Wronowską

e) pozostałych – od 1m powierzchni uşytkowej
– 4,27zł. w tym:

5) Królikowice - Piotra Domagałę

garaşy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2
powierzchni uşytkowej – 6,80zł,

7) Popowo - Andrzeja Nowaczyka

budynków i ich części na terenie wsi – od
1m2 powierzchni uşytkowej – 3,97zł,
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poşytku publicznego
przez organizacje poşytku publicznego
– od 1m2 powierzchni uşytkowej – 3,97zł.
3. od budowli 2% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. Zwalnia się z podatku grunty, budynki lub
ich części, budowle:
a) zajęte na prowadzenie kąpieliska miejskiego,
b) przeznaczone na potrzeby prowadzenia działalności w zakresie walki z bezrobociem,
c) związane z obsługą zadań z zakresu:
opieki społecznej,
ochrony przeciwpoşarowej,
15 4 1

Poz. 1541

6) Małaszowice - Józefa Guziora
8) Tarnów Bycki - Zygmunta Gizę
9) Wierzbnica - Dariusza Rogowicza
3. Ustala się wynagrodzenie w wysokości 8% od
pobranych naleşności.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVIII/199/2009 Rady
Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 23 paŝdziernika 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a określone w niej stawki
i zwolnienia obowiązują od dnia 1 stycznia
2011 roku.
Przewodniczący Rady
Andrzej Chmielewski
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UCHWAŁA NR XXXV/245/2010
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU ODRZAŃSKIM
z dnia 24 września 2010r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty od posiadania psów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1,
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
oraz art. 18a ust. 1, art. 19 pkt. 1 lit. f i pkt. 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.)
uchwala się co następuje:
§ 1. Ustala się stawki opłaty od posiadania psów
w wysokości 37,00zł. rocznie od kaşdego psa.
§ 2. Opłatę od posiadania psów naleşy wpłacać
bez wezwania do 15 maja kaşdego roku lub w ciągu
14 dni od dnia wejścia w posiadanie psa.
§ 3. Opłatę od posiadania psów pobiera się
w połowie stawki , jeşeli osoba weszła w posiadanie
psa po 30 czerwca roku podatkowego.
§ 4. Na inkasentów opłat wyznacza się:
a) na terenie miasta - Straşnika Miejskiego Mariusza Sękalskiego
b) na terenie sołectw – sołtysów wsi:

5. Królikowice - Piotra Domagałę,
6. Małaszowice - Józefa Guziora,
7. Popowo - Andrzeja Nowaczyka,
8. Tarnów Bycki - Zygmunta Gizę,
9. Wierzbnica - Dariusza Rogowicza.
§ 5. Za pobór opłaty od posiadania psów inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości
10% zainkasowanej kwoty.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XXVIII/201/2009 Rady
Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 23 paŝdziernika 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty od posiadania psów.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego.
§ 8. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a określone w niej stawki obowiązują od dnia .1 stycznia 2011 roku.

1. Bodzów - Graşynę Stępień,

Przewodniczący Rady
Andrzej Chmielewski

2. Bonów - Jana Nogajczyka,
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3. Bycz - Jana Najdka,
4. Drogomil - Lidię Wronowską,
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UCHWAŁA NR XXXV/246/2010
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU ODRZAŃSKIM
z dnia 24 września 2010r.
w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 18 ust. 2 pkt 8,
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.) oraz na podstawie art. 15, 16 i 19
ust. 1a i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r.
Nr 95, poz. 613) uchwala się, co następuje:
§ 1. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz od jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej dokonujących sprzedaşy na targowiskach.

§ 2. Ustala się następujące stawki dzienne opłaty
targowej za prowadzenie działalności handlowej
w wysokości:
1) przy sprzedaşy
– 6,90zł;

z

samochodu

osobowego

2) przy sprzedaşy z samochodu osobowego
z przyczepą, samochodu cięşarowego do
2,5 tony, wozu konnego, przyczepy ciągnikowej
– 11,30zł;
3) przy sprzedaşy z samochodu cięşarowego powyşej 2,5 tony ładowności – 21,00zł;
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4) za zajęcie placu lub stoiska na sprzedaş prowadzoną przez indywidualnych producentów
sprzedających wytwory swojej produkcji i inne
np. ser, masło, jaja, miód, warzywa, jagody,
grzyby na powierzchni do 1m2 lub przy sprzedaşy z kosza, wiadra, wózka ręcznego – 1,80zł

cyjnych w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim.

na powierzchni powyşej 1m2 za kaşdy 1m2
– 4,10zł;

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVIII/202/2009 Rady
Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 23 paŝdziernika 2009r. w sprawie wysokości dziennych stawek
opłaty targowej.

5) za zajęcie placu i stoiska na sprzedaş art. przemysłowych lub innych nie pochodzących
z własnej produkcji lub wykonywanie czynności
rzemieślniczych za kaşdy m2 – 14,90 zł.
§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej
w drodze inkasa.
2. Na inkasenta wyznacza się Mariusza Sękalskiego – Inspektora Straşy Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim. W przypadku jego nieobecności opłata
pobierana będzie przez Joannę Paszkowską - podinspektora zatrudnionego na stanowisku ds. organiza-

3. Za pobór opłat targowych inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 8% od zainkasowanych kwot.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w şycie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2011 roku.
Przewodniczący Rady
Andrzej Chmielewski
15 43
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UCHWAŁA NR XXXV/249/2010
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU ODRZAŃSKIM
z dnia 24 września 2010r.
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19,
poz. 115 ze zm.) oraz po zasięgnięciu opinii Zarządu
Powiatu Nowosolskiego uchwala się, co następuje:
§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogę połoşoną w Małaszowicach gmina Bytom Odrzański.
§ 2. Połoşenie i przebieg drogi, o której mowa
w § 1 oznaczony jest na mapie stanowiącej załącznik
do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Chmielewski
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Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim
z dnia 24 września 2010r.
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UCHWAŁA NR XXXV/252/2010
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU ODRZAŃSKIM
z dnia 24 września 2010r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Bytom Odrzański
Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia
26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r.
Nr 118, poz. 1112 ze zm.) uchwala się, co następuje:

prowadzonych przez gminę Bytom Odrzański z dnia
28 paŝdziernika 2005 roku zmienia się treść § 1
ust. 1, który po zmianie otrzymuje brzmienie:

§ 1. W uchwale Nr XXI/158/05 Rady Miejskiej
w Bytomiu Odrzańskim w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych

„1. Ustala się tygodniowy wymiar godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla
nauczycieli (pensum dydaktyczne), którym powierzono stanowiska kierownicze:

Lp.
1.
2.
3.

Stanowisko kierownicze
Dyrektor Zespołu Szkół
Wicedyrektor Szkoły
Dyrektor przedszkola Publicznego

Tygodniowy wymiar godzin
0 godzin
7 godzin
0 godzin

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego.

Przewodniczący Rady
Andrzej Chmielewski
15 45

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie z dniem 1 września 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego
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UCHWAŁA NR XXXVIII/269/10
RADY GMINY ŁAGÓW
z dnia 30 września 2010r.
w sprawie :określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2011
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz .1591
ze zm.: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62,
poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214,
poz .1806; Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717; Nr 162,
poz .1568; Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116,
poz .1203; Dz. U. z 2005r Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz.1458 Dz. U. z 2009r. Nr 52,
poz. 420) oraz art. 5 ust. 1, 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych (tekst
jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.:
Dz. U. z 2005r. Nr 143, poz. 1199, Dz. U. z 2006r.
Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245,
poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847,
Dz. U. z 2008r. Nr 93, poz. 584, Nr 116, poz. 730,
Nr 223, poz. 1463, Dz. U. z 2009r. Nr 56, poz. 458,
M. P. z 2006r. Nr 72, poz. 721, Nr 75, poz. 758, M. P.

z 2007r. Nr 47, poz. 557, Nr 76, poz. 813, M. P.
z 2008r. Nr 59, poz. 531, Nr 78, poz. 692) w związku
z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 30 lipca
2010r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011r. (M. P z 2010r.
Nr 55, poz. 755) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się następujące stawki podatku od
nieruchomości
1) Od gruntów
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
– 0,76zł 1m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,15zł
od 1ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności poşytku
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blicznego – 4,20zł od 1m2 powierzchni uşytkowej. – w tym letniskowych 7,06zł od 1m2
powierzchni uşytkowej.

publicznego przez organizację poşytku publicznego – 0,38zł od 1m2.
2) Od budynków lub ich części:

3) Od budowli - 2% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych.

a) mieszkalnych – 0,64zł od 1m2 powierzchni
uşytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 18,70zł od 1m2 powierzchni,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,82zł od 1m2 powierzchni
uşytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych – 4,23zł od 1m2 powierzchni
uşytkowej,

Poz. 1546, 1547

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXX/199/09 Rady
Gminy z dnia 26 listopada 2009r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
w roku 2010 (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2009r. Nr 135,
poz. 1848).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Łagów .
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2011r.
Przewodniczący Rady
Czesław Kalbarczyk
15 46

e) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności poşytku
publicznego przez organizacje poşytku pu-
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UCHWAŁA NR XXXVIII/275/10
RADY GMINY ŁAGÓW
z dnia 30 września 2010r.
w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli szkół
niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zm.: Dz. U.
z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U.
z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U.
z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U.
z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U.
z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U.
z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,
poz. 1241, Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146,
Nr 106, poz. 675) art. 42 ust. 3, ust. 6, ust. 7 pkt 2
Lp
1

2

Stanowisko
Dyrektor szkoły liczącej:
od 5 do 8 oddziałów
od 9 do 16 oddziałów
od 17 i więcej
Wicedyrektor szkoły liczącej:
od 12 i więcej oddziałów

i pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karty Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 97,
poz. 674 ze zm. Dz. U. z 2006r. Nr 43, poz. 293, Dz. U.
z 2007r. Nr 56, poz. 372, Dz. U. z 2008r. Nr 42,
poz. 257, Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 422, Nr 222,
poz. 1755, Dz. U. z 2010r. Nr 131, poz. 885) uchwala
się, co następuje:
§ 1. Dyrektorom i wicedyrektorom szkół prowadzonych przez Gminę Łagów obnişa się tygodniowy
obowiązkowy wymiar godzin zajęć określony
w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karty Nauczyciela do wymiaru określonego w ponişszej
tabeli

Nauczycielskie pensum

zniżka

Pensum do realizacji

18
18
18

13
15
16

5 godz.
3 godz.
2 godz.

18

12

6 godz.
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§ 2. Wymiar zajęć ustalony w § 1 odnosi się
równieş do nauczycieli, którzy pełnią obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, z tym şe obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono nauczycielowi zastępstwo.
Lp
1.

Stanowisko
Pedagog, psycholog, logopeda

Poz. 1547, 1548

§ 3. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych prowadzonych przez nauczycieli nie
wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela,
zatrudnionych w pełnym wymiarze, w liczbie godzin
określonej w ponişszej tabeli

Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć
20

§ 4. Traci moc uchwała Nr XVIII/115/05 Rady
Gminy Łagów z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie
tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli,
którym powierzono stanowiska kierownicze (Dz. Urz.
Woj. Lubus. z 2005r. Nr 26, poz. 573).

§ 6. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Czesław Kalbarczyk

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Łagów.
15 4 7
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UCHWAŁA NR LXV/400/10
RADA MIEJSKA W KOŻUCHOWIE
z dnia 1 paŝdziernika 2010r.
wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kożuchów
Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.1),
w związku z art. 7 ust. 3 a ustawy z dnia 13 września
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z póŝn. zm.2)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości oraz na prowadzenie działalności
w zakresie opróşniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych, które stanowią
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc zarządzenie Nr 151-3/2004 Burmistrza Koşuchowa z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie
ustalenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koşuchowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Strzymiński
_________________________________
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.; Dz. U. z 2002r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, N4r 116 ,
poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,
Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U z 2007r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U.
z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U z 2009r. Nr 52,
poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 106,
poz. 675)
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.: Dz. U. z 2006r.
Nr 144, poz. 1042, Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1495, Dz. U. z 2008r.
Nr 223, poz. 1464, Dz. U. z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666,
Nr 92, poz. 753, Nr 215, poz. 1664, z 2010r. Nr 47, poz. 278).
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Załącznik
do uchwały Nr LXV/400/10
Rady Miejskiej w Kożuchowie
z dnia 1 października 2010r.
Wymagania
jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający
się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości oraz na prowadzenie
działalności w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
1. Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:
1) wymagania w zakresie wyposaşenia technicznego dotyczącego pojazdów:
a) dysponowanie sprawnymi technicznie pojazdami specjalistycznymi do odbierania
i transportu odpadów, których konstrukcja
uniemoşliwia rozpylanie i rozwiewanie przewoşonego ładunku oraz wyposaşenie ich
w narzędzia do ręcznego uprzątnięcia odpadów rozsypanych w trakcie prac załadunkowych,
b) zapewnienie odpowiedniej ilości pojazdów
gwarantujących ciągłość świadczenia usług,
w tym równieş w przypadku awarii pojazdów
przeznaczonych do wykonywania przedmiotowej działalności,
c) trwałe oznakowanie pojazdów nazwą przedsiębiorcy, jego adresem i telefonem,
d) zapewnienie pojazdów przeznaczonych do
odbioru odpadów gromadzonych selektywnie,
e) udokumentowanie posiadania prawa do
dysponowania pojazdami poprzez przedłoşenie wykazu pojazdów, dokumentów potwierdzających tytuł prawny przedsiębiorcy
do tych pojazdów oraz przedłoşenie dokumentów poświadczających ich sprawność
techniczną,
f)

w przypadku wykonywania usługi odbioru
odpadów zbieranych selektywnie przez innego przedsiębiorcę posiadającego stosowne
zezwolenie, oświadczenie tego przedsiębiorcy o dysponowaniu pojazdami, za pomocą
których będą wykonywane przedmiotowe
usługi wraz z wykazem tych pojazdów;

2) wymagania w zakresie wyposaşenia technicznego dotyczące pojemników lub worków:
a) posiadanie pojemników i worków do zbierania odpadów komunalnych:
pojemników do zbierania zmieszanych
odpadów komunalnych,

Poz. 1548
pojemników do selektywnej zbiórki poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych,
worków foliowych do selektywnej zbiórki
poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych,
b) trwałe oznaczenie pojemników i worków nazwą przedsiębiorcy oraz oznaczeniem rodzaju odpadów przeznaczonych do zbierania
w tych pojemnikach i workach,
c) zapewnienie usługobiorcy moşliwości zakupu, dzierşawy lub innej formy udostępnienia
pojemników lub worków do gromadzenia
odpadów zmieszanych jak równieş odpadów
selektywnie zbieranych na terenie nieruchomości,
d) zapewnienie właściwego stanu technicznego
pojemników stanowiących własność przedsiębiorcy;

3) wymagania w zakresie wyposaşenia technicznego dotyczące bazy transportowo – technicznej:
a) dysponowanie prawem do nieruchomości
stanowiącej bazę transportowo - techniczną
wyposaşoną w:
miejsca postojowe lub garaşowe dla pojazdów,
miejsca do magazynowania pojemników
i innych urządzeń słuşących do prowadzenia działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
miejsca do mycia i dezynfekowania pojazdów oraz pojemników,
b) udokumentowanie prawa do dysponowania
nieruchomością
poprzez
przedłoşenie
w szczególności wyciągu z księgi wieczystej
lub umowy najmu bądŝ dzierşawy,
c) w przypadku wykonywania czynności mycia
i dezynfekowania pojazdów oraz pojemników
poza bazą transportowo – techniczną przedsiębiorcy, przedłoşenie umowy z innym
przedsiębiorcą na wykonywanie tego rodzaju
usług,
d) posiadanie biura obsługi klientów wyposaşonego w środki łączności oraz przedłoşenie
informacji o lokalizacji tego biura, godzinach
urzędowania i numerze telefonu;
4) wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych
i porządkowych związanych ze świadczonymi
usługami:
a) utrzymanie czystości pojazdów i ich dezynfekowanie,
b) utrzymanie czystości pojemników stanowiących własność przedsiębiorcy i ich dezynfekowanie,
c) usunięcie urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów stanowiących własność
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przedsiębiorcy po zakończeniu działalności
oraz pozostawienie miejsca świadczenia
usług w odpowiednim stanie porządkowym,
sanitarnym i bezpiecznym dla środowiska,
d) usunięcie zanieczyszczeń terenu powstałych
w trakcie odbioru odpadów lub ich transportu,

Poz. 1548
odpadów z nieruchomości na terenie Gminy
Koşuchów;

8) przedsiębiorca zobowiązany jest do posiadania
aktualnego zezwolenia na transport odpadów
oraz innych wymaganych zezwoleń odpowiednio do prowadzonej działalności.

e) wykonywanie usługi mycia i dezynfekcji pojemników słuşących do zbierania odpadów
stanowiących własność właścicieli nieruchomości, na ich indywidualne zlecenie;

2. Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie opróşniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych:

5) wymagania w zakresie miejsc odzysku i unieszkodliwiania odpadów:

1) dysponowanie nieruchomością stanowiącą bazę techniczną wyposaşoną w:

a) udokumentowanie poprzez przedłoşenie
umów lub pisemnych zapewnień potwierdzających gotowość odbioru odpadów zebranych selektywnie lub odpadów zmieszanych
przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,

a) miejsca postojowe dla pojazdów,
b) miejsca do mycia pojazdów,
c) w przypadku braku moşliwości spełnienia
obowiązku dysponowania bazą techniczną
wyposaşoną w miejsca do mycia pojazdów –
przedsiębiorca jest zobowiązany udokumentować przekazanie tego obowiązku innemu
przedsiębiorcy, w formie pisemnej umowy;

b) przekazywanie do unieszkodliwiania, w miejscu określonym w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubuskiego – składowisko odpadów w Stypułowie (CZO Stypułów) – odpadów komunalnych dopuszczonych do składowania na tym składowisku;

2) posiadanie właściwych dokumentów potwierdzających dysponowanie odpowiednimi środkami technicznymi niezbędnymi do wykonywania działalności, tj. posiadania homologowanego pojazdu asenizacyjnego spełniającego
wymagania zawarte w przepisach prawa;

6) przedsiębiorca zobowiązany jest do zorganizowania i wprowadzenia w şycie dla swoich klientów, systemu zbiórki:
a) odpadów sztucznych,

szkła,

makulatury,

3) oznakowanie pojazdu asenizacyjnego w sposób
trwały i widoczny umoşliwiający identyfikację
podmiotu świadczącego usługi (nazwa przedsiębiorcy, jego siedziba i telefon);

tworzyw

b) odpadów z pielęgnacji ogrodów i parków,
itp./tzw. odpadów zielonych/,

4) posiadanie umowy lub pisemnego zapewnienia
potwierdzającego gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na odbiór nieczystości ciekłych.

c) odpadów niebezpiecznych,
d) zuşytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
e) zuşytych baterii i zuşytych akumulatorów,
f)

odpadów wielkogabarytowych,

g) odpadów z remontów;
7) w przypadku współpracy przedsiębiorców
w zakresie zbierania i odbierania odpadów
gromadzonych selektywnie na terenie gminy,
w tym odpadów wymienionych w punkcie 6 –
przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na
odbieranie odpadów komunalnych zobowiązany jest do przedłoşenia wraz z wnioskiem stosownej umowy zawartej z innym przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na odbiór takich

3. Przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia zobowiązany jest do wykazania się właściwymi dokumentami potwierdzającymi przedmiot
i obszar działalności, posiadanie środków technicznych i spełnienie innych wymagań określonych
niniejszą uchwałą odpowiednio do zakresu wykonywanej działalności.
4. Przedsiębiorca zobowiązany jest do przekazywania Burmistrzowi informacji wymaganych
zgodnie z przepisami prawa oraz innych şądanych
informacji dotyczących działalności objętej zezwoleniem na terenie Gminy Koşuchów.
15 48
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UCHWAŁA NR XLII/242/10
RADY GMINY PSZCZEW
z dnia 14 paŝdziernika 2010r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
Na podstawie art. 30 ust. 2b ustawy z dnia 16 lipca
1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity z 2010r.
Dz. U. Nr 176, poz. 1190) uchwala się, co następuje:
§ 1. Na wniosek Wójta Gminy Pszczew tworzy
się odrębny obwód głosowania w Domu Pomocy
Społecznej w Szarczu dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów,
sejmików województw oraz wyborów wójta, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku: Nr obwodu – 6; Granice obwodu - Szarcz 30; Siedziba obwodowej komisji wyborczej – Dom Pomocy Społecznej
w Szarczu – świetlica.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Lubuskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Gorzowie Wlkp.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podaniu do publicznej
wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
Przewodniczący Rady
Konrad Kiona
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UCHWAŁA NR XLII/245/10
RADY GMINY PSZCZEW
z dnia 14 paŝdziernika 2010r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub
organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji
Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
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 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759,
z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,
z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,
z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,
z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz
z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230)
w związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004r. Nr 64,
poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135,
z 2005r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175,
poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 94,
poz. 651, z 2008r. Nr 209, poz. 1316, z 2009r. Nr 19,

poz. 100, Nr 22, poz. 120 i Nr 157, poz. 1241 oraz
z 2010r. Nr 28, poz. 146) uchwala się co następuje:
§ 1. Przyjmuje się szczegółowy sposób konsultowania z radą działalności poşytku publicznego lub
organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji, określony
w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Pszczew.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Konrad Kiona
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Załącznik
do uchwały Nr XLII/245/10
Rady Gminy Pszczew
z dnia 14 października 2010r.
Regulamin konsultacji z radą działalności pożytku
publicznego lub organizacjami pozarządowymi
i podmiotami, o których mowa w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji.
§ 1. 1. Przedmiotem konsultacji są:
a) projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej
organizacji pozarządowych i podmiotów,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej organizacjami pozarządowymi,
b) projekty rocznych lub wieloletnich programów współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi.
§ 2. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy, w zakresie określonym w ustawie o działalności
poşytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności poşytku publicznego.
§ 3. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w § 2.,
w sprawie poddanej konsultacji.
§ 4. 1. Konsultacje dotyczące zakresu ujętego
w § 1 ogłasza Wójt Gminy Pszczew.
2. Ogłoszenie o przeprowadzeniu
powinno określać:

konsultacji

a) cel konsultacji,
b) przedmiot konsultacji,
c) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,
d) formę konsultacji,
e) zasięg terytorialny konsultacji.
3. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji jest
zamieszczane w terminie nie krótszym niş 7 dni od
daty rozpoczęcia konsultacji w Biuletynie Informacji
Publicznej, na stronie internetowej Gminy Pszczew
oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy
w Pszczewie.
4. W zaleşności od potrzeb, ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji moşe być zamieszczone
w prasie lokalnej.
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§ 5. 1. Konsultacje mogą być prowadzone z wykorzystaniem co najmniej jednej z nişej podanych
form:
1) otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych,
2) forum dyskusyjne z uşyciem strony internetowej
Gminy,
3) formularz, który moşna pobrać ze strony internetowej Gminy,
4) w inny dostępny sposób.
2. Z otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych sporządza się protokół,
którego załącznikiem jest lista obecności uczestników spotkania.
3. Forma bądŝ formy konsultacji, w zaleşności od
jej przedmiotu, zostaje określona w ogłoszeniu
o konsultacji.
4. W przypadku konsultacji przeprowadzanych
z organizacjami pozarządowymi termin na wyraşenie opinii nie moşe być krótszy niş 14 dni od dnia ich
ogłoszenia.
§ 6. 1. Opinie i uwagi organizacji pozarządowych, zgłoszone w czasie konsultacji, kierowane są
do wyznaczonego przez Wójta Gminy Pszczew pracownika Urzędu Gminy Pszczew lub jednostki organizacyjnej Gminy w zaleşności od przedmiotu konsultacji.
2. Wyznaczony przez Wójta Gminy Pszczew pracownik Urzędu Gminy Pszczew lub wyznaczona jednostka organizacyjna Gminy, rozpatruje ww. opinie
i uwagi i przekazuje propozycję stanowiska w tej
sprawie do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Pszczew.
3. Wyniki konsultacji, zawierające zestawienie
zgłoszonych opinii i uwag, wraz ze stanowiskiem
Wójta Gminy Pszczew, z podaniem uzasadnienia
w przypadku ich nieuwzględnienia, zamieszczane są
w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Pszczew, nie póŝniej niş w ciągu
14 dni od zakończenia konsultacji.
4. W uzasadnionych przypadkach, wyniki konsultacji mogą być prezentowane w trakcie otwartych
spotkań.
5. Wyniki konsultacji Wójt Gminy Pszczew
przedstawia Radzie Gminy w uzasadnieniu do projektów aktów, o których mowa w § 1.
§ 7. Konsultacje uznaje się za waşne bez względu
na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach jeşeli zostały przeprowadzone w sposób
przedstawiony w Regulaminie.
§ 8. Wyniki konsultacji nie są wiąşące dla organów Gminy Pszczew
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UCHWAŁA NR LII/378/10
RADY GMINY BLEDZEW
z dnia 19 paŝdziernika 2010r.
w sprawie „Programu współpracy Gminy Bledzew z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na lata 2011 - 2015”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 5a ust. 1
i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
poşytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,
poz. 873 ze zm.) uchwala się, co następuje
§ 1. Rada Gminy Bledzew ustala Program
współpracy Gminy Bledzew z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie na lata
2011 – 2015.
PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY BLEDZEW
Z ORGANIZACJAMI POZARZADOWYMI I INNYMI
PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE
O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
I WOLONTARIACIE NA LATA 2011-2015
I. CELE I EFEKTY
Głównym celem współpracy Gminy Bledzew
z organizacjami pozarządowymi jest kształtowanie
demokratycznego ładu w środowisku lokalnym poprzez budowanie partnerstwa między administracją
publiczną i organizacjami pozarządowymi, wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji waşnych
celów społecznych oraz wspieranie rozwoju tego
sektora poprzez wspomaganie ich działalności organizacyjnej i merytorycznej. Realizacja powyşszego
celu powinna przyczynić się do rozwoju aktywności
obywatelskiej mieszkańców gminy, umocnienienia
w nich odpowiedzialności za swoje środowisko lokalne, tworzenia więzi społecznych i tym samym
budowania społeczeństwa obywatelskiego oraz
efektywne zaspokajanie potrzeb róşnych grup społecznych.
II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Podstawą prawną Programu Współpracy
Gminy Bledzew z organizacjami pozarządowymi na
lata 2011 – 2015 zwanego dalej „Programem” jest
art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.).
§ 2. Ilekroć w Programie jest mowa o:
1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r.
Nr 96, poz. 873 ze zm.),
2) Gminie – rozumie się przez to Gminę Bledzew,

3) Radzie – rozumie się przez to Rade Gminy Bledzew,
4) Wójcie – rozumie się przez to Wójta Gminy
Bledzew,
5) Skarbniku – rozumie się przez to Skarbnika
Gminy Bledzew,
6) podmiotach Programu – rozumie się przez to
organizacje pozarządowe oraz podmioty działalności poşytku publicznego, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy,
7) dotacji – rozumie się przez to dotacje w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),
8) konkursie – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2
i art. 13 ustawy.
§ 3. 1. Obszar współpracy Gminy Bledzew z organizacjami pozarządowymi obejmuje sferę zadań
publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy.
2. Gmina Bledzew i organizacje pozarządowe
współpracować będą głównie w takich dziedzinach
jak:
1) edukacji, oświaty i wychowania,
2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
3) upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
4) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieşy,
5) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej
osób pozostających bez pracy i zagroşonych
zwolnieniem z pracy,
6) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
7) ochrony i promocji zdrowia,
8) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom
i osobom w trudnej sytuacji şyciowej oraz wyrównaniu szans tych rodzin i osób,
9) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
10) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
11) działań na rzecz integracji europejskiej oraz
rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
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III. SZCZEGÓŁOWE FORMY WSPÓŁPRACY
§ 4. Określa się szczegółowe formy współpracy:
1. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie:
1) wspieranie działań rozwijających zainteresowania i uzdolnienia młodzieşy,
2) edukacja młodzieşy mająca na celu poprawę jej
bezpieczeństwa,
3) edukacja młodzieşy w zakresie nowych technologii, twórczego myślenia oraz rozbudzenia zainteresowań,
4) edukacja ekologiczna.
2. Kultura,
i tradycji:

sztuka,

ochrona

dóbr

kultury

1) wspieranie organizacji wydarzeń kulturalnych
w szczególności koncertów, występów artystycznych, spektakli, konkursów, wystaw, dyskusji, prelekcji,
2) wspieranie zespołów muzycznych
działających na terenie gminy,

i chórów

3) kultywowanie lokalnych tradycji,
4) organizacja imprez promujących gminę.
3. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:
1) organizacja zawodów i rozgrywek sportowych
oraz sportowo-rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym w róşnych dyscyplinach
sportu,

Poz. 1551

3) propagowanie wśród pracodawców moşliwości
podnoszenia kwalifikacji pracowników oraz
moşliwości współfinansowania szkoleń ze
środków funduszu pracy i z Unii Europejskiej
a takşe pomoc w realizacji tych zadań,
4) wspieranie aktywności zawodowej długotrwale
bezrobotnych, wspieranie rozwoju usług poradnictwa zawodowego i propagowanie tych
usług wśród pracodawców, współpraca i wymiana informacji w celu wspierania społecznej
aktywności osób bezrobotnych i sprawnych inaczej do powrotu do aktywności zawodowej,
wymiana informacji i wspieranie działań na
rzecz równych praw kobiet i męşczyzn oraz
osób sprawnych inaczej w dostępie do usług
i rynku pracy, wspieranie działań mających na
celu dostarczenie informacji o wolnych miejscach pracy, moşliwość przekwalifikowania zawodowego i dalszego kształcenia, opiniowanie
wniosków o dotacje ze środków zewnętrznych.
6. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości:
1) wspieranie przedsięwzięć zmierzających do
rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw,
2) informowanie o potencjalnych ŝródłach finansowania i zasadach ich udzielania,
3) promowanie ciekawych programów mogących
uzyskać środki ze ŝródeł zewnętrznych.
7. Ochrona i promocja zdrowia:

2) organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych,

1) współorganizacja spotkań i konferencji na temat współczesnych chorób cywilizacyjnych,

3) całoroczne szkolenie dzieci i młodzieşy, w tym
udział dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z gminy Bledzew,

2) wspieranie edukacji i promocji zdrowego stylu
şycia wśród dzieci i młodzieşy,

4) promocja kultury fizycznej i sportu poprzez
szkolenie młodzieşy uzdolnionej sportowo
i wsparcie organizacji imprez lokalnych,
5) pomoc finansowa dla młodzieşy osiągającej
wysokie wyniki sportowe.
4. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieşy:
1) organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieşy,
2) wyznaczanie i odnawianie szlaków turystycznych oraz ścieşek przyrodniczych na terenie
gminy.
5. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagroşonych
zwolnieniem z pracy:
1) propagowanie wśród pracodawców zrzeszonych w organizacjach pozarządowych moşliwości korzystania ze środków funduszu pracy
i z Unii Europejskiej,
2) współpraca w realizacji przedsięwzięć zmierzających do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i zawodowemu pracowników i osób
bezrobotnych oraz poszukujących pracę,

3) propagowanie działalności samopomocowej
organizowanej przez mieszkańców gminy,
4) promowanie działalności z zakresu profilaktyki
oświatowo-zdrowotnej,
5) wspieranie integracji społecznej osób zagroşonych wykluczeniem społecznym z powodu uzaleşnienia od alkoholu i narkotyków.
8. Pomoc społeczna:
1) pomoc w organizacji gminnych ośrodków
wsparcia dla osób potrzebujących pomocy,
a takşe wspieranie ich działalności,
2) pomoc w aktywizacji oraz działalności kulturalnej i edukacyjnej na rzecz osób starszych,
3) propagowanie działań pomocowych i edukacyjnych na rzecz samotnych matek i ich dzieci,
4) pomoc w organizacji wypoczynku dla dzieci
i młodzieşy z rodzin niewydolnych wychowawczo, ubogich i ze środowisk patologicznych,
5) współpraca w zapewnieniu opieki osobom będącym w sytuacjach kryzysowych, naraşonych
na przemoc i odrzuconych przez rodzinę,
6) wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych,
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7) promowanie usług świadczonych osobom starszym, samotnym, chorym i niepełnosprawnym,

2) rozwijanie współpracy z partnerska
Podelzig oraz nowymi partnerami,

8) promowanie działań mających na celu pomoc
w integracji ze środowiskiem osób opuszczających zakłady karne, placówki opiekuńczowychowawcze i resocjalizacyjne, zakłady dla
nieletnich i rodziny zastępcze.

3) wymiana kulturowa,

9. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych:
1) współpraca na rzecz osób niepełnosprawnych
w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej,
w tym aktywizacji zawodowej tych osób,
2) współpraca na rzecz przestrzegania praw osób
niepełnosprawnych,
3) promowanie działalności rehabilitacyjnej, edukacyjnej, terapeutycznej na rzecz osób niepełnosprawnych,
4) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji
i turystyki osób niepełnosprawnych, promowanie integracji osób niepełnosprawnych, wspieranie działań na rzecz likwidacji barier architektonicznych i w komunikowaniu się, wspieranie
działań na rzecz adaptacji osób niepełnosprawnych do sytuacji i warunków zaistniałych
na skutek niepełnosprawności, informowanie
o moşliwości pomocy finansowej dla osób niepełnosprawnych i opiniowanie wniosków i dotacje ze ŝródeł zewnętrznych, promowanie ciekawych programów na rzecz rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,
informowanie o działaniach mających znaczenie dla poprawy warunków şycia i zatrudnienia
osób niepełnosprawnych.
10. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona
dziedzictwa przyrodniczego:
1) kształtowanie właściwego stosunku człowieka szczególnie dzieci i młodzieşy do środowiska
naturalnego przyrody poprzez realizację warsztatów przyrodniczych, konkursów i innych akcji
ekologicznych,
2) mobilizowanie społeczeństwa do czynnego
udziału w akcjach mających na celu poprawę
stanu środowiska i walorów przyrodniczych
Gminy Bledzew,

4) wspólna organizacja
i sportowych.

imprez

gminą

kulturalnych

12. Zlecanie organizacjom pozarządowym oraz
podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy
zadań publicznych poprzez wspieranie takich zadań,
wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich
realizacji.
13. Wzajemne informowanie się o planowanych
kierunkach działalności i współdziałania w celu
zharmonizowania tych kierunków.
14. Konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, odpowiednio do
zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
15. Tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złoşonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, innych podmiotów oraz przedstawicieli właściwych organów
administracji publicznej.
§ 5. 1. Powołuje się Zespół Konsultacyjny, zwany
dalej Zespołem, składający się z co najmniej pięciu
osób, w którego skład wchodzić będzie:
1) co najmniej dwóch przedstawicieli organizacji
pozarządowych,
2) jeden przedstawiciel
Wójta,

desygnowanym

przez

3) jeden przedstawiciel Rady,
4) koordynator ds. Współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi, zwany dalej Koordynatorem.
2. Do zadań Zespołu naleşy m.in.:
1) dokonywanie oceny zasad realizacji polityki
Gminy wobec organizacji pozarządowych,
2) współpraca z Gminą w zakresie opiniowania
projektów uchwał dotyczących sektora pozarządowego,

3) rozwijanie form działalności najmniej uciąşliwych dla środowiska,

3) wyraşanie opinii w istotnych sprawach dotyczących organizacji pozarządowych.

4) wspieranie działań mających na celu objęcie
ochroną obszarów o wysokich walorach przyrodniczych,

3. Członków Zespołu powołuje i odwołuje Wójt.

5) publikacje z zakresu ekologii i ochrony zwierząt
oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
6) realizacja projektów w zakresie ochrony środowiska w tym wodno -kanalizacyjnych.
11. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz
rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami:
1) współdziałanie z samorządami państw obcych,

4. Decyzje Zespołu podejmowane są w formie
uchwał.
5. Uchwały podejmowane są większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zespołu.
6. Praca w ramach Zespołu wykonywana jest
nieodpłatnie.
7. Organizacyjną i techniczną obsługę Zespołu
zapewnia Urząd Gminy Bledzew.
§ 6. 1. Funkcje Koordynatora pełni Inspektor
Gminy Pan Artur Musialski.
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2. Do zadań Koordynatora naleşy w szczególno-

uczestniczącymi w postępowaniu o udzielenie dotacji.

1) organizacyjne przygotowanie działań Gminy
w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi, przedstawienie wniosków w tym
zakresie Wójtowi oraz Radzie,

7. Organizacja w okresie otrzymywania dotacji
jest zobowiązana do zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub
dofinansowaniu zadania przez Gminę.

2) stałe monitorowanie i wskazywanie nowych
rozwiązań w zakresie współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi,

8. Z podmiotami, których oferty zostały przyjęte
do realizacji, zawierana jest umowa, która szczegółowo określa zasady jego realizacji.

3) przygotowanie i przedstawianie Radzie corocznego sprawozdania ze współpracy z organizacjami pozarządowymi,

V. POSTANOWIENIA KONCOWE

ści:

4) przygotowanie projektu uchwały w sprawie
rocznego programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi,
5) organizowanie spotkań z organizacjami pozarządowymi.
IV. ZASADY WSPÓŁPRACY
§ 7. 1. Współpraca Gminy z organizacjami oparta
jest na zasadach dobra wspólnego, partnerstwa,
suwerenności stron, uczciwej konkurencji i jawności.
2. Zlecenia realizacji zadań publicznych mogą
przybierać formy:
1) powierzania wykonywania zadań publicznych
wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich
realizacji lub
2) wspierania takich zadań wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
3. Wspieranie oraz powierzanie zadań odbywa
się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

§ 8. 1. W przypadku, gdy przepisy odrębne
przewidują inny tryb zlecania realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym i podmiotom anişeli przewidziany w ustawie o działalności
poşytku publicznego i o wolontariacie, stosuje się
tryb w nich określony.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym
Programie zastosowanie mają przepisy ustawy
o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie,
Kodeksu Cywilnego, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o zamówieniach publicznych.
3. Wielkość środków finansowych na finansowanie poszczególnych form współpracy określa się
w kwocie 10 tys. zł na 2011r. W pozostałych latach
obowiązywania programu środki zostaną zaplanowane w kolejnych budşetach.
4. Zakres terytorialny współpracy obejmuje
mieszkańców z terenu Gminy.
§ 2. Zobowiązuje się Wójta Gminy Bledzew do
przedłoşenia Radzie Gminy Bledzew informacji
o realizacji Programu, o którym mowa w § 1, do
końca pierwszego kwartału kaşdego roku na który
został uchwalony Program.

4. Lista zadań wymienionych w §3 informuje organizacje o podstawowych priorytetowych kierunkach działań w latach 2011 – 2015.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bledzew.

5. Otwarty konkurs ofert ogłasza Wójt, który
ustala szczegółowe zadania i wysokość dotacji oraz
warunki konkursu. Wójt dokonuje wyboru oferty
i wyznacza komórki organizacyjne do sprawowania
kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacja
zadań.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XL/283/09 Rady Gminy Bledzew z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie Programu współpracy Gminy Bledzew z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r.
o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie
w 2010 roku.

6. Przed podjęciem decyzji Wójt zasięga opinii
Komisji Oceniającej złoşone oferty, w skład której
wchodzą osoby wyznaczone przez Wójta stosownym zarządzeniem. Członkami Komisji Oceniającej
powołanej w celu zaopiniowania złoşonych wniosków nie mogą być osoby związane z podmiotami

§ 5. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi
w şycie z dniem 1 stycznia 2011r.
Przewodniczący Rady
Jerzy Dawidowicz
15 5 1
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UCHWAŁA NR LII/379/10
RADY GMINY BLEDZEW
z dnia 19 paŝdziernika 2010r.
w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich
wynagradzania
Na podstawie 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6b i art. 6c ustawy
z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U
z 2006r. Nr 136, poz. 969 ze zm.), art. 6 ust. 8 ustawy
z dnia 30 paŝdziernika 2002r. o podatku leśnym
(Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.) art 6 ust. 12 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613) uchwala się,
co następuje:

datników bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Bledzew lub na właściwy rachunek bankowy Urzędu.
§ 4. 1. Ustala się wynagrodzenie od zebranych
podatków wymienionych w § 1 w następujących
wysokościach:
1) sołectwo Bledzew – 9,0%
2) sołectwo Chycina – 10,0%
3) sołectwo Dębowiec – 10,0%

§ 1. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w tym
takşe w formie łącznego zobowiązania pienięşnego
od osób fizycznych na terenie Gminy Bledzew
w drodze inkasa.

4) sołectwo Goruńsko – 8,0%
5) sołectwo Nowa Wieś – 8,0%
6) sołectwo Osiecko – 9,0%
7) sołectwo Popowo – 9,0%

§ 2. Do poboru naleşności wymienionych
w § 1 jako inkasentów ustala się na terenie Gminy
Bledzew w poszczególnych sołectwach:

8) sołectwo Sokola Dąbrowa – 8,0%
9) sołectwo Stary Dworek – 9,0%

1) Sołectwo Bledzew – Roman Polański zam. Bledzew,
2) Sołectwo Chycina – Stanisława Kliszcz zam.
Chycina,
3) Sołectwo Dębowiec – Wiktor Walczak zam.
Nowa Wieś,
4) Sołectwo Goruńsko – Marian Wasilewicz zam.
Goruńsko,

10) sołectwo Templewo – 9,0%
11) sołectwo Zemsko – 9,0%.
2. Wynagrodzenie za inkaso przysługuje od naleşności pobranych przez inkasentów i wpłaconych
na rachunek bankowy Urzędu Gminy Bledzew
w dniu następnym po terminie płatności kolejnej
raty podatku oraz wpłat pobranych od podatników
na koniec kaşdego miesiąca.

8) Sołectwo Sokola Dąbrowa – Izabela Rozwadowska zam. Sokola Dąbrowa,

§ 5. Z dniem 1 stycznia 2011r. tracą moc uchwały
Rady Gminy Nr XVII/147/03 z dnia 30 grudnia 2003r.
w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze
inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia, Nr XXXI/231/09 z dnia 26 marca 2009r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/147/03 Rady
Gminy Bledzew z dnia 30 grudnia 2003r w sprawie
zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa,
określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia.

9) Sołectwo Stary Dworek – Mirosław Sidorowicz
zam. Stary Dworek,

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bledzew.

10) Sołectwo Templewo – Halina Tomczak zam.
Templewo,

§ 7. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2011r.

5) Sołectwo Nowa Wieś – Wiktor Walczak zam.
Nowa Wieś,
6) Sołectwo Osiecko – Eugeniusz Trojanowski
zam. Osiecko,
7) Sołectwo Popowo – Aneta Owczarczyk zam.
Popowo,

11) Sołectwo Zemsko – Jolanta Mazur zam. Zemsko,
§ 3. Zarządzenie poboru podatków w drodze inkasa nie wyklucza uiszczania naleşności przez po-

Przewodniczący Rady
Jerzy Dawidowicz
15 52
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UCHWAŁA NR LII/380/10
RADY GMINY BLEDZEW
z dnia 19 paŝdziernika 2010r.
w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2011 oraz zwolnień od podatku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze. zm.) oraz art. 5 ust. 1,
art. 6 ust. 12 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2010r. Nr 95, poz. 613) uchwala się, co następuje:

§ 1. Roczne stawki podatku od nieruchomości na
rok 2011 wynoszą:

1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków (od 1m2 powierzchni)
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych (od 1ha powierzchni)
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poşytku publicznego przez organizacje poşytku publicznego (od 1m 2 powierzchni)
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych (od 1m2 powierzchni uşytkowej)
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (od 1m2 powierzchni uşytkowej)
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym (od 1m2 powierzchni uşytkowej)
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych (od 1m2 powierzchni uşytkowej)
e) letniskowych (od 1m2 powierzchni uşytkowej)
f) zajętych na garaşe nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (od 1m2 powierzchni
uşytkowej)
g) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poşytku publicznego przez organizacje poşytku publicznego (od 1m2 powierzchni uşytkowej)
3) od budowli od ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
§ 2. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości
budynki lub ich części, grunty oraz budowle wykorzystywane na cele:
ochrony przeciwpoşarowej, kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji, opieki społecznej, bezpieczeństwa publicznego, gospodarki komunalnej, zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków, pochówku, zieleni, komunikacji zbiorowej, kopalin.
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, nie
obejmuje budynków, budowli i gruntów lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
§ 3. 1. Podatek określony w § 1 podlega wpłacie
u inkasenta, w kasie Urzędu Gminy w Bledzewie lub

0,66zł
4,15zł
0,30zł
0,65zł
17,51zł
9,82zł
4,27zł
6,20zł
5,80zł
5,60zł
2%

na konto w GBS Międzyrzecz o/Bledzew Nr 97 8367
0000 0030 1208 6000 0002.
2. Inkasentami upowaşnionymi do poboru podatku są wyznaczone osoby z poszczególnych sołectw określone w odrębnej uchwale.
§ 4. Z dniem 1 stycznia 2011r. traci moc uchwała
Nr XXXIX/280/09 Rady Gminy Bledzew z dnia
30 paŝdziernika 2009r. w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2010 oraz zwolnień od podatku,
uchwała Nr XL/284/09 Rady Gminy Bledzew z dnia
7 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały
Nr XXXIX/280/09 Rady Gminy Bledzew z dnia
30 paŝdziernika 2009r. w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2010 oraz zwolnień od podatku.
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§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bledzew.

wództwa Lubuskiego, a obowiązujące w niej stawki
od dnia 1 stycznia 2011r.

§ 6. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

Przewodniczący Rady
Jerzy Dawidowicz
15 5 3

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

1554
15 5 4

UCHWAŁA NR LII/381/10
RADY GMINY BLEDZEW
z dnia 19 paŝdziernika 2010r.
w sprawie ustalenia opłaty targowej, zarządzenia poboru opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta
oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 15, art. 19
pkt 1 lit. „a” i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r.
Nr 95, poz. 613) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej
za prowadzenie obwoŝnej i obnośnej sprzedaşy towarów w szczególności z ręki, koszów, stoisk, stołów pod zadaszeniem, wozów, przyczep i samochodów, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

4) Marian Wasilewicz zam. Goruńsko - Sołectwo
Goruńsko;
5) Wiktor Walczak zam. Nowa Wieś - Sołectwo
Nowa Wieś;
6) Eugeniusz Trojanowski zam. Osiecko - Sołectwo Osiecko;
7) Aneta Owczarczyk zam. Popowo - Sołectwo
Popowo;
8) Izabela Rozwadowska zam. Sokola Dąbrowa Sołectwo Sokola Dąbrowa;

2. Osoby prowadzące sprzedaş w sposób określony w ust. 1 zobowiązane są do wnoszenia dziennych opłat targowych w kaşdym sołectwie w zaleşności od formy sprzedaşy.

9) Mirosław Sidorowicz zam. Stary Dworek - Sołectwo Stary Dworek;

3. Obowiązek uiszczania opłaty targowej powstaje z chwilą zajęcia miejsca w celu sprzedaşy towarów. Opłata targowa jest płatna w tym samym czasie, najpóŝniej jednak z chwilą şądania zapłaty przez
inkasenta.

11) Jolanta Mazur zam. Zemsko - Sołectwo Zemsko;

4. W przypadku odmowy zapłaty opłaty targowej, upowaşniania się osobę pobierającą opłatę do
zawiadomienia Policji o wykroczeniu.
5. Za stoisko uwaşa się powierzchnię 1,5m
x 2,00m. Opłata targowa pobierana jest od powierzchni stoiska, a w przypadku przekroczenia tej
powierzchni, jak od kolejnego stoiska w pełnej wysokości.
§ 2. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej
w drodze inkasa.
2. Na inkasentów wyznacza się:
1) Roman Polański zam. Bledzew - Sołectwo Bledzew;
2) Stanisława Kliszcz zam. Chycina - Sołectwo
Chycina;
3) Wiktor Walczak zam. Nowa Wieś - Sołectwo
Dębowiec;

10) Halina Tomczak zam. Templewo - Sołectwo
Templewo;

12) Izabela Wasilewicz zam. Goruńsko - Sołectwo
Goruńsko;
13) Owsiak Janina zam. Kleszczewo - przysiółek
Kleszczewo;
14) Kawecka Halina zam. Stary Dworek - teren
gminy Bledzew;
15) Tomczyk Wioletta zam. Popowo - teren gminy
Bledzew;
16) Artur Musialski zam. Bledzew - teren gminy
Bledzew.
3. Wynagrodzenia inkasenta ustala się w wysokości 30% sum zainkasowanych opłat i odprowadzonych na rachunek Gminy.
4. Osoby określone w ust. 2 nie mają prawa
przekazywania swoich uprawnień na osoby trzecie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bledzew.
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§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Bledzew
Nr XXXIX/281/09 z dnia 30 paŝdziernika 2009r.
w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłat w drodze inkasa, wyznaczenia
inkasenta oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.

Poz. 1554

wództwa Lubuskiego z mocą obowiązująca od dnia
1 stycznia 2011r.
Przewodniczący Rady
Jerzy Dawidowicz

§ 5. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym WojeZałącznik
do uchwały Nr LII/381/10
Rady Gminy Bledzew
z dnia 19 października 2010r.
Stawki dziennej opłaty targowej

I. Stawka dzienna – targowisko w Bledzewie:
1. przy sprzedaşy: artykułów przemysłowych, spoşywczych i płodów rolnych: ze stołu, z samochodu lub
przyczepy, ziemi - 25,00 od stoiska,
2. sprzedaş sadzonek, drzew i krzewów ze stołu, z samochodu lub przyczepy, ziemi - 12,50 od stoiska.
II. Stawka dzienna – targowiska w poszczególnych sołectwach:
1. przy sprzedaşy: artykułów przemysłowych, spoşywczych i płodów rolnych: ze stołu, z samochodu lub
przyczepy, ziemi - 16,00 od stoiska,
2. przy sprzedaşy sadzonek, drzew i krzewów ze stołu, z samochodu lub przyczepy, ziemi - 8,00 od stoiska.
III. Sprzedaż okazjonalna podczas imprez okolicznościowych na terenie Bledzewa:
a) punkty gastronomiczne ze sprzedaşą piwa - 70,00 od stoiska,
b) punkty gastronomiczne bez sprzedaşy piwa - 40,00 od stoiska,
c) pozostałe punkty handlowe - 30,00 od stoiska,
d) karuzela, zamek dmuchany, kolejka, samochodziki, strzelnice, automaty itp. - 16,00 od urządzenia.
IV. Sprzedaż okazjonalna podczas imprez okolicznościowych na terenie pozostałych sołectw:
a) punkty gastronomiczne ze sprzedaşą piwa - 50,00 od stoiska,
b) punkty gastronomiczne bez sprzedaşy piwa - 20,00 od stoiska,
c) pozostałe punkty handlowe - 15,00 od stoiska,
d) karuzela, zamek dmuchany, kolejka, samochodziki, strzelnice, automaty itp. - 8,00 od urządzenia.
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UCHWAŁA NR LII/382/10
RADY GMINY BLEDZEW
z dnia 19 paŝdziernika 2010r.
w sprawie opłaty od posiadania psów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 18a ust. 1,
art. 19 pkt 1 lit. f i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2010r. Nr 95, poz. 613) uchwala się, co następuje:

7) Sołectwo Popowo - Aneta Owczarczyk zam.
Popowo,
8) Sołectwo Sokola Dąbrowa - Izabela Rozwadowska zam. Sokola Dąbrowa,
9) Sołectwo Stary Dworek -Mirosław Sidorowicz
zam. Stary Dworek,

§ 1. Wprowadza się na terenie Gminy Bledzew
opłatę od posiadania psów w kwocie – 14,00zł.
rocznie od 1 psa.
§ 2. 1. Do uiszczenia opłaty wymienionej w § 1
zobowiązani są mieszkańcy Gminy Bledzew posiadający psy.
2. Opłata płatna jest do 15 maja roku podatkowego lub po upływie 14 dni od wejścia w posiadania psa, proporcjonalnie do liczby miesięcy.
§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty w formie inkasa. Do poboru opłaty jako inkasentów ustala się na
terenie Gminy Bledzew w poszczególnych sołectwach:

10) Sołectwo Templewo - Halina Tomczak zam.
Templewo,
11) Sołectwo Zemsko - Jolanta Mazur zam. Zemsko.
2. Zarządzenie poboru opłaty od posiadania psa
w drodze inkasa nie wyklucza uiszczenia naleşności
bezpośrednio w kasie urzędu lub na właściwy rachunek bankowy Gminy Bledzew.
3. Inkasenci określeni w ust. 1 otrzymują tytułem
wynagrodzenia 10% prowizji od zebranej opłaty.

1) Sołectwo Bledzew - Roman Polański zam. Bledzew,

§ 4. Z dniem 1 stycznia 2011r. traci moc uchwała
Nr XXXIX/278/09 Rady Gminy Bledzew z dnia
30 paŝdziernika 2009r. w sprawie opłaty od posiadania psów.

2) Sołectwo Chycina - Stanisława Kliszcz zam.
Chycina,

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bledzew.

3) Sołectwo Dębowiec - Wiktor Walczak zam. Nowa Wieś,

§ 6. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2011r.

4) Sołectwo Goruńsko - Marian Wasilewicz zam.
Goruńsko,
5) Sołectwo Nowa Wieś - Wiktor Walczak zam.
Nowa Wieś,
6) Sołectwo Osiecko - Eugeniusz Trojanowski zam. Osiecko,

Przewodniczący Rady
Jerzy Dawidowicz
15 55
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UCHWAŁA NR LII/383/10
RADY GMINY BLEDZEW
z dnia 19 paŝdziernika 2010r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi
odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania i transportu nieczystości ciekłych w 2011r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku z art. 6
ust 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r.
Nr 236, poz. 2008 ze zm.) Rada Gminy Bledzew
uchwala co następuje:
§ 1. Wprowadza się z dniem 1 stycznia 2011r.
górne stawki opłat:
1) za usługi związane z opróşnianiem zbiorników
bezodpływowych i transportem nieczystości
ciekłych – 11,10zł brutto za 1m3 nieczystości
ciekłych,
2) za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

b) pojemnik o pojemności 240 litrów – 54,68zł
brutto/pojemnik/miesiąc,
c) pojemnik o
pojemności 1100
– 250,32zł brutto/pojemnik/miesiąc.

litrów

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bledzew.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIX/276/09 Rady
Gminy Bledzew z 30 paŝdziernika 2009r. w sprawie
określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróşniania i transportu
nieczystości ciekłych w 2010r.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

a) pojemnik o pojemności 120 litrów – 27,34zł
brutto/pojemnik/miesiąc,

Przewodniczący Rady
Jerzy Dawidowicz
15 5 6
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UCHWAŁA NR LII/386/10
RADY GMINY BLEDZEW
z dnia 19 paŝdziernika 2010r.
w sprawie zmiany uchwały Nr L/363/10 Rady Gminy Bledzew z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie określenia
szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej
tych organizacji
Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) uchwala się,
co następuje:
§ 1. W uchwale Nr L/363/10 Rady Gminy Bledzew z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie określenia
szczegółowego sposobu konsultowania z radami
działalności poşytku publicznego lub organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji § 6 otrzymuje
brzmienie:

„W przypadku konsultacji, prowadzonych
w formie, o której mowa w § 4 pkt 2, Wójt Gminy Bledzew przesyła zainteresowanym organizacjom poşytku publicznego formularz wraz z projektem aktu prawa miejscowego, wyznaczając
termin złoşenia opinii i uwag."
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bledzew.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jerzy Dawidowicz
15 5 7
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UCHWAŁA NR LII/388/10
RADY GMINY BLEDZEW
z dnia 19 paŝdziernika 2010r.
w sprawie Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bledzewie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
Rada Gminy Bledzew uchwala, co następuje:
Statut Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Bledzewie
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Bledzewie, zwany dalej Zakładem, działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze
zm.),
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240),
3) ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce
komunalnej (Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43 ze
zm.),

2. Przedmiotem działalności Zakładu jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy
Bledzew w zakresie:
1) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji,
usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,
utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń
sanitarnych, w szczególności:
a) zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
b) zbiorowego odprowadzania ścieków,
c) wywozu nieczystości płynnych,
d) utrzymania czystości i porządku na terenach
gminnych,
2) gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania
lokalami uşytkowymi,
3) dróg, ulic, mostów i placów, w szczególności
bieşącego utrzymania gminnych dróg, ulic,
chodników i placów, a w tym zimowego utrzymania dróg,

4) uchwały Nr XXII/163/96 Rady Gminy Bledzew
z dnia 20 września 1996r. w sprawie utworzenia
zakładu budşetowego – Zakład Gospodarki
Komunalnej w Bledzewie,

4) lokalnego transportu zbiorowego w zakresie
dowozu dzieci do szkół,

5) niniejszego Statutu.

6) gospodarki składowiskiem odpadów stałych,

2. Zakład jest samorządowym zakładem budşetowym Gminy Bledzew.
3. Zakład moşe uşywać nazwy skróconej „ZGK
w Bledzewie”.
§ 2. 1. Siedziba Zakładu mieści się przy ulicy Kościuszki 35 w Bledzewie.
2. Zakład nie posiada osobowości prawnej.
3. Zakład jest jednostką organizacyjną gminy
podporządkowaną Radzie Gminy Bledzew i działa na
terenie Gminy Bledzew.
4. Nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje
Wójt Gminy Bledzew.
5. Zakład odpłatnie wykonuje zadania, pokrywając koszty swojej działalności z przychodów własnych oraz dotacji z budşetu gminy.
Rozdział II
Cele i przedmiot działania Zakładu
§ 3. 1. Podstawowym celem działalności Zakładu
jest realizowanie obowiązkowych zadań własnych
Gminy Bledzew w zakresie usług komunalnych.

5) zieleni gminnej i zadrzewień,
7) kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
8) cmentarzy komunalnych.
Rozdział III
Zarządzanie i organizacja Zakładu
§ 4. Zakładem kieruje Kierownik Zakładu.
§ 5. 1. Kierownik Zakładu zarządza Zakładem
jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa
udzielonego mu przez Wójta Gminy Bledzew i jest
odpowiedzialny za stan i działalność Zakładu.
2. Zwierzchnikiem słuşbowym Kierownika Zakładu jest Wójt Gminy Bledzew, który w szczególności:
1) nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z Kierownikiem Zakładu,
2) ustala zakres czynności Kierownika Zakładu,
3) sprawuje nadzór i kontrolę nad pracą Kierownika Zakładu.
3. Do zadań Kierownika zakładu naleşy w szczególności:
1) reprezentowanie Zakładu na zewnątrz,
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2) racjonalne
gospodarowanie
funduszami
i składnikami majątku pozostającymi w dyspozycji Zakładu,
3) opracowywanie planów działania Zakładu
i przedkładanie sprawozdań z ich wykonania,
4) przekazywanie
Wójtowi
Gminy
Bledzew
i Radzie Gminy Bledzew informacji o sytuacji
finansowej Zakładu i z jego bieşącej działalności.
4. Kierownik jest zwierzchnikiem słuşbowym
pracowników Zakładu.

Poz. 1558, 1559

3) wpływy z opłat cmentarnych.
Rozdział V
Mienie Zakładu
§ 8. 1. Mienie Zakładu jest mieniem komunalnym Gminy Bledzew, przekazanym Zakładowi
w trwały zarząd.
2. Zakład wykonuje wszelkie uprawnienia
w stosunku do mienia będącego w jego trwałym
zarządzie z wyjątkiem uprawnień przysługujących
wyłącznie właścicielowi.
Rozdział VI

5. Kierownik zatrudnia i zwalnia pracowników
zatrudnionych w Zakładzie.

Postanowienia końcowe

§ 6. 1. Organizację wewnętrzną oraz zakres działania poszczególnych komórek ustala Kierownik
Zakładu regulaminem organizacyjnym.

§ 9. Zakład uşywa pieczęci z nazwą w pełnym
brzmieniu, adresem siedziby oraz numerami NIP
i REGON o treści:

2. Regulamin organizacyjny obowiązuje po zatwierdzeniu go przez Wójta Gminy Bledzew.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Bledzewie
ul. Kościuszki 35,

Rozdział IV

66-350 Bledzew

Gospodarka finansowa Zakładu

NIP: 596-13-56-137, REGON: 210397839

§ 7. 1. Gospodarka finansowa Zakładu prowadzona jest na podstawie przepisów ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240), dotyczących samorządowego
zakładu budşetowego.

§ 10. W sprawach związanych z funkcjonowaniem Zakładu, a nie uregulowanych niniejszym Statutem, stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące, związane z przedmiotem działalności Zakładu.

2. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest
roczny plan finansowy.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bledzew.

3. Zakład pokrywa koszty swojej działalności
z przychodów własnych oraz z dotacji uzyskiwanych
z budşetu Gminy Bledzew.

§ 12. Traci moc uchwała Nr XXIV/183/08 Rady
Gminy Bledzew z dnia 9 września 2008r. w sprawie
Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bledzewie.

4. Zakład posiada odrębny rachunek bankowy.
5. Ŝródłami przychodów własnych Zakładu są
wpływy związane ze świadczonymi przez zakład
usługami, w szczególności:

§ 13. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jerzy Dawidowicz

1) wpływy ze sprzedaşy usług,
15 5 8

2) wpływy z najmu i dzierşawy składników majątkowych Gminy Bledzew,
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UCHWAŁA NR LII/389/10
RADY GMINY BLEDZEW
z dnia 19 paŝdziernika 2010r.
w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym
powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycielom szkół i placówek oświatowych Gminy Bledzew, realizującym w ramach stosunku pracy
obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 42
ust. 7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta

Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm.)
uchwala się, co następuje:
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§ 1. Dyrektorowi Przedszkola Gminnego w Bledzewie obnişa się tygodniowy obowiązkowy wymiar
godzin zajęć dydaktycznych do wysokości 8 godzin.
§ 2. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin
zajęć, nauczycielowi realizującemu w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk
o róşnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze
godzin, oblicza się według wzoru:
W=(x1 + x2) : [(x1 : y1) + (x2 : y2)],

Poz. 1559, 1560

o których mowa w art. 35 ust. 2 Karty Nauczyciela,
liczone według stawki dla stanowiska mającego
większy udział procentowy w etacie łączonym.
W przypadku udziału równego uwzględnia się stawkę korzystniejszą dla nauczyciela.
§ 3. W § 1 uchwały Nr XXXVI/270/09 Rady Gminy Bledzew z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie obnişenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycieli pedagogów i nauczycieli
przedszkola Gminy Bledzew:

gdzie:

1) w pkt 3 przecinek zastępuje się kropką,

x1, x2 - oznacza ilość godzin poszczególnych stanowisk przydzieloną nauczycielowi w arkuszu organizacji szkoły,
y1, y2 – oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar
godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczo – wychowawczych określony dla danych stanowisk na podstawie art. 42 ust. 3 Karty nauczyciela.

2) uchyla się pkt 4.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bledzew oraz dyrektorom szkół i przedszkola.
§ 5. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą:

2. Wymiar, o którym mowa w ust. 1 przyjmuje
się w pełnych godzinach tak, şe godzinę do 0,5 pomija się, a godzinę co najmniej 0,5 przyjmuje się za
pełną.
3. Godziny zajęć realizowane przez nauczycieli
powyşej ustalonego tygodniowego obowiązkowego
wymiaru stanowią godziny ponadwymiarowe,

1) § 1 – od dnia 1 listopada 2010r.;
2) § 2 – od dnia 1 września 2010r.
Przewodniczący Rady
Jerzy Dawidowicz
15 5 9
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UCHWAŁA NR LII/393/10
RADY GMINY BLEDZEW
z dnia 19 paŝdziernika 2010r.
w sprawie podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 10 ust 1
i 2 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r.
Nr 95, poz. 613) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od jednego
środka transportowego na terenie Gminy Bledzew:
1) od samochodów cięşarowych o dopuszczalnej
masie całkowitej powyşej 3,5 tony i ponişej
12 ton:
a) powyşej 3,5t do 5,5t włącznie
wyprodukowanego do roku 1990 włącznie
– 651zł,
wyprodukowanego po roku 1990 – 624zł,

b) powyşej 5,5t do 9 t włącznie
wyprodukowanego do roku 1990 włącznie
– 780zł,
wyprodukowanego po roku 1990 – 745zł,
c) powyşej 9t i ponişej 12 ton
wyprodukowanego do roku 1990 włącznie
– 943zł,
wyprodukowanego po roku 1990 – 908zł.
2) od samochodów cięşarowych o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyşszej niş 12 ton,
w zaleşności od liczby osi, dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia określa się następujące stawki podatkowe:

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 103

– 7336 –

Liczba osi i masa
i dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)
Nie mniej niż

Mniej niż

12
15

15
-

12
21
25

21
25
-

12
27
31

27
31
-

Poz. 1560

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
Dwie osie
709,00
948,00
Trzy osie
1.065,00
1.502,00
1.502,00
Cztery osie i więcej
1.536,00
2.246,00
2.246,00

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do uşywania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdu od 3,5 tony i ponişej 12 ton:
a) wyprodukowane do roku 1990 włącznie –
1.042 zł
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)
Nie mniej niż

Mniej niż

12
25
31

25
31
-

12
40

40
-

Mniej niż

12
25

25
-

1.128,00
1.865,00
1.865,00
1.656,00
2.838,00
2.838,00

b) wyprodukowane po roku 1990 – 996zł;
4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do uşywania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów równej lub wyşszej niş 12 ton
określa się następujące stawki podatkowe

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
Dwie osie
1.065,00
1.656,00
1.892,00
Trzy osie
1.889,00
2.224,00

a) wyprodukowanych do roku 1990 włącznie –
520zł

Nie mniej niż

827,00
1.536,00

Stawka podatku (w złotych)

5) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą od 7 ton i ponişej 12 ton – z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/ przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1.183,00
1.774,00
2.206,00
2.094,00
2.857,00

b) wyprodukowanych po roku 1990 – 495zł;
6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą równą lub wyşszą niş 12 ton z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
określa się następujące stawki podatkowe:

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
Jedna oś
355,00
418,00

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
418,00
664,00
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Dwie osie
12
33
38

33
38
-

12
38

38
-

768,00
1.304,00
1.536,00

1.006,00
1.536,00
2.014,00

826,00
1.183,00

1.123,00
1.656,00

Trzy osie

7) od autobusów w zaleşności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniej niş 20 miejsc
wyprodukowanych do roku 1990 włącznie
– 554zł,
wyprodukowanych po roku 1990 – 531zł;

§ 2. Zwalnia się od podatku od środków transportowych autobusy wykorzystywane do przewozów szkolnych.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIX/279/09 Rady
Gminy Bledzew z dnia 30 paŝdziernika 2009r.
w sprawie podatku od środków transportowych.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bledzew.

b) równiej lub wyşszej niş 20 miejsc
wyprodukowanych do roku 1990 włącznie
– 934zł;
wyprodukowanych po roku 1990 – 887zł,

§ 5. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a obowiązujące w niej stawki
od dnia 1 stycznia 2011r.

c) równej lub wyşszej niş 30 miejsc
wyprodukowanych do roku 1990 włącznie
– 1.986zł,

Przewodniczący Rady
Jerzy Dawidowicz
15 60

wyprodukowanych po roku 1990 – 1.892zł.
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UCHWAŁA NR LI/532/2010
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE
z dnia 19 paŝdziernika 2010r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa
miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póŝn. zm.) uchwala
się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XLV/482/2010 Rady Miejskiej
w Sulechowie z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie
szczegółowego sposobu konsultowania projektów
aktów prawa miejscowego z radami działalności
poşytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poşytku publicznego § 9 otrzymuje brzmienie:

„Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego”.
§ 2. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Tadeusz Pająk
15 6 1
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UCHWAŁA NR LI/540/2010
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE
z dnia 19 paŝdziernika 2010r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Sulechów
na rok 2011
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1,
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z póŝn. zm.), art. 10, art. 12 ust. 4 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z póŝn.
zm.), uchwala się, co następuje
§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:

a) powyşej 3,5 tony do 7 ton włącznie –
388,00zł,
b) powyşej 7 ton do 9 ton włącznie – 598,00zł,
c) powyşej 9 ton do ponişej 12 ton – 662,00zł;
2) Od samochodu cięşarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyşszej niş 12 ton
określa tabela Nr 1:

1) Od samochodu cięşarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej:
Tabela Nr 1
Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita
(w tonach)
nie mniej niż

mniej niż

1

2

12
13
14
15

13
14
15

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

12
25
27
29
31

25
27
29
31

Stawka podatku (w złotych)
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
3
Dwie osie
766,00
818,00
870,00
1090,00
Trzy osie
766,00
870,00
986,00
1090,00
1204,00
1310,00
Cztery osie i więcej
986,00
1090,00
1204,00
1968,00
2074,00

3) Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do uşywania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów od 3,5 tony i ponişej 12 ton 494,00zł.

inne systemy zawieszenia osi jezdnych
4
870,00
932,00
1036,00
1414,00
870,00
986,00
1090,00
1204,00
1748,00
1854,00
1090,00
1204,00
1854,00
2734,00
2734,00

4) Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do uşywania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów równej lub wyşszej niş 12 ton
określa tabela Nr 2:
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Tabela Nr 2
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdu: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)
nie mniej niż

mniej niż

1

2

12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

Stawka podatku (w złotych)
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
3
Dwie osie
598,00
712,00
870,00
1634,00
Trzy osie
1530,00
2074,00

5) Od przyczepy lub naczepy, które łącznie
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą od 7 ton i ponişej 12 ton,
z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego –
442,00zł.

inne systemy zawieszenia osi jezdnych
4
662,00
766,00
1090,00
2052,00
2074,00
2734,00

6) Od przyczepy lub naczepy, które łącznie
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą równą lub wyşszą niş 12 ton,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, określa tabela Nr 3:

Tabela Nr 3
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa
+ pojazd silnikowy
(w tonach)
nie mniej niż

mniej niż

1
12
18
25

2
18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

Stawka podatku (w złotych)
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
3
442,00
546,00
662,00
Dwie osie
492,00
766,00
986,00
1310,00
Trzy osie
818,00
1204,00

7) Od autobusu w zaleşności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) do 15 miejsc – 662,00zł,
b) powyşej 15 miejsc do 29 miejsc – 986,00zł,
c) równej lub wyşszej niş 30 miejsc – 1634,00zł.
§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych autobusy i inne środki transportowe wykorzystywane wyłącznie na potrzeby statutowej działalności w zakresie oświaty i wychowania, z wyjąt62

inne systemy zawieszenia osi
jezdnych
4
546,00
598,00
766,00
546,00
986,00
1530,00
1854,00
1090,00
1530,00

kiem wykorzystywanych do działalności gospodarczej.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący Rady
Tadeusz Pająk
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UCHWAŁA NR LI/541/2010
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE
z dnia 19 paŝdziernika 2010r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień przedmiotowych
w podatku od nieruchomości w Gminie Sulechów na rok 2011
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1,
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z póŝn. zm.), art. 5 ust. 1, 3, art. 7 ust. 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613
z póŝn. zm.) uchwala się, co następuje:

w Gminie Sulechów na rok 2011 w § 2 ust. 1 uchyla
się pkt 3 i 5.

§ 1. W uchwale Nr XLIX/517/2010 Rady Miejskiej
w Sulechowie z dnia 21 września 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień
przedmiotowych w podatku od nieruchomości

Przewodniczący Rady
Tadeusz Pająk

§ 2. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 roku.
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UCHWAŁA NR LI/542/2010
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE
z dnia 19 paŝdziernika 2010r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w należnościach pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,
w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do
udzielania tych ulg
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) art. 59 ust. 2
i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póŝn. zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg w naleşnościach pienięşnych mających charakter cywilnoprawny, warunki
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,
w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
oraz wskazuje organ i osoby uprawnione do udzielania tych ulg.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) naleşnościach – naleşy przez to rozumieć naleşności pienięşne mające charakter cywilnoprawny, przypadające Gminie Sulechów i jej
jednostkom podległym,
2) ulgach – naleşy przez to rozumieć umorzenie,
odroczenie lub rozłoşenie na raty spłaty naleşności w całości lub części,
3) dłuşniku – naleşy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej zobowiązaną do zapłacenia naleşności,

4) działalności gospodarczej – naleşy przez to rozumieć działalność gospodarczą, do której mają
zastosowanie reguły konkurencji określone
w przepisach części trzeciej tytułu VII rozdziału
1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
5) organie uprawnionym – naleşy przez to rozumieć organ lub osoby wskazane w niniejszej
uchwale, uprawnione do udzielania ulg,
6) ustawie – naleşy przez to rozumieć ustawę
z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej
(Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 z póŝn. zm.),
7) rozporządzeniu – naleşy przez to rozumieć rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca
2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się
o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311).
§ 3. 1. Naleşności mogą być na wniosek dłuşnika
umarzane w całości lub w części, ich spłata moşe
być odraczana lub rozkładana na raty w przypadkach uzasadnionych waşnym interesem dłuşnika lub
interesem publicznym, a w szczególności jeşeli:
1) dłuşnik nieprowadzący działalności gospodarczej, ze względu na trudną sytuację finansową
nie jest w stanie spłacić naleşności, a jej wyeg-
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zekwowanie moşe zagrozić egzystencji lub dalszemu funkcjonowaniu dłuşnika,
2) dłuşnik prowadzący działalność gospodarczą
nie znajduje się w sytuacji określonej w pkt 9 –
11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących
pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagroşonych przedsiębiorstw (Dz. Urz.
UE C 244 z 1.10.2004). Przedmiotowa pomoc
jest pomocą de minimis, o której mowa
w § 8 niniejszej uchwały.
2. Od naleşności, której spłatę odroczono lub
rozłoşono na raty, odsetki ustawowe są naliczane do
dnia złoşenia wniosku o udzielenie ulgi, włącznie
z tym dniem.
3. Jeşeli dłuşnik nie dokonał zapłaty odroczonej
naleşności lub nie zapłacił którejkolwiek z rat w wyznaczonym terminie albo w pełnej wysokości, niespłacona naleşność staje sie natychmiast wymagalna w całości wraz z naleşnymi odsetkami, liczonymi
od dnia następującego po upływie pierwotnego
terminu wymagalności do dnia zapłaty.
4. W przypadku, gdy umorzenie dotyczy części
naleşności, organ uprawniony wyznacza termin
spłaty pozostałej części naleşności z zastrzeşeniem,
şe w razie jego niedotrzymania oświadczenie woli
dotyczące udzielonej ulgi traci moc i naleşność staje
się wymagalna w całości wraz z naleşnymi odsetkami liczonymi od dnia następującego po upływie
pierwotnego terminu wymagalności do dnia zapłaty.
5. W przypadku, gdy oprócz dłuşnika głównego
są zobowiązane inne osoby, naleşności mogą zostać
umorzone na wniosek dłuşnika tylko wtedy, gdy
warunki do umorzenia są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.
§ 4. 1. Naleşności mogą być umarzane w całości
z urzędu, jeşeli:
1) osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając
şadnego majątku albo pozostawiła majątek
niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty
codziennego uşytku domowego, których łączna
wartość nie przekracza kwoty 6.000zł,
2) osoba prawna – została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego moşna by egzekwować naleşność, a odpowiedzialność z tytułu
naleşności nie przechodzi z mocy prawa na
osoby trzecie,
3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, şe w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty
wyşszej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej
naleşności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,
4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji.
2. Do umarzania z urzędu naleşności stosuje się
odpowiednio § 3 ust. 5 uchwały.
§ 5. 1. Do udzielania ulg uprawnieni są:
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1) Burmistrz Sulechowa,
2) dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych, jeşeli wartość naleşności nie przekracza
10.000zł.
§ 6. 1. Udzielanie ulg następuje w formie pisemnej, na podstawie przepisów prawa cywilnego,
a w szczególności w formie oświadczenia woli organu uprawnionego lub ugody zawartej z dłuşnikiem.
2. Odmowa udzielenia ulgi następuje w formie
oświadczenia woli organu uprawnionego.
3. W przypadkach, o których mowa w § 4 ust. 1
niniejszej uchwały, umorzenie naleşności następuje
w formie jednostronnego oświadczenia woli organu
uprawnionego, które stanowi podstawę odpisu
w księgach rachunkowych.
§ 7. 1. Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie naleşności dłuşnik składa organowi uprawnionemu.
2. Wniosek winien zawierać uzasadnienie wskazujące na wystąpienie okoliczności, o których mowa
w § 3 ust. 1 niniejszej uchwały.
3. Do wniosku naleşy dołączyć dokumenty potwierdzające wskazane w nim okoliczności oraz dodatkowo dłuşnik:
1) osoba fizyczna – składa informację o sytuacji
majątkowej, według wzoru załącznik 1 do niniejszej uchwały,
2) osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej – składa dokumenty świadczące o jej aktualnej sytuacji finansowej.
4. Organ uprawniony dokonuje weryfikacji
wniosku w zakresie jego kompletności i moşe wezwać dłuşnika do jego uzupełnienia w terminie
7 dni, z pouczeniem, şe niezastosowanie się do wezwania w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia bez wydania
odrębnego powiadomienia.
§ 8. 1. Organ uprawniony, na wniosek podmiotu
prowadzącego działalność gospodarczą, moşe
udzielać ulg, które stanowią pomoc de minimis
– w zakresie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia
2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu
do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379
z 28.12.2006r.).
2. W celu uzyskania pomocy, o której mowa
w ust. 1 pkt. 2, podmiot prowadzący działalność
gospodarczą, jest zobowiązany przekazać wraz
z wnioskiem o udzielenie ulgi:
1) zaświadczenia lub oświadczenia,
mowa w art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy,

o których

2) wypełniony formularz informacji przedstawiany
przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia,
3) sprawozdania finansowe, o których mowa
w § 2 ust.1 pkt. 2 rozporządzenia.
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3. W celu zapewnienia zgodności udzielanej pomocy z przepisami rozporządzenia Komisji (WE)
Nr 1998/2006, organ uprawniony, na podstawie
otrzymanych zaświadczeń lub oświadczeń oraz informacji i sprawozdań wymienionych w ust. 2, dokonuje oceny dopuszczalności udzielenia pomocy
de minimis w formie ulg wynikających z niniejszej
uchwały.
§ 9. Przepisy § 3 – 8 stosuje sie odpowiednio do
umarzenia, odroczenia lub rozkładania na raty spłat
odsetek od tych naleşności oraz do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat innych naleşności ubocznych.

Poz. 1564

w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania
ulg w spłacie naleşności pienięşnych Gminy Sulechów i gminnych jednostek organizacyjnych, do
których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów i osób do
tego uprawnionych (Dz. Urz. Woj. Lub., Nr 56,
poz. 1244 z dnia 31 lipca 2006 roku).
§ 11. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Tadeusz Pająk

§ 10. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Sulechowie Nr XLI/392/2006 z dnia 20 czerwca 2006 roku
Załącznik
do uchwały Nr LI/542/2010
Rady Miejskiej w Sulechowie
z dnia 19 października 2010r.
.............................................................
imię i nazwisko/nazwa przedsiębiorcy
.............................................................
.............................................................
adres/siedziba
……………………………………….
NIP
……………………………………….
PESEL

INFORMACJA O SYTUACJI MAJĄTKOWEJ
osoby ubiegającej się o zastosowanie ulgi w spłacie należności pieniężnych*
1. Stan rodziny:
1) wszystkie osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym:
Lp.

imię i nazwisko

Wiek

Pokrewieństwo

Miejsce pracy/nauki
ŝródło dochodu

Wysokość dochodu

Wnioskodawca:

Dołączam dokumenty potwierdzające wykazane dochody / brak dochodów.
2) pozostaję w związku małşeńskim
 TAK, majątkowe stosunki małşeńskie określa:
 wspólność ustawowa
 rozdzielność majątkowa:............................................................................................................................
data i Nr notarialnej umowy małşeńskiej

 NIE, małşeństwo zostało rozwiązane
.........………………………………………………………………………………………………………….………………….
data rozwiązania małşeństwa, sygnatura akt, sąd, który wydał orzeczenie o rozwiązaniu małşeństwa

 NIE
2. Warunki mieszkaniowe:
Zajmowane mieszkanie stanowi moją własność:
 TAK,
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 NIE,...................................................................................................................................................................
proszę podać na jakich zasadach jest zajmowane (najem, uşyczenie - od kogo)

.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Powierzchnia mieszkania: .................. m2.
3. Miesięczne, stałe obciąşenia finansowe wnioskodawcy:
1) czynsz/ podatek od nieruchomości ..........................................................................................
2) gaz ............................................................................................................................................
3) energia elektryczna ..................................................................................................................
4) woda …… …………………………………………………………………………………...
5) wywóz nieczystości..................................................................................................................
6) telefon, w tym abonament telefoniczny....................................................................................
7) RTV / telewizja przewodowa ..................................................................................................
8) alimenty ...................................................................................................................................
9) spłata kredytu …………………………………………........……………………….……….
10) inne:………………………………………………….....................................................……
11) ……………………………………………………………………………………………………
Dołączam dokumenty potwierdzające powyşsze obciąşenia finansowe (decyzje, umowy, faktury, dowody
wpłat itp.)
4. Majątek wnioskodawcy:
1) posiadam nieruchomości:
 TAK, .................................................................................................................................................................
proszę podać rodzaj, połoşenie, powierzchnię

.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
 NIE
2) posiadam majątek ruchomy (pojazd, sprzęt AGD, RTV, komputer itp.):
 TAK:
pojazd …………………………………………………….……………………………………………………………………….
proszę podać rodzaj, markę, rok produkcji i Nr rejestracyjny

.....................................................................................................................................................................................
inne:........................……………………………......……………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
 NIE
3) posiadam inne składniki majątku, np. papiery wartościowe, lokaty pienięşne, wierzytelności, udziały lub
akcje spółek kapitałowych prawa handlowego:
 TAK...................................................................................................................................................................
proszę podać rodzaj i wartość

.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
 NIE
5. Prowadzona działalność gospodarcza:
Prowadzę/prowadził…m działalność gospodarczą:
 TAK
1) nazwa ..................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2) Nr w ewidencji działalności gospodarczej, organ prowadzący ewidencję………………………………………
...............................................................................................................................................................................
3) adres siedziby firmy............................................................................................................................................
4) rodzaj przewaşającej działalności.......................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
5) wyposaşenie firmy (środki trwałe).....................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
6) data likwidacji ......................................................................................................................................................
 NIE
6. Pomoc osób trzecich:
1) jestem na utrzymaniu osób trzecich:
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 TAK, ................................................................................................................................................................
proszę podać imię, nazwisko, stopień pokrewieństwa, rodzaj i rozmiar pomocy

.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
 NIE
2) korzystam z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych:
 TAK, .................................................................................................................................................................
proszę podać formę, przeznaczenie i wysokość pomocy

.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………
 NIE
7. Zobowiązania wnioskodawcy:
Posiadam zobowiązania lub zaległości:
 TAK (proszę podać wysokość)
1) ZUS.................................................................................................................................................................
2) Urząd Skarbowy w ........................................................................................................................................
3) banki ………………..……………………………………………………………………………………………………......
4) kontrahenci........................................................................................................................................................
5) opłaty związane z mieszkaniem........................................................................................................................
6) alimenty ..........................................................................................................................................................
7) inne...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Dołączam dokumenty potwierdzające powyşsze zobowiązania.
 NIE
8. Zdarzenia losowe mające wpływ na stan majątkowy wnioskodawcy (klęski şywiołowe, wypadki itp.):
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Dołączam dokumenty potwierdzające powyşsze zdarzenia losowe.

Oświadczam, şe wszystkie podane informacje są zgodne z rzeczywistością.
Jest mi znana odpowiedzialność karna za podanie nieprawdziwych danych.
………………………………………………………………….….
data, czytelny podpis wnioskodawcy
* Wg stanu na koniec miesiąca poprzedzającego złoşenie wniosku o zastosowanie ulgi
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UCHWAŁA NR LI/543/2010
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE
z dnia 19 paŝdziernika 2010r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę
Sulechów
Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2, art. 14 ust. 5 pkt 1
ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póŝn zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. Usługi świadczone przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Sulechów w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego są bezpłatne w wymiarze 5 godzin dziennie.

Rodzaj świadczeń
oferowanych przez przedszkola
1) Zajęcia wspierające zainteresowania dzieci – koła zainteresowań
2) Zajęcia wspierające rozwój
dzieci z trudnościami edukacyjnymi, ruchowymi, wychowawczymi, itd.
3) Bajki terapeutyczne
4) Zajęcia relaksacyjnoodpręşające
5) Działania wspierające naukę
czytania i pisania
6) Gry i zabawy tematyczne
wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka
7) Gry i zabawy dydaktyczne
8) Profilaktyka wad postawy,
wad wymowy
9) Gry i zabawy ruchowe
10) Innowacja pedagogiczna
11) Edukacja regionalna
12) Rozwijanie zainteresowań
informatycznych
13) Przygotowanie dzieci do
imprez artystycznych
i okolicznościowych

§ 2. 1. Ustala się wysokość opłat ponoszonych za
świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sulechów w czasie przekraczającym dziennie 5 godzinną podstawę programową, uwzględniających rodzaj świadczeń oraz czas
ich trwania:

Łączny
czas
trwania
zajęć

Wysokość opłat
(% minimalnego wynagrodzenia za pracę, określonego
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200,
poz. 1679 z późn. zm.), ogłaszanego w drodze obwieszczenia
Prezesa Rady Ministrów na dany rok kalendarzowy

60 minut

0,16%

60 minut

0,16%

30 minut

0,08%

30 minut

0,08%

60 minut

0,16%

30 minut

0,08%

30 minut

0,08%

30 minut

0,08%

60 minut
30 minut
60 minut

0,16%
0,08%
0,16%

30 minut

0,08%

30 minut

0,08%

2. Opłata o której mowa w ust. 1 nie obejmuje
kosztów zajęć dodatkowych prowadzonych, na şyczenie rodziców, przez inne niş przedszkole podmioty.
3. Miesięczna wysokość opłat ustalana jest na
podstawie stawki godzinowej, o której mowa
w ust. 1 oraz liczby godzin korzystania dziecka

z przedszkola ponad 5 godzinną podstawę programową.
4. Zasady odpłatności za świadczenia realizowane ponad 5 godzinną podstawę programową określone zostaną w umowie cywilnoprawnej zawartej
pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami lub
opiekunami prawnymi dziecka.
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§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXV/411/2009 Rady
Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 września 2009r.
w sprawie opłat za świadczenia w publicznych
przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sulechów (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2009r. Nr 108,
poz. 1450).
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§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Tadeusz Pająk
15 65
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UCHWAŁA NR CXXXIII/363/10
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU
z dnia 21 paŝdziernika 2010r.
w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.1) oraz art. 5 i art. 7
ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613
ze zm.2) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy Międzyrzecz w wysokości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków –
od 1m2 powierzchni – 0,58zł,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych – od 1ha
powierzchni – 4,15zł,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności poşytku
publicznego przez organizacje poşytku publicznego, z zastrzeşeniem lit. d – od 1m2
powierzchni – 0,22zł,
d) posiadających klasyfikację gleboznawczą
i nie zaliczonych zgodnie z przepisami
o ewidencji gruntów i budynków do uşytków
rolnych ani do gruntów zadrzewionych
i zakrzewionych na uşytkach rolnych – od
1m2 powierzchni – 0,07zł.
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – od 1m2 powierzchni uşytkowej – 0,54zł,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1m2 powierzchni
uşytkowej – 17,50zł,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym - od 1m2 powierzchni
uşytkowej – 9,40zł,

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielenia świadczeń
zdrowotnych - od 1m2 powierzchni uşytkowej
– 4,15zł,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności poşytku
publicznego przez organizacje poşytku publicznego, z wyłączeniem określonych pod
lit. f i g – od 1m2 powierzchni uşytkowej 3,37zł,
f)

wykorzystywanych na cele rekreacyjno –
wypoczynkowe (domki letniskowe) – od 1m2
powierzchni uşytkowej – 6,20zł,

g) garaşy nie stanowiących części budynku
mieszkalnego – od 1m2 powierzchni uşytkowej – 6,20zł.
3) od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości,
nieruchomości lub ich części, stanowiące mienie
komunalne, które nie zostały oddane w zarząd, uşytkowanie wieczyste, uşytkowanie, dzierşawę, najem,
uşyczenie bądŝ pod innym tytułem albo nie zostały
objęte w bezumowne posiadanie.
2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości
grunty i budynki lub ich części wykorzystywane na
działalność w zakresie kultury, kultury fizycznej,
sportu i rekreacji oraz opieki społecznej.
3. Zwolnienie wymienione w ust. 2 nie dotyczy
przedmiotów opodatkowania zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
§ 3. Traci moc uchwała Nr LXIII/248/09 Rady
Miejskiej w Międzyrzeczu Komisarza Rządowego
z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie stawek podatku
od nieruchomości oraz zwolnień od podatku (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2009r.
Nr 132, poz. 1793).
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§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 roku.
Rada Miejska
Komisarz Rządowy
Marian Sierpatowski
________________________________________________
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poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167,
poz.1759; z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r.
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111,
Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz
z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675.
2
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2010r. Nr 96, poz. 620.
15 66

1

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
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UCHWAŁA NR CXXXIII/364/10
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU
z dnia 21 paŝdziernika 2010r.
zmieniająca uchwałę w sprawie warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikat przy
sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków jednorodzinnych zbywanych najemcom korzystającym
z pierwszeństwa w ich nabyciu, a także procentowej stawki od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania
wieczystego nieruchomości gruntowych
Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt. 7 i ust. 1b oraz
art. 72 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r.
Nr 102, poz. 651 z póŝn. zm.1) i art. 18 ust. 2 pkt. 9
lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn.
zm.2) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
Nr CXI/323/10 z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie
warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikat przy sprzedaşy lokali mieszkalnych i budynków jednorodzinnych zbywanych najemcom korzystającym z pierwszeństwa w ich nabyciu, a takşe procentowej stawki od pierwszej opłaty
z tytułu uşytkowania wieczystego nieruchomości
gruntowych, § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. 1. Osoby, które zgodnie z protokołami
uzgodnień deklarują nabycie własności lokali
mieszkalnych lub budynków jednorodzinnych
z 95% albo z 85% bonifikatą, wpłacają na rachunek Gminy cenę równą odpowiednio 5% albo
15% wartości nabywanego lokalu mieszkalnego
lub budynku jednorodzinnego, albo teş pierwszą
ratę w wysokości uzgodnionej między stronami,
przed zawarciem umowy notarialnej.
2. Kupujący, oprócz ceny sprzedaşy, ponosi zryczałtowane koszty przygotowania dokumentacji
niezbędnej do sprzedaşy w wysokości ustalonej
w umowie zawartej z wybranym w drodze przetargu rzeczoznawcą majątkowym, które nie podlegają zwrotowi w przypadku niezawarcia umowy sprzedaşy lokalu lub budynku jednorodzinnego z przyczyn leşących po jego stronie.

3. Cena sprzedaşy lokalu mieszkalnego lub budynku jednorodzinnego, która po zastosowaniu
odpowiedniej bonifikaty przekracza kwotę
8.000,00zł, moşe być rozłoşona na 3 raty z tym,
şe pierwsza rata nie moşe być nişsza niş 40% tak
obnişonej ceny, a okres spłaty pozostałej części
ceny nie dłuşszy niş 3 lata. Wierzytelność Gminy
w stosunku do nabywcy podlega zabezpieczeniu
hipotecznemu. Rozłoşona na raty niespłacona
część ceny podlega oprocentowaniu równemu
stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyrzecza.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Rada Miejska
Komisarz Rządowy
Marian Sierpatowski
___________________________________________
1

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2010r. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963 i Nr 155, poz. 1043.
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r., Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r., Nr 102, poz. 1055 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 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111,
Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz
z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146 oraz Nr 106, poz. 675.
15 6 7
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UCHWAŁA NR XXXIX/200/2010
RADY GMINY BYTNICA
z dnia 22 paŝdziernika 2010r.
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Bytnica w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 j.t. z póŝn. zm.) oraz
w związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z póŝn. zm.)
uchwala się, co następuje:

§ 2. Uwagi i opinie, co do sprawy poddanej konsultacji, o której mowa w § 1 mogą być przedstawione w formie pisemnego stanowiska, które naleşy
składać w sekretariacie Urzędu Gminy Bytnica lub
drogą elektroniczną na adres e-mail:

§ 1. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie
projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
prowadzone będą w sposób następujący:

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bytnica.

1. poprzez zamieszczenie na okres 7 dni na stronie
bip Urzędu Gminy Bytnica projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji.
2. zamieszczenie projektów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji poprzedzone będzie informacją opublikowaną na stronie oficjalnej
Urzędu Gminy Bytnica www.bytnica.pl w zakładce organizacje pozarządowe oraz na tablicy
ogłoszeń.

sekretariat@bytnica.pl

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXVII/187/2010 Rady
Gminy Bytnica z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
roku o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy
Bytnica w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
§ 5. Uchwała wchodzi w şycie po 14 dniach od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Marian Pakuła
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UCHWAŁA NR XL/237/2010
RADY GMINY LUBRZA
z dnia 22 paŝdziernika 2010r.
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub
organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.:
Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,

poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52,
poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010r. Nr 28,
poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675) w związku
z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zm. Dz. U. z 2004r.
Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135,
Dz. U. z 2005r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420,
Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, Dz. U. z 2006r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 103

– 7349 –

Nr 94, poz. 651, Dz. U. z 2008r. Nr 209, poz. 1316,
Dz. U. z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120,
Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146,
Nr 127, poz. 857), uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się szczegółowy sposób konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności poşytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie, zwanymi dalej organizacjami, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
§ 2. W konsultacjach uczestniczą organizacje
działające na terenie Gminy Lubrza, do których działalności statutowej naleşy dziedzina podlegająca
regulacji w akcie prawa miejscowego.
§ 3. Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem
aktu prawa miejscowego, informacje z przebiegu
oraz wyniki konsultacji zamieszcza się na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem:
www.bip.lubrza.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lubrza.
§ 4. 1. Konsultacje przeprowadzane są w formie:
1) zebrania konsultacyjnego,

Poz. 1569, 1570

2. Wójt Gminy Lubrza co najmniej na 7 dni przed
wyznaczonym terminem konsultacji, przekazuje organizacjom projekt aktu prawa miejscowego w formie pisemnej lub elektronicznej, a w przypadku
konsultacji, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 – formularz ankiety.
3. Termin do wyraşenia stanowiska przez
uczestników konsultacji w formie opinii pisemnej
lub ankiety nie moşe być krótszy niş 7 dni.
§ 6. Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół, w którym przedstawia się liczbę uczestników,
przebieg konsultacji, opinię organizacji. Do protokołu załącza się listę uczestników lub ankiety. W przypadku konsultacji w formie zebrania protokół sporządza się w dniu odbycia tego zebrania, a z konsultacji przeprowadzonych w formie opinii pisemnej
lub ankiety protokół sporządza się w terminie do
3 dni od ich zakończenia.
§ 7. Wójt Gminy przedstawia wyniki konsultacji
Radzie Gminy wraz z projektem aktu prawa miejscowego poddanego konsultacji.
§ 8. 1. Projekt aktu prawa miejscowego poddawany jest konsultacjom jednorazowo.
2. Konsultacje mają charakter opiniodawczy,
a ich wyniki nie są wiąşące.

2) opinii pisemnej,

3. Konsultacje uwaşa się za waşne bez względu
na liczbę uczestników.

3) ankiety.
2. Konsultacje mogą
w jednej lub kilku formach.

być

przeprowadzone

§ 5. 1. Przeprowadzenie konsultacji zarządza
Wójt Gminy Lubrza, który określa ich przedmiot,
formę, termin i miejsce.

§ 9. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Ryszard Skonieczek
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UCHWAŁA NR XL/240/2010
RADY GMINY LUBRZA
z dnia 22 paŝdziernika 2010r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441,
Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009r.
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010r.

Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz
art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U.
z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.: Dz. U. z 2010r. Nr 96,
poz. 620) w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie górnych
granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011r. (M. P. z 2010r. Nr 55, poz. 755),
uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się następujące stawki podatku od
nieruchomości na terenie Gminy Lubrza:
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Stawka
podatku
Jednostka opodatkowania
(w zł)
GRUNTY
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowa0,73
1m2 powierzchni
nia w ewidencji gruntów i budynków
pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne re3,87
1ha powierzchni
tencyjne lub elektrowni wodnych
zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poşytku publicznego przez organizacje
0,34
1m² powierzchni
poşytku publicznego
pozostałe
0,31
1m² powierzchni
BUDYNKI LUB ICH CZĘŚCI
mieszkalne
0,62
1m² powierzchni uşytkowej
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
18,45
1m² powierzchni uşytkowej
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
9,44
1m² powierzchni uşytkowej
siewnym
zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej
4,09
1m² powierzchni uşytkowej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poşytku publicznego przez organizacje
6,79
1m² powierzchni uşytkowej
poşytku publicznego
letniskowe
6,66
1m² powierzchni uşytkowej
garaşe
5,86
1m² powierzchni uşytkowej
pozostałe
3,07
1m² powierzchni uşytkowej
BUDOWLE LUB ICH CZĘŚCI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
wartość określona na podstawie art. 4
ust. 1 pkt 3 i ust. 3, 4 ustawy
pozostałe
2%
o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 95,
poz. 613 ze zm.)
Przedmiot opodatkowania

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXII/192/2009 Rady
Gminy Lubrza z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2009r. Nr 139,
poz. 1969 ze zm.: Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2009r.
Nr 148, poz. 2167).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lubrza.
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§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obwiązuje od 1 stycznia
2011r.
Przewodniczący Rady
Ryszard Skonieczek
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UCHWAŁA NR XL/241/2010
RADY GMINY LUBRZA
z dnia 22 paŝdziernika 2010r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Lubrza
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591
ze zm.: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52,
poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010r. Nr 28,
poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 10
ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613 ze zm.: Dz. U.
z 2010r. Nr 96 poz. 620) w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010r.
w sprawie górnych stawek kwotowych podatków
i opłat lokalnych w 2011r. (M. P. z 2010r. Nr 55,
poz. 755) uchwala się, co następuje:

przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów równej lub wyşszej niş 12 ton, w zaleşności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku określa
załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 1. Stawki podatku od środków transportowych
na terenie gminy wynoszą:

7. Ustala się wysokość podatku od środków
transportowych dla autobusów:

5. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą od 7 ton i ponişej 12 ton, z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
a) od 7 ton do 10 ton włącznie 1 212,75zł
b) powyşej 10 ton i ponişej 12 ton 1 386,00zł.
6. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą równą lub wyşszą niş 12 ton, z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zaleşności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej
pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku określa załącznik Nr 3 do uchwały.

1. Od samochodu cięşarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej
a) powyşej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
640,50zł,
b) powyşej 5,5
1 019,55zł,

tony

do

9 ton

włącznie

c) powyşej 9 ton i ponişej 12 ton 1 134,00zł.
2. Od samochodu cięşarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyşszej niş 12 ton,
w zaleşności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku określa załącznik Nr 1 do uchwały.
3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego
przystosowanego do uşywania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów od 3,5 tony i ponişej 12 ton 1 470,00zł.

a) mniejszej niş 30 miejsc 1 365,00zł,
b) równej lub wyşszej niş 30 miejsc 1 905,75zł.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXII/194/2009 Rady
Gminy Lubrza z dnia 27 listopada 2009 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych na terenie Gminy Lubrza
(Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2009r. Nr 139, poz. 1971 ze
zm.: Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2009r. Nr 148, poz. 2169).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lubrza.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a określone w niej stawki
obowiązują od dnia 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący Rady
Ryszard Skonieczek
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4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego
przystosowanego do uşywania łącznie z naczepą lub
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UCHWAŁA NR XXXIX/235/2010
RADY GMINY W PRZEWOZIE
z dnia 26 paŝdziernika 2010r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz
art. 5 ust. 1 i 3, art. 6 ust. 12, art. 7 ust. 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613) uchwala się,
co następuje:

3) od budowli – 2% ich wartości, określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 –7.
2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części i budowle :
1) zajęte na prowadzenie cmentarzy,
2) zajęte na prowadzenie działalności kulturalnooświatowej,

§ 1. 1. Ustala się następujące stawki podatku od
nieruchomości:

3) zajęte pod urządzenia infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej,

1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
– 0,80zł od 1m2 powierzchni,
b) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności poşytku
publicznego przez organizacje poşytku publicznego – 0,36zł od 1m2 powierzchni,
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,67zł od 1m2 powierzchni
uşytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 21,05zł od 1m2 powierzchni uşytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym – 9,82zł od 1m2 powierzchni uşytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych – 4,27zł od 1m2 powierzchni
uşytkowej,
e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poşytku publicznego przez organizacje poşytku
publicznego – 4,58zł od 1m2 powierzchni
uşytkowej, z wyjątkiem :
garaşy, dla których stawka wynosi 7,06zł
od 1m2 powierzchni uşytkowej,

4) zajęte na prowadzenie targowisk,
5) stanowiące komunalny zasób mieszkaniowy.
3. Zwolnienie nie dotyczy gruntów, budynków
lub ich części wynajętych w celu prowadzenia działalności gospodarczej innej niş rolnicza lub leśna,
o której mowa w art. 1a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ).
§ 2. 1. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości w drodze inkasa od osób fizycznych.
2. Pobór inkasa będzie realizowany przez sołtysów.
3. Ustala się wynagrodzenie dla inkasentów
w wysokości 10% od pobranych osobiście naleşności z tytułu podatku od nieruchomości.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXX/176/2009 Rady
Gminy w Przewozie z dnia 20 listopada 2009r. ze
zmianami w sprawie ustalenia stawek podatku od
nieruchomości.
§ 5. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2011 roku.
Przewodnicząca Rady
Bronisława Graczyk
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UCHWAŁA NR XXXIX/236/2010
RADY GMINY W PRZEWOZIE
z dnia 26 paŝdziernika 2010r.
w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i ustalenia stawki opłaty od posiadania psów
w Gminie Przewóz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz
art. 18a ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. f i pkt 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613) uchwala się, co następuje:

3. Ustala się wynagrodzenie dla inkasentów
w wysokości 20% od pobranych osobiście naleşności z tytułu opłaty od posiadania psów.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

§ 2. 1. Ustala się roczną stawkę opłaty od posiadania psów w wysokości 50,00zł za kaşdego psa.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXX/177/2009 Rady
Gminy w Przewozie z dnia 20 listopada 2009r.
w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania
psów i ustalenia stawki opłaty od posiadania psów
w Gminie Przewóz.

2. Opłata od posiadania psów płatna jest bez
wezwania z góry do 15 maja kaşdego roku podatkowego lub w ciągu dwóch tygodni od dnia wejścia
w posiadanie psa.

§ 6. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązująca od
1 stycznia 2011 roku.

§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty od posiadania
psów w drodze inkasa.

Przewodnicząca Rady
Bronisława Graczyk

§ 1. Wprowadza się opłatę od posiadania psów.
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UCHWAŁA NR XXXIX/237/2010
RADY GMINY W PRZEWOZIE
z dnia 26 paŝdziernika 2010r.
w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz
art. 19 pkt 1 lit. a, pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2010r. Nr 95, poz. 613) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej
pobieraną od osób fizycznych, osób prawnych oraz
jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaşy na targowiskach Gminy zgodnie z załącznikiem do niniejszej
uchwały.
§ 2. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej
w drodze inkasa.
2. Pobór inkasa będzie realizowany przez:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Przewozie – na terenie Targowiska Gminnego
w Przewozie,
sołtysów – na pozostałym obszarze gminy.
3. Ustala się wynagrodzenie dla inkasenta w wysokości 35% od pobranych naleşności z tytułu opłaty
targowej.
4. Zobowiązuje się inkasenta do wpłacania zebranych naleşności z tytułu opłaty targowej na konto Urzędu Gminy w dniu pobrania opłaty targowej.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, obliczone od faktycznie zebranych naleşności, będzie
wypłacane inkasentowi w ciągu 10 dni po zakończeniu miesiąca.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
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§ 4. Traci moc uchwała Nr XXX/175/2009 Rady
Gminy w Przewozie z dnia 20 listopada 2009r.
w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej.

Poz. 1574, 1575

wództwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2011 roku.
Przewodnicząca Rady
Bronisława Graczyk

§ 5. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

Załącznik
do uchwały Nr XXXIX/237/2010
Rady Gminy w Przewozie
z dnia 26 października 2010r.
Tabela opłat targowych obowiązujących na terenie Gminy Przewóz
Ustala się następujące stawki dziennej opłaty targowej:
a) od sprzedaşy ze stałych punktów – 5,50zł,
b) od sprzedaşy z ławy lub stołu – 15,00zł,
c) od sprzedaşy z wozu konnego, samochodu osobowego, samochodu dostawczego o ładowności do
3 ton, przyczepy kempingowej i namiotu – 22,00zł,
d) od sprzedaşy z samochodu cięşarowego o ładowności powyşej 3 ton, przyczep ciągnikowych –
22,00zł,
e) przy sprzedaşy małych ilości warzyw, kwiatów, owoców runa leśnego – 10,00zł,
f) przy sprzedaşy płodów rolnych – 11,00zł,
g) przy sprzedaşy materiałów specjalnych – 20,00zł.
15 74

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

1575
15 75

UCHWAŁA NR XXXIX/238/2010
RADY GMINY W PRZEWOZIE
z dnia 26 paŝdziernika 2010r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz
art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95,
poz. 613) uchwala się, co następuje:
§ 1. Stawki podatku od środków transportowych
wynoszą rocznie :
1) od samochodu cięşarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej powyşej 3,5 tony i ponişej
12 ton:
a) powyşej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
– 450zł,
b) powyşej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 600zł,
c) powyşej 9 ton i ponişej 12 ton – 800zł,
2) od samochodu cięşarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyşszej niş 12 ton,
w zaleşności od liczby osi, dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki
podatkowe określa załącznik Nr 1 do uchwały,

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do uşywania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów od 3,5 tony i ponişej 12 ton
– 1.400zł,
4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyşszej niş 12 ton, stawki
podatkowe określa załącznik Nr 2 do uchwały,
5) od autobusu w zaleşności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniej niş 30 miejsc – 1.150zł,
b) równej lub wyşszej niş 30 miejsc – 1.200zł,
6) od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą od 7 ton i ponişej 12 ton
– 580zł,
7) od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez
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podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą równą lub wyşszą niş 12 ton,
stawki podatkowe określa załącznik Nr 3 do
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

Poz. 1575

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych na terenie Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2011 roku.
Przewodnicząca Rady
Bronisława Graczyk

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXX/178/2009 Rady
Gminy w Przewozie z dnia 20 listopada 2009r.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXIX/238/2010
Rady Gminy w Przewozie
z dnia 26 października 2010r.
Stawki podatku od środków transportowych od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita
(w tonach)
nie mniej niż

mniej niż

12
13
14
15

13
14
15

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

12
25
27
29
31

25
27
29
31

Stawka podatku (w złotych)
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
Dwie osie
850
900
1100
1160
Trzy osie
850
900
1100
1160
1400
1400
Cztery osie i więcej
1100
1160
1260
1671,99
1900

inne systemy zawieszenia osi jezdnych
900
1100
1160
1265,69
900
1100
1160
1260
1593,77
1593,77
1160
1260
1671,99
2479,97
2479,97
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXIX/238/2010
Rady Gminy w Przewozie
z dnia 26 października 2010r.

Stawki podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanych do
używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub
wyższej niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)
nie mniej niż

mniej niż

12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

Stawka podatku (w złotych)
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
Dwie osie
1450
1500
1600
1830
Trzy osie
1700
1742,06

inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1500
1600
1700
1959,23
1742,06
2576,88

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXIX/238/2010
Rady Gminy w Przewozie
z dnia 26 października 2010r.
Stawki podatku od środków transportowych od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa
+ pojazd silnikowy
(w tonach)
nie mniej niż
mniej niż
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12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

Stawka podatku (w złotych)

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
Jedna oś
590
595
600
Dwie osie
595
620,01
859,37
1161,77
Trzy osie
1400
1500

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

600
859,37
1305,39
1718,71
1440
1550
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UCHWAŁA NR 282/XXXVI/2010
RADY POWIATU GORZOWSKIEGO
z dnia 22 paŝdziernika 2010r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 59/IX/2007 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 25 lipca 2007 roku
w sprawie postawienia w stan likwidacji Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kostrzynie
nad Odrą.
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. „i” pkt 11 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze
zm.) oraz art. 36, art. 43 ust. 1, art. 60 ust. 3 i ust. 4b
ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki
zdrowotnej (Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 ze zm.),
Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr 59/IX/2007 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 25 lipca 2007 roku w sprawie postawienia w stan likwidacji Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Kostrzynie nad Odrą
(Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
Nr 89, poz. 1236) zmienia się § 5 ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

„1. Termin zakończenia czynności likwidacyjnych ustala się na dzień 31.12.2011r.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Gorzowskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Ryszard Iliaszewicz
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UCHWAŁA NR XL/300/2010
RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO
z dnia 27 paŝdziernika 2010r.
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego oraz
organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póŝn. zm.) oraz
art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1592 z póŝn. zm.) uchwala się, co następuje

3. Decyzje w sprawie przeprowadzenia konsultacji podejmuje Zarząd Powiatu w formie uchwały.

§ 1. 1. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Krośnieńskiego oraz organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej
„organizacjami”, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Konsultacje przeprowadza
się z organizacjami, których terytorialny zakres działania obejmuje obszar Powiatu Krośnieńskiego.

2) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji, przy
czym okres trwania konsultacji nie moşe być
krótszy niş 10 dni,

2. Kaşdy z podmiotów wskazanych w ust. 1 ma
prawo wyraşenia opinii w sposób określony
w uchwale oraz przesłanie jej na wskazany w ogłoszeniu o konsultacji adres i we wskazanej formie.

4. W uchwale o konsultacjach określa się:
1) przedmiot konsultacji oraz cele i przewidywane
skutki projektowanego rozstrzygnięcia,

3) terytorialny i podmiotowy zasięg konsultacji,
4) formę konsultacji,
5) komórkę / jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.
5. Informację o konsultacjach opublikuje w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego , w terminie nie krótszym niş 3 dni przed terminem ich rozpoczęcia.
§ 2. 1. Konsultacje mogą polegać w szczególności na:
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1) wyraşeniu opinii lub uwag w sprawie będącej
przedmiotem konsultacji,

2. Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyraşania.

2) udzieleniu odpowiedzi na postawione pytanie,

3. Wyniki konsultacji podaje się do publicznej
wiadomości w terminie 30 dni od dnia ich zakończenia, poprzez: opublikowanie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej a takşe wywieszenie na tablicy
ogłoszeń.

3) wyborze jednego z zaproponowanych rozwiązań.
2. Konsultacje mogą mieć formę ankiet, w tym
elektronicznych, bezpośrednich spotkań z przedstawicielami organizacji, składania pisemnych opinii
lub uwag zainteresowanych organizacji, drogą pocztową, elektroniczną lub bezpośrednio w Starostwie
Powiatowym.
3. Wynik konsultacji ma charakter opiniotwórczy
i nie jest wiąşący. Konsultacje uwaşa się za waşne
bez względu na ilość uczestniczących w nich organizacji.
§ 3. 1. Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół zawierający informacje o temacie, terminie
i wyniku konsultacji. W przypadku spotkania
z przedstawicielami organizacji załącznikiem do protokołu jest lista obecności uczestników spotkania.

4. Wyniki konsultacji Starosta Krośnieński przedstawia Radzie Powiatu w uzasadnieniu do projektów
aktów, o których mowa w § 1.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Krośnieńskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Anna Szcześniewicz
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DECYZJA NR OSZ-4210-46(4)/2010/334/VIII/BK
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
z dnia 27 paŝdziernika 2010r.
w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z 2001r. Nr 49,
poz. 509, z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 169, poz. 1387, z 2003r. Nr 130, poz. 1188
i Nr 170, poz. 1660, z 2004r. Nr 162, poz. 1692,
z 2005r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181,
poz. 1524, z 2008r. Nr 229, poz. 1539, z 2009r.
Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676 oraz z 2010r.
Nr 40, poz. 230), w związku z art. 30 ust. 1, art. 45
i 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625, Nr 104,
poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217,
z 2007r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115,
poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008r. Nr 180,
poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 3, poz. 11
i Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215,
poz. 1664 oraz z 2010r. Nr 21, poz. 104 i Nr 81,
poz. 530), w związku z § 27 ust. 1 rozporządzenia
Ministra Gospodarki z dnia 9 paŝdziernika 2006r.
w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia
w ciepło (Dz. U. z 2006 r., Nr 193 poz. 1423) po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Energetyki Cieplnej Sp.
z o. o. z siedzibą w Międzyrzeczu zwanego w dalszej
części decyzji „Przedsiębiorstwem energetycznym”
zawartego w piśmie z dnia 29 września 2010r.
w sprawie zmiany taryfy dla ciepła zatwierdzonej
decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia
14 grudnia 2009r. Nr OSZ-4210-45(13)/2009/334/VIII/

BK, zmienionej następnie decyzją z dnia 16 lipca
2010r. Nr OSZ-4210-27(8)/2010/334/VIII/BK
postanawiam
zatwierdzić dokonaną przez Przedsiębiorstwo energetyczne zmianę taryfy dla ciepła, która to zmiana
stanowi załącznik do niniejszej decyzji.
UZASADNIENIE
Decyzją z dnia 14 grudnia 2009r. Nr OSZ-421045(13)/2009/334/VIII/BK, zmienioną następnie decyzją z dnia 16 lipca 2010r. Nr OSZ-421027(8)/2010/334/VIII/BK, Prezes Urzędu Regulacji
Energetyki (zwany w dalszej części decyzji „Prezesem URE”) zatwierdził taryfę dla ciepła ustaloną
przez Przedsiębiorstwo energetyczne, które posiada
koncesje udzielone przez Prezesa URE w dniu
1 paŝdziernika 1998r. Nr WCC/145/334/U/1/98/MS (ze
zmianami) na wytwarzanie ciepła oraz w dniu
1 paŝdziernika 1998r. Nr PCC/156/ 334/U/1/98/MS (ze
zmianami) na przesyłanie i dystrybucję ciepła.
Pismem z dnia 29 września 2010r. Przedsiębiorstwo
energetyczne wystąpiło z wnioskiem o zatwierdzenie nowych, wyşszych stawek opłat za ciepło dostarczane dla odbiorców zasilanych z kotłowni opalanych gazem ziemnym. Pismem z dnia 14 paŝdziernika 2010r. Przedsiębiorstwo energetyczne zostało
poinformowane o zakończeniu postępowania administracyjnego oraz o moşliwości zapoznania się
z materiałem dowodowym. Przedsiębiorstwo ener-
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getyczne w dniu 20 paŝdziernika 2010r. poinformowało, iş nie zamierza korzystać ze swojego uprawnienia.
Przedsiębiorstwo energetyczne podwyşki stawek
opłat za ciepło uzasadniło wyşszymi kosztami pozyskania gazu ziemnego od dostawcy, w stosunku do
kosztów ich pozyskania uwzględnionych w kosztach
stanowiących podstawę kalkulacji stawek opłat
w obecnie obowiązującej taryfie dla ciepła. Wzrost
kosztów pozyskania paliwa zuşywanego do produkcji ciepła, stanowi okoliczność przewidzianą w § 27
ust. 1 Ministra Gospodarki z dnia 9 paŝdziernika
2006r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006r. Nr 193, poz. 1423).
Powyşszy zapis stanowi, iş w przypadku nieprzewidzianej, istotnej zmiany warunków wykonywania
przez przedsiębiorstwo energetyczne działalności
gospodarczej jest moşliwa zmiana taryfy wprowadzonej do stosowania, w trybie określonym art. 47
ustawy, po dokonaniu analizy i oceny skutków ekonomicznych tych zmian.
Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy, której
strona nabyła prawo, moşe być w kaşdym czasie za
zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ
administracji publicznej, który ją wydał, lub przez
organ wyşszego stopnia, jeşeli przepisy szczegółowe
nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej
decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub
słuszny interes strony.
W powyşszej sprawie uznałem, şe zostały spełnione
przesłanki określone w powyşszym przepisie, umoşliwiające zmianę decyzji, postanowiłem zatem orzec
jak w sentencji.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przysługuje Przedsiębiorstwu energetycznemu odwołanie do Sądu
Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów – za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od
dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy Prawo energetyczne, w związku z art. 479 46
pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).
2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość
wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarşonej
decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytocze-
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nie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a takşe zawierać wniosek
o uchylenie albo zmianę decyzji – w całości lub
części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie naleşy przesłać na adres Północno-Zachodniego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą
w Szczecinie, ul. Şubrów 3, 71-617 Szczecin.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku
z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy – Prawo
energetyczne, zmiana taryfy zostanie skierowana do ogłoszenia na koszt Przedsiębiorstwa
energetycznego w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo
energetyczne, zmiana taryfy moşe zacząć obowiązywać nie wcześniej niş po upływie 14 dni
i nie póŝniej niş do 45 dnia od dnia jej publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Z upowaşnienia
Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Północno-Zachodniego
Oddziału Terenowego
Witold Kępa
Załącznik
do decyzje Nr OSZ-4210-46(4)/2010/334/VIII/BK
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 27 października 2010r.
Zmian taryfy dla ciepła
W taryfie dla ciepła ustalonej przez Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Międzyrzeczu, stanowiącej załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 grudnia 2009r. Nr OSZ–
4210-45(13)/2009/334/VIII/BK zmienionej decyzją
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 lipca
2010r. Nr OSZ-4210-27(8)/2010/334/VIII/BK wprowadza się następujące zmiany:
w części 4 „Rodzaje oraz wysokości cen i stawek
opłat” w miejsce dotychczasowych cen i stawek
opłat dla grup B1, B2, C, D, F oraz H wprowadza się
następujące ceny i stawki opłat:
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Grupa taryfowa B1 Tabela 4.4
Ceny i stawki opłat
Lp.

Wyszczególnienie

Jedn. miary
netto

brutto*

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok
rata - zł/MW/m-c

173 529,02
14 460,75

211 705,40
17 642,11

2.

Cena ciepła

zł/GJ

51,66

63,02

3.

Cena nośnika ciepła

zł/ m3

14,93

18,21

4.

Stała stawka opłaty za usługi przesyłowe

zł/MW/rok
rata - zł/MW/m-c

7 791,98
649,33

9 506,22
792,18

5.

Zmienna stawka opłaty za usługi przesyłowe

zł/GJ

2,68

3,27

* ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22 %

Grupa taryfowa B2 Tabela 4.5
Ceny i stawki opłat
Lp.

Wyszczególnienie

Jedn. miary
netto

brutto*

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok
rata - zł/MW/m-c

173 529,02
14 460,75

211 705,40
17 642,11

2.

Cena ciepła

zł/GJ

51,66

63,02

3.

Cena nośnika ciepła

zł/ m3

14,93

18,21

4.

Stała stawka opłaty za usługi przesyłowe

zł/MW/rok
rata - zł/MW/m-c

20 328,35
1 694,03

24 800,59
2 066,72

5.

Zmienna stawka opłaty za usługi przesyłowe

zł/GJ

4,02

4,90

* ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%

Grupa taryfowa C Tabela 4.6
Stawki opłat
Lp.

Wyszczególnienie

Jedn. miary
netto

brutto*

1.

Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną
moc cieplną

zł/MW

12 877,76

15 710,87

2.

Stawka opłaty za ciepło

zł/GJ

55,63

67,87

* stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%

Grupa taryfowa D Tabela 4.7
Stawki opłat
Lp.

Wyszczególnienie

Jedn. miary
netto

brutto*

1.

Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną
moc cieplną

zł/MW

9 381,32

11 445,21

2.

Stawka opłaty za ciepło

zł/GJ

61,78

75,37

* stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%
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Grupa taryfowa F Tabela 4.9
Stawki opłat
Lp.

Wyszczególnienie

Jedn. miary
netto

brutto*

1.

Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną
moc cieplną

zł/MW

8 100,05

9 882,06

2.

Stawka opłaty za ciepło

zł/GJ

62,78

76,59

* stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%

Grupa taryfowa H Tabela 4.11
Stawki opłat
Lp.

Wyszczególnienie

Jedn. miary

1.

Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną
moc cieplną

2.

Stawka opłaty za ciepło

netto

brutto*

zł/MW

5 620,82

6 857,40

zł/GJ

64,71

78,95

* stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%.

Pozostała część taryfy pozostaje bez zmian.
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK.I.IWIT.0911-1-43/10
WOJEWODY LUBUSKIEGO
z dnia 27 paŝdziernika 2010r.

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) stwierdzam niewaşność
uchwały Nr XLVIII/340/10 Rady Miejskiej w Jasieniu
z dnia 23 września 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych:
„Moje boisko – Orlik 2012” w Jasieniu w następującym zakresie:
§ 5 ust. 1 zdanie 2 oraz § 5 ust. 2 zdanie
2 załącznika do uchwały,
§ 11 ust. 6-8 i 10 załącznika do uchwały,
§ 15 załącznika do uchwały,
§ 17 załącznika do uchwały.
UZASADNIENIE
Na sesji w dniu 23 września 2010r. Rada Miejska
w Jasieniu podjęła uchwałę w sprawie ustalenia
regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych: „Moje boisko – Orlik 2012” w Jasieniu.
Uchwała została doręczona organowi nadzoru
w dniu 4 paŝdziernika 2010r.
Po dokonaniu analizy prawnej organ nadzoru
stwierdza, şe uchwała w ww. zakresie istotnie narusza prawo, tj. art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym.

Stosownie do postanowień art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym, gminy mogą wydawać
akty prawa miejscowego w zakresie zasad i trybu
korzystania z gminnych obiektów i urządzeń uşyteczności publicznej. Zawarte w przepisie upowaşnienie rady gminy zostało sformułowane bardzo
ogólnie, co powoduje, iş rada posiada duşą swobodę co do zakresu regulowanej materii. Nie oznacza
to jednak przyznania radzie pełnej dowolności i nie
moşe wykluczać lub znosić całkowicie, czy teş
w istotnej części zmieniać powszechnie obowiązującego prawa rangi ustawowej.
Reasumując naleşy zatem stwierdzić, iş określone
przez radę zasady korzystania z obiektu – boiska
sportowego - nie mogą wykraczać poza istotę korzystania z tego obiektu.
W ocenie organu nadzoru postanowienia § 5 ust. 1
zdanie 2 oraz ust. 2 zdanie 2 załącznika do uchwały
oraz §§ 15 i 17 nie mieszczą się w zakresie przyznanego radzie upowaşnienia. Rada nie moşe bowiem
stanowić o kwestiach związanych z wyłączeniem
odpowiedzialności gminy za wypadki i szkody na
osobach i mieniu, decydować o podmiotach odpowiedzialnych za uşytkowników obiektów czy teş za
wyrządzone szkody w czasie korzystania z obiektów;
są one juş bowiem przedmiotem regulacji aktów
rangi ustawowej. Materia zawarta w kwestionowanych zapisach uchwały została uregulowana
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w szczególności w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r.
Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
Ponadto naleşy zauwaşyć, iş na zarządcy obiektu
budowlanego (w tym: kompleksu boisk sportowych), nałoşone są obowiązki wynikające z szeregu
ustaw, w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118
z póŝn. zm.) i ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r.
o ochronie przeciwpoşarowej (tj. Dz. U. z 2009r.
Nr 178, poz. 1380 z póŝn. zm.). Niedopełnienie przewidzianych w ustawach obowiązków moşe doprowadzić do powstania szkód, za które odpowiedzialność ponosić będzie zarządca obiektu budowlanego.
Dlatego teş wyłączenie odpowiedzialności zarządcy
za wszelkie wypadki zaistniałe w czasie korzystania
z obiektu sportowego jest sprzeczne z przepisami
kodeksu cywilnego.
Wykroczeniem poza delegację wynikającą z art. 40
ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym są równieş postanowienia zawarte w § 11 ust. 6 – 8 i 10
załącznika do uchwały. Zakazy w nich określone
wynikają juş z ustawy z dnia 20 maja 1970r. Kodeks
wykroczeń (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 46, poz. 275 ze zm.),
ustawy z dnia 26 paŝdziernika 1982r. o wychowaniu
w trzeŝwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(tj. Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 ze zm.) oraz ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia
przed następstwami uşywania tytoniu i wyrobów
tytoniowych (Dz. U. z 1996r., Nr 10, poz. 55 ze zm.).
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Wreszcie naleşy zauwaşyć, iş zgodnie z § 29
w związku z § 143 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002r. w sprawie zasad
techniki prawodawczej (Dz. Nr 100, poz. 908),
uchwała będąca aktem prawa miejscowego moşe
zawierać załączniki; odesłania do załączników zamieszcza się w przepisach merytorycznych uchwały.
W załącznikach do uchwały zamieszcza się w szczególności wykazy, wykresy, wzory, tabele i opisy
o charakterze specjalistycznym.
Zatem w załączniku do aktu prawa miejscowego nie
powinno zamieszczać się treści merytorycznych,
podstawowych. Tymczasem taki charakter mają
regulacje przyjęte w załączniku do kwestionowanej
uchwały.
Mając na względzie powyşsze, naleşało orzec jak na
wstępie.
Od niniejszego rozstrzygnięcia słuşy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. w terminie 30 dni od doręczenia rozstrzygnięcia za pośrednictwem Wojewody
Lubuskiego
Z upowaşnienia
Wojewody Lubuskiego
Dyrektor
Wydziału Nadzoru i Kontroli
Teresa Kaczmarek
15 79
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK.I.IWIT.0911-1-45/10
WOJEWODY LUBUSKIEGO
z dnia 27 paŝdziernika 2010r.

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) stwierdzam niewaşność
uchwały Nr LVIII/414/10 Rady Miejskiej w Strzelcach
Krajeńskich z dnia 23 września 2010r. zmieniającą
uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za
zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych na
terenie miasta i gminy Strzelce Krajeńskie.
UZASADNIENIE
Rada Miejska w Strzelcach Krajeńskich na sesji
w dniu 23 września 2010r. podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat
za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych na
terenie miasta i gminy Strzelce Krajeńskie. Uchwała
została doręczona organowi nadzoru w dniu
27 września 2010r.
Po dokonaniu analizy prawnej aktu organ nadzoru
stwierdza, iş uchwała istotnie narusza prawo, tj.
art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 19,
poz. 115 ze zm.).

Przedmiotową uchwałą Rada Miejska w Strzelcach
Krajeńskich zmieniła uchwałę Nr XVIII/118/2004
z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach
publicznych na terenie miasta i gminy Strzelce Krajeńskie dodając w paragrafie 1 pkt 5 o treści:
„Stawki opłat określonych w pkt 1 i 2 obnişa się
o 70% przy pracach, których zakres przekracza okres
1 miesiąca, a zajęcie pasa drogowego przy prowadzeniu prac wynika z zapisów miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego lub pozwolenia
wojewódzkiego urzędu ochrony zabytków.”
Uchwałę podjęto w oparciu o art. 18 ust. 2 pkt 8
ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 40 ust. 8
i 9 ustawy o drogach publicznych.
Zgodnie z treścią art. 40 ust. 8 ustawy o drogach
publicznych: „Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, ustala dla
dróg, których zarządcą jest jednostka samorządu
terytorialnego, wysokość stawek opłaty za zajęcie
1m2 pasa drogowego, z tym şe stawki opłaty, o których mowa w ust. 4 i 6, nie mogą przekroczyć 10zł za
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jeden dzień zajmowania pasa drogowego, a stawka
opłaty, o której mowa w ust. 5, nie moşe przekroczyć 200zł.” Z kolei w myśl ust. 9 art. 40 ww. ustawy:
„Przy ustalaniu stawek, o których mowa w ust. 7 i 8,
uwzględnia się:
1) kategorię drogi, której pas drogowy zostaje zajęty;
2) rodzaj elementu zajętego pasa drogowego;
3) procentową wielkość zajmowanej szerokości
jezdni;
4) rodzaj zajęcia pasa drogowego;
5) rodzaj urządzenia lub obiektu budowlanego
umieszczonego w pasie drogowym”.
Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłatę. Stanowi o tym art. 40 ust. 3 ww. ustawy o drogach publicznych.
Z analizy ww. przepisów wynika jednoznacznie, iş
ustawodawca upowaşnił organ stanowiący gminy
wyłącznie do ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego, przy uwzględnieniu warunków i okoliczności wymienionych w ust. 9 ustawy. Ustawa nie
zawiera natomiast şadnego zapisu dotyczącego
zwolnienia z opłat za zajęcie pasa drogowego, czy
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teş stosowania ulg w opłatach za zajęcie pasa drogowego, a sam sposób obliczania opłaty za zajęcie
pasa drogowego został wyczerpująco uregulowany
w art. 40 ust. 4 – 6 ww. ustawy.
Reasumując naleşy zatem stwierdzić, iş Rada Miasta
w Strzelcach Krajeńskich wprowadzając przedmiotową uchwałą moşliwość udzielenia takiej ulgi przekroczyła swoje ustawowe kompetencje. Şaden
z przepisów prawa nie przyznaje radzie upowaşnienia do wprowadzenia takich regulacji.
Mając na względzie powyşsze, wydanie rozstrzygnięcia nadzorczego jest w pełni uzasadnione.
Od niniejszego rozstrzygnięcia słuşy prawo wniesienia skargi, za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Gorzowie Wlkp. w terminie 30 dni od doręczenia
rozstrzygnięcia.
Z upowaşnienia
Wojewody Lubuskiego
Dyrektor
Wydziału Nadzoru i Kontroli
Teresa Kaczmarek
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK.I.IWIT.0911-1-42/10
WOJEWODY LUBUSKIEGO
z dnia 28 paŝdziernika 2010r.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) stwierdzam niewaşność
uchwały Nr LXVIII/440/10 Rady Miejskiej w Nowej
Soli z dnia 24 września 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności poşytku publicznego
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji w następującym zakresie:
§ 4 załącznika do uchwały,
§ 5 załącznika do uchwały,
§ 7 ust. 2 załącznika do uchwały,
pkt 5 formularza konsultacji stanowiącego
załącznik Nr 1 do regulaminu wraz z zapisem: „załączniki kopia statutu organizacji/podmiotu.”
UZASADNIENIE
Rada Miejska w Nowej Soli na sesji w dniu 24 września 2010r. podjęła uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności poşytku publicznego
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statu-

towej tych organizacji. Uchwała została doręczona
organowi nadzoru w dniu 4 paŝdziernika 2010r.
Po dokonaniu analizy prawnej aktu organ nadzoru
stwierdza, iş uchwała w ww. zakresie istotnie narusza prawo, tj. art 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zm.).
Zgodnie z treścią ww. art. 5 ust. 5 ustawy o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie organ
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego
określa, w drodze uchwały, szczegółowy sposób
konsultowania z radami działalności poşytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Z powyşszego przepisu wynika uprawnienie rady
gminy do określenia sposobu konsultowania ze
wskazanymi wyşej podmiotami projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji.
Posługując się pojęciem: „projekty aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji” ustawodawca miał
na myśli wszystkie bez wyjątku akty prawa miejscowego podejmowane w ww. dziedzinach, a nie
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tylko niektóre, dowolnie wybrane przez organ stanowiący gminy.
Tymczasem Rada Miejska w Nowej Soli w rozdziale
II uchwały zatytułowanym „Konsultacje projektów
aktów prawa miejscowego z organizacjami oraz
z podmiotami”, w § 4 określiła wprost, jakie projekty
aktów podlegają obowiązkowym konsultacjom
z organizacjami i innymi podmiotami. Z kolei w § 5
postanowiono, iş: „Prezydent moşe równieş z własnej inicjatywy poddać pod konsultacje inne akty
prawa, w tym w szczególności akty o charakterze
strategiczno - programowym, które odnoszą się do
działalności statutowej organizacji i podmiotów.”
Zdaniem organu nadzoru powyşsze regulacje nie są
zgodne z intencją ustawodawcy zawartą w art. 5
ust. 5 ww. ustawy. Organ stanowiący gminy ustalając konkretną grupę aktów, których projekty podlegają konsultacjom, bądŝ teş określając, iş takim konsultacjom podlegają m.in. akty o charakterze strategiczno-programowym przekroczył zakres przyznanego mu upowaşnienia ustawowego.
Za istotne naruszenie prawa naleşy równieş uznać
zobowiązanie organizacji lub innego podmiotu
określonego w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do przedłoşenia treści statutu, z którego wynika, iş działalność
statutowa organizacji obejmuje dziedzinę dotyczącą
projektu aktu prawa miejscowego (§ 7 ust. 2 załącznika do uchwały). W ocenie organu nadzoru nałoşenie przez radę takiego obowiązku nie ma umocowania w art. 5 ust. 5 ustawy o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie.
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tacji stanowiącego załącznik Nr 1 do regulaminu
wraz z zapisem: „załączniki: kopia statutu organizacji/podmiotu.”
Wreszcie naleşy zauwaşyć, iş zgodnie z § 29
w związku z § 143 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002r. w sprawie zasad
techniki prawodawczej (Dz. Nr 100, poz. 908),
uchwała będąca aktem prawa miejscowego moşe
zawierać załączniki; odesłania do załączników zamieszcza się w przepisach merytorycznych uchwały.
W załącznikach do uchwały zamieszcza się w szczególności wykazy, wykresy, wzory, tabele i opisy
o charakterze specjalistycznym.
Zatem w załączniku do aktu prawa miejscowego nie
powinno zamieszczać się treści merytorycznych,
podstawowych. Tymczasem taki charakter mają
regulacje przyjęte w załączniku do kwestionowanej
uchwały zatytułowanym „Regulamin konsultacji”.
Mając na względzie powyşsze, naleşało orzec jak na
wstępie.
Od niniejszego rozstrzygnięcia słuşy prawo wniesienia skargi, za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Gorzowie Wlkp. w terminie 30 dni od doręczenia
rozstrzygnięcia.
Z upowaşnienia
Wojewody Lubuskiego
Dyrektor
Wydziału Nadzoru i Kontroli
Teresa Kaczmarek
15 8 1

Stwierdzając niewaşność § 7 ust. 2 załącznika do
uchwały naleşało równieş orzec o niewaşności związanych z nim postanowień pkt 5 formularza konsul-
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