DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Gorzów Wielkopolski, dnia 10 grudnia 2010r.

Nr 113

TREŚĆ:
Poz.:
UCHWAŁY RAD GMIN
1773
1774

1775

1776

1777

1778

1779

1780

1781

1782

1783

–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Uchwała Rady Gminy Zabór Nr XXXVII/225/10 z dnia 28 września
2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Droszków

8740

Uchwała Rady Miejskiej w Drezdenku Nr LVI/388/10 z dnia 30 września 2010r. nadania Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
im. ks. J. Tischnera w Drezdenku

8742

Uchwała Rady Miejskiej w Drezdenku Nr LVI/392/10 z dnia 30 września 2010r. utworzenia odrębnego obwodu głosowania w NZOZ Szpitalu Powiatowym w Drezdenku

8745

Uchwała Rady Gminy Łagów Nr XXXVIII/274/10 z dnia 30 września
2010r. w sprawie regulaminu warunków przyznawania nauczycielom
dodatków i innych składników wynagrodzenia w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łagów

8745

Uchwała Rady Miejskiej w Skwierzynie Nr XLIII/349/10 z dnia 1 paŝdziernika 2010r. w sprawie nadania nazwy dla nowo powstałej ulicy
w mieście Skwierzyna

8749

Uchwała Rady Miejskiej w Skwierzynie Nr XLIII/355/10 z dnia 1 paŝdziernika 2010r. w sprawie zaliczenia do kategorii „D” projektowanej
publicznej drogi gminnej w m. Skwierzyna

8751

Uchwała Rady Miejskiej w Skwierzynie Nr XLIII/361/10 z dnia 1 paŝdziernika 2010r. w sprawie w sprawie szczegółowych zasad, sposobu
i trybu udzielania ulg, w spłacie naleşności pienięşnych mających
charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Skwierzyna i jej
jednostkom podległym oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych
naleşności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a takşe
organów do tego uprawnionych

8753

Uchwała Rady Miejskiej w Skwierzynie Nr XLIII/363/10 z dnia 1 paŝdziernika 2010r. w sprawie likwidacji zakładu budşetowego Przedszkola Integracyjnego „Gromadka Misia Uszatka” prowadzonego
przez Gminę Skwierzyna w celu przekształcenia go w jednostkę budşetową

8754

Uchwała Rady Gminy w Trzebiechowie Nr XXXVII/209/2010 z dnia
1 paŝdziernika 2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu ustalającego
zasady przydzielania stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.

8755

Uchwała Rady Miejskiej w Gubinie Nr XLIX/556/2010 z dnia 15 paŝdziernika 2010r. w sprawie utworzenie odrębnego obwodu głosowania w Gubinie w wyborach samorządowych zarządzonych na 21 listopada 2010r.

8758

Uchwała Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim Nr LIV/341/10 z dnia
15 paŝdziernika 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu
głosowania na obszarze gminy Krosno Odrzańskie w wyborach samorządowych zarządzonych na 21 listopada 2010r.

8759

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 113
1784
1785
1786
1787

1788

1789

1790

1791

1792

1793
1794

1795

1796

1797

1798

–
–
–
–

–

–

–

–

–

–
–

–

–

–

–

– 8736 –

Uchwała RADY Gminy Deszczno Nr L/387/10 z dnia 25 paŝdziernika
2010r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Ciecierzyce

8759

Uchwała Rady Gminy Deszczno Nr L/389/10 z dnia 25 paŝdziernika
2010r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Maszewo

8761

Uchwała Rady Gminy Şagań Nr XLI/287/10 z dnia 27 paŝdziernika
2010r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości

8763

Uchwała Rady Gminy Şagań Nr XLI/289/10 z dnia 27 paŝdziernika
2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/279/10 Rady Gminy Şagań z dnia 16 sierpnia 2010r. w sprawie utworzenia Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Boşnowie

8763

Uchwała Rady Gminy Şagań Nr XLI/297/10 z dnia 27 paŝdziernika
2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych dla Gminy Şagań

8764

Uchwała Rady Miejskiej w Trzcielu Nr XLI/323/10 z dnia 28 paŝdziernika 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu połoşonego w obrębie geodezyjnym Lutol
Mokry

8765

Uchwała Rady Miejskiej w Trzcielu Nr XLI/325/10 z dnia 28 paŝdziernika 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu połoşonego w obrębie geodezyjnym Sierczynek

8774

Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie Nr LIV/477/10 z dnia 28 paŝdziernika 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu
i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty wierzytelności
Gminy Wschowa i jednostek organizacyjnych Gminy Wschowa,
z tytułu naleşności pienięşnych cywilnoprawnych, warunki pomocy
publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc
publiczną oraz udzielania ulg w spłacaniu tych naleşności i wskazania
organów do tego uprawnionych

8780

Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie Nr LIV/479/10 z dnia 28 paŝdziernika 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości

8782

Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie Nr LIV/480/10 z dnia 28 paŝdziernika 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

8784

Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie Nr LIV/481/10 z dnia 28 paŝdziernika 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych

8784

Uchwała Rady Gminy Lipinki Łuşyckie Nr XXXVI/221/2010 z dnia
29 paŝdziernika 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku

8787

Uchwała Rady Gminy Lipinki Łuşyckie Nr XXXVI/222/2010 z dnia
29 paŝdziernika 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku na terenie Gminy Lipinki Łuşyckie

8788

Uchwała Rady Gminy Lipinki Łuşyckie Nr XXXVI/223/2010 z dnia
29 paŝdziernika 2010r. w sprawie obnişenia ceny skupu şyta stanowiącego podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy
Lipinki Łuşyckie

8790

Uchwała Rady Gminy Lipinki Łuşyckie Nr XXXVI/228/2010 z dnia
29 paŝdziernika 2010r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać
przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
opróşniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych

8791
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Uchwała Rady Gminy Lipinki Łuşyckie Nr XXXVI/233/2010 z dnia
29 paŝdziernika 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/214/2010
Rady Gminy Lipinki Łuşyckie z dnia 14 września 2010 roku w sprawie
opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Lipinki Łuşyckie

8793

Uchwała Rady Gminy Zwierzyn Nr L/259/2010 z dnia 29 paŝdziernika
2010r. w sprawie przyjęcia średniej ceny şyta dla celów obliczania
podatku rolnego

8793

Uchwała Rady Gminy Zwierzyn Nr L/260/2010 z dnia 29 paŝdziernika
2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

8794

Uchwała Rady Gminy Zwierzyn Nr L/261/2010 z dnia 29 paŝdziernika
2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na terenie Gminy Zwierzyn

8795

Uchwała Rady Gminy Zwierzyn Nr L/263/2010 z dnia 29 paŝdziernika
2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na opróşnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

8797

Uchwała Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim Nr XXXV/235/2010 z dnia
4 listopada 2010r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku
od nieruchomości na rok 2011

8799

Uchwała Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim Nr XXXV/236/2010 z dnia
4 listopada 2010r. w sprawie obnişenia średniej ceny skupu şyta,
przyjmowanej jako podstawę do naliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2011 roku

8800

Uchwała Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim Nr XXXV/237/2010 z dnia
4 listopada 2010r. w sprawie wysokości stawek i zasad poboru opłaty
targowej na 2011 rok

8800

Uchwała Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim Nr XXXV/238/2010 z dnia
4 listopada 2010r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku
od środków transportowych na 2011 rok

8801

Uchwała Rady Gminy Siedlisko Nr XXXVII/236/2010 z dnia 5 listopada
2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych obowiązujących na terenie Gminy Siedlisko

8804

Uchwała Rady Gminy Tuplice Nr XXXIII/200/2010 z dnia 5 listopada
2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, opłat lokalnych i inkasa na terenie gminy Tuplice

8807

Uchwała Rady Miejskiej w Sulęcinie Nr XLVIII/292/10 z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróşnianie zbiorników
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

8808

Uchwała Rady Miejskiej w Sulęcinie Nr XLVIII/293/10 z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

8809

Uchwała Rady Miejskiej w Babimoście Nr XLII/235/10 z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poşytku
publicznego

8810
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Uchwała Rady Miejskiej w Czerwieńsku Nr XXXV/320/10 z dnia
10 listopada 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

8811

Uchwała Rady Miejskiej w Czerwieńsku Nr XXXV/323/10 z dnia
10 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/306/10 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 29 września 2010r. w sprawie Statutu
Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Czerwieńsku

8814

Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie Nr LV/491/10 z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie nadania nazwy skwerowi, połoşonemu we
Wschowie przy ul. Plac Grunwaldu

8814

Uchwała Rady Gminy Şagań Nr XLII/301/10 z dnia 10 listopada 2010r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/297/10 Rady Gminy Şagań z dnia
27 paŝdziernika 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych dla Gminy Şagań

8815

UCHWAŁY RAD POWIATU
1817

1818

1819

–

–

–

Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego Nr XLIX/249/10
z dnia 16 września 2010r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie
pojazdu z drogi i parkowanie usuniętego pojazdu

8815

Uchwała Rady Powiatu Şarskiego Nr LII/275/10 z dnia 26 paŝdziernika
2010r. w sprawie określenia 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 Powiatu Şarskiego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej
tych organizacji

8816

Uchwała Rady Powiatu Zielonogórskiego Nr XLII/341/10 z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania
z 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

8817

UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA
1820

1821

1822

–

–

–

Uchwała Sejmiku Województwa Lubuskiego Nr LVII/579/2010 z dnia
25 paŝdziernika 2010r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu

8818

Uchwała Sejmiku Województwa Lubuskiego Nr LVII/583/2010 z dnia
25 paŝdziernika 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/175/2008 Sejmiku
Województwa Lubuskiego z dnia 11 lutego 2008 roku w sprawie likwidacji Wojewódzkiej Kolumny Transportu Sanitarnego w Zielonej
Górze

8826

Uchwała Sejmiku Województwa Lubuskiego Nr LVII/596/2010 z dnia
25 paŝdziernika 2010r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą „Obwód Lecznictwa
Kolejowego” w Gorzowie Wlkp., polegającego na rozszerzeniu jego
działalności

8826
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UCHWAŁA KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
1823
1824

–
–

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze Nr 370/2010 z dnia 17 listopada 2010r.

8827

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze Nr 383/2010 z dnia 17 listopada 2010r.

8828

INFORMACJE
1825

–

Informacja Dyrektora Izby Skarbowej w Zielonej Górze Nr III-1/03100084/10 z dnia 23 listopada 2010r. w sprawie wykazu osób prawnych
i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za
zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyşszającej 5.000zł
w okresie od 1 grudnia 2009r. do 31 grudnia 2009r.

8830

POROZUMIENIA
1826

1827

1828

1829

1830

1831

1832

–

–

–

–

–

–

–

Porozumienie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 września
2010r. w sprawie współpracy w zakresie dostarczania, przyjmowania
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

8832

Porozumienie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 września
2010r. w sprawie współpracy w zakresie dostarczania, przyjmowania
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

8833

Porozumienie Zarządu Powiatu Zielonogórskiego Nr Gm/I/2010 z dnia
10 paŝdziernika 2010r. w sprawie przejęcia od Powiatu Zielonogórskiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie
Gminy Babimost

8834

Porozumienie Zarządu Powiatu Zielonogórskiego Nr Gm/II/2010
z dnia 10 paŝdziernika 2010r. w sprawie przejęcia od Powiatu Zielonogórskiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na
terenie Gminy Czerwieńsk

8835

Porozumienie Zarządu Powiatu Zielonogórskiego Nr Gm/III/2010
z dnia 10 paŝdziernika 2010r. w sprawie przejęcia od Powiatu Zielonogórskiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Nowogród Bobrzański

8837

Porozumienie Zarządu Powiatu Zielonogórskiego Nr Gm/IV/2010
z dnia 10 paŝdziernika 2010r. w sprawie przejęcia od Powiatu Zielonogórskiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na
terenie Gminy Zabór

8838

Porozumienie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 16 listopada
2010r. w sprawie współpracy w zakresie dostarczania, przyjmowania
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

8840

ANEKSY DO POROZUMIEŃ
1833

–

Aneks Zarządu Powiatu Świebodzińskiego Nr 1 do Porozumienia zawartego w dniu 30 marca 2010r. z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie
wykonywania od 1 stycznia 2010r. zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

8841
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Poz. 1773

WYROKI SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
1834

1835

–

–

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim Sygn. akt II SA/Go 476/10 z dnia 16 września 2010r. wraz
z uzasadnieniem

8841

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim Sygn. akt II SA/Go 569/10 z dnia 22 września 2010r. wraz
z uzasadnieniem

8850

ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE
1836
1837

–
–

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego Nr NK.I.MGRZ.0911
-4-17/10 z dnia 26 paŝdziernika 2010r.

8854

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego Nr NK.I.MGRZ.0911
-4-18/10 z dnia 26 paŝdziernika 2010r.

8855

1773
1772

UCHWAŁA NR XXXVII/225/10
RADY GMINY ZABÓR
z dnia 28 września 2010r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Droszków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn.
zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Rada Gminy Zabór nadaje drodze wewnętrznej połoşonej w miejscowości Droszków nazwę ulicy „Cyprysowa”.
§ 2. Ulica „Cyprysowa” stanowi działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 32/41 obręb Droszków, której szczegółowe połoşenie oznaczono na
mapie stanowiącej załącznik graficzny do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego i podlega rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy i w poszczególnych sołectwach.
Przewodniczący Rady:
Bogdan Szafrański

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 113

– 8741 –

Poz. 1773
Załącznik
do uchwały Nr XXXVII/225/10
Rady Gminy Zabór
z dnia 28 września 2010r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 113

– 8742 –

Poz. 1774

1774
1773

UCHWAŁA NR LVI/388/10
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia 30 września 2010r.
nadania Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. ks. J. Tischnera w Drezdenku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera „h” ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 paŝdziernika 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U.
z 2001r. Nr 13, poz. 123 ze zmianami) Rada Miejska
uchwala, co następuje:

2. Organizatorem dla Biblioteki jest Gmina Drezdenko.

§ 1. Uchwala się Statut Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. ks. J. Tischnera w Drezdenku zgodnie z załącznikiem do uchwały.

5. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wlkp.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVI/198/2000 Rady
Miejskiej w Drezdenku w sprawie uchwalenia Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Drezdenko.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jerzy Skrzypczyński
Załącznik
do uchwały Nr LVI/388/10
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 30 września 2010r.
STATUT
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
im. ks. J. Tischnera w Drezdenku
DZIAŁ I
Przepisy ogólne
§ 1. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im.
ks. J. Tischnera w Drezdenku, zwana dalej Biblioteką, jest samorządową instytucją kultury i działa na
podstawie:
1. Ustawy z dnia 25 paŝdziernika 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 ze zm.).

3. Biblioteka uzyskuje osobowość prawną
z chwilą wpisu do rejestru samorządowych instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.
4. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje
Organizator.

§ 3. Biblioteka uşywa pieczęci:
podłuşnej z nazwą i adresem Biblioteki
okrągłej z napisem w otoku do stemplowania zbiorów bibliotecznych.
DZIAŁ II
Cele i zadania Biblioteki
§ 4. 1. Biblioteka słuşy zaspokajaniu potrzeb
oświatowych, kulturalnych i informacyjnych oraz
uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.
2. Do zadań Biblioteki naleşy:
1) gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym
uwzględnieniem materiałów dokumentujących
dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy regionu,
2) udostępnianie zbiorów na miejscu, wypoşyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieşy oraz osób niepełnosprawnych,
3) prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej,
4) popularyzacja ksiąşki i czytelnictwa oraz dorobku kulturalnego Gminy,
5) tworzenie i udostępnianie baz danych katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych,

3. Aktu o utworzeniu.

6) współdziałanie z bibliotekami innych sieci , instytucjami kultury, organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie rozwijania i zaspokajania
potrzeb edukacyjnych i kulturalnych społeczności Gminy,

4. Niniejszego Statutu.

7) doskonalenie form i metod pracy bibliotekarzy,

2. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach
(Dz. U. Nr 85, poz. 539 ze zm.).

§ 2. 1. Siedzibą Biblioteki jest miasto Drezdenko,
a terenem działania obszar Gminy Drezdenko.

8) sprawowanie nadzoru nad filiami bibliotecznymi.
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§ 5. Biblioteka moşe podejmować inne działania
wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.
DZIAŁ III
Organy Biblioteki i jej organizacja, sposób ich
powoływania

Poz. 1774
Filia biblioteczna w Gościmiu
Filia biblioteczna w Niegosławiu
Filia biblioteczna w Drawinach
Filia biblioteczna w Rąpinie

2. Dyrektor kieruje całością działalności Biblioteki i reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 10. 1. Organizację wewnętrzną Biblioteki określa Regulamin Organizacyjny nadawany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Organizatora, organizacji związkowych, stowarzyszeń twórców i zatwierdzony przez Burmistrza.

3. W czasie nieobecności dyrektora Biblioteką
kieruje oraz reprezentuje ją na zewnątrz wyznaczona
przez dyrektora osoba.

2. Dyrektor ustala regulamin korzystania z Biblioteki na zasadach określonych w art. 14 ustawy
o bibliotekach.

4. W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej oraz obsługi. W miarę potrzeby mogą być zatrudnieni specjaliści z róşnych dziedzin związanych z działalnością
Biblioteki.

DZIAŁ VI

§ 6. 1. Organem zarządzającym Biblioteki jest dyrektor.

5. Pracowników zatrudnia i zwalnia dyrektor.
6. Dyrektor i pracownicy powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk.
7. Wynagrodzenia pracowników Biblioteki ustalane są na podstawie właściwych przepisów prawa
obowiązujących dla bibliotek.
§ 7. 1. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz,
zgodnie z ustawą z dnia 25 paŝdziernika 1991r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2. Dyrektor moşe być wyłoniony w drodze konkursu. O przeprowadzeniu konkursu decyduje Burmistrz. Regulamin konkursu ustala Burmistrz.
3. Burmistrz moşe powierzyć zarządzanie Biblioteką osobie fizycznej lub prawnej, zgodnie z ustawą,
o której mowa w ust.1. Do osoby, której powierzono
zarządzanie Biblioteką stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące Dyrektora.
4. Burmistrz wykonuje wobec Dyrektora czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem słuşbowym.
§ 8. 1. Przy Bibliotece i jej filiach mogą powstać
koła przyjaciół biblioteki, stowarzyszenia kulturalne
oraz rady społeczne powołane na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.
2. Organem doradczym dla Biblioteki jest Komisja Rady Miejskiej właściwa do spraw kultury.
§ 9. Biblioteka prowadzi następujące filie na terenie Gminy:
Filia biblioteczna w Trzebiczu

Gospodarka finansowa Biblioteki
§ 11. 1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w przepisach
o finansach publicznych oraz przepisach o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki
jest plan działalności zatwierdzony przez Dyrektora
z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.
§ 12. 1. Biblioteka finansowana jest z budşetu
Gminy.
2. Biblioteka moşe uzyskiwać środki finansowe
z dotacji z budşetu państwa, darowizn, innych ŝródeł.
3. Biblioteka moşe pobierać opłaty za: usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne, wypoşyczenia międzybiblioteczne, nie zwrócenie w terminie, uszkodzenie, zniszczenie lub nie zwrócenie
materiałów bibliotecznych.
§ 13. 1. Biblioteka rozlicza się z przyznanej dotacji z Organizatorem.
2. Biblioteka prowadzi wyodrębnioną ewidencję
środków trwałych i zbiorów.
§ 14. Biblioteka moşe prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w przepisach .
Dochód z działalności gospodarczej słuşy realizacji
celów statutowych.
DZIAŁ V
Postanowienia końcowe
§ 15. Zmiany w Statucie mogą być dokonane
w trybie określonym dla jego nadania.
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Poz. 1774
Załącznik
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Poz. 1775, 1776

1775
1774

UCHWAŁA NR LVI/392/10
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia 30 września 2010r.
utworzenia odrębnego obwodu głosowania w NZOZ Szpitalu Powiatowym w Drezdenku
Na podstawie art. 30 ust. 1, 2b, 2c i 3 ustawy z dnia
16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw (Dz. U.
z 2010r. Nr 176, poz. 1190) oraz art. 2 ust. 2 ustawy
z dnia 20 czerwca 2002 roku o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U.
z 2010r. Nr 176, poz. 1191) uchwala się, co następuje:

§ 1. Na wniosek Burmistrza Drezdenka, w celu
przeprowadzenia głosowania w wyborach do rady
gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz
w bezpośrednich wyborach burmistrza, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku, tworzy się
odrębny obwód głosowania:

Nr
obwodu

Granice obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

12

Powiatowe Centrum Zdrowia
Sp. z o.o.
NZOZ Szpital Powiatowy
w Drezdenku
Drezdenko, ul. Piłsudskiego Nr 8

Szatnia na Izbie Przyjęć – Budynek B
Samodzielnego Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
NZOZ Szpital Powiatowy w Drezdenku
Drezdenko, ul. Piłsudskiego Nr 8

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 3. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Lubuskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Gorzowie Wlkp.

§ 5. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Jerzy Skrzypczyński

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego i podaniu do

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

1776
1775

UCHWAŁA NR XXXVIII/274/10
RADY GMINY ŁAGÓW
z dnia 30 września 2010r.
w sprawie regulaminu warunków przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników
wynagrodzenia w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łagów
Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 54 ust. 7 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982r. Karta nauczyciela, (tekst
jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z póŝn. zm.
Dz. U. z 2006r. Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600,
Dz. U. z 2007r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542,
Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176,
poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821,
Dz. U. z 2008r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz 1505
Dz. U. z 2009r. Nr 1, poz. 1, Nr 213, poz. 1650,
Nr 219, poz. 1706) oraz rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia
2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek

wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych
warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za prace
w dniu wolnym od pracy, (Dz. U z 2005r. Nr 22,
poz. 181 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) po uzyskaniu opinii związków zawodowych zrzeszających
nauczycieli.
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Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Poz. 1776

dyrektor szkoły zatrudniający nauczyciela, natomiast
dyrektorowi Wójt Gminy Łagów, w formie pisemnej.
Rozdział 3

§ 1. Regulamin określa:
warunki przyznawania dodatków za wysługę lat,
warunki przyznawania dodatku motywacyjnego,
warunki przyznawania dodatku funkcyjnego
warunki przyznawania dodatku za warunki
pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny zastępstw doraŝnych.
§ 2. Regulamin obejmuje wszystkich nauczycieli
szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łagów.
§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez
blişszego określenia o:
1) Karcie nauczyciela – naleşy przez to rozumieć
ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. Karta nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 97,
poz. 674 ze zm.)
2) Rozporządzeniu – naleşy rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu
wolnym od pracy, (Dz. U. z 2005r. Nr 22,
poz. 181 ze zm.).
Rozdział 2
DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT
§ 1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat, zgodnie z postanowieniami art. 33 ust. 1
Karty Nauczyciela oraz § 5 rozporządzenia, a ponadto:
a) dodatek za wysługę lat przysługuje począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub
do wyşszej stawki dodatku, jeşeli nabycie
prawa nastąpiło pierwszego dnia miesiąca,
b) za dany miesiąc, jeşeli nabycie prawa do dodatku lub wyşszej stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.
1. Podstawę do ustalenia staşu pracy, od którego
uzaleşniona jest wysokość dodatku za wysługę lat,
stanowią oryginalne dokumenty (świadectwa pracy,
ksiąşeczka wojskowa) lub uwierzytelnione odpisy
tych dokumentów.
2. Ustalenia staşu pracy, od którego uzaleşniona
jest wysokość dodatku za wysługę lat, dokonuje

DODATEK MOTYWACYJNY
§ 1. 1. W szkołach tworzy się dla nauczycieli zakładowy odpis na dodatki motywacyjne, stanowiący
3% sumy planowanego rocznego wynagrodzenia
zasadniczego. Natomiast odpis dla dyrektorów
w wysokości 12% kwoty planowanej na ich wynagrodzenia zasadnicze.
2. Przyznanie dodatku motywacyjnego oraz jego
wysokość uzaleşnione jest od bieşącej oceny pracy
nauczyciela przez dyrektora, a pracy dyrektora przez
Wójta Gminy Łagów, przy uwzględnieniu następujących kryteriów:
1) uzyskania szczególnych osiągnięć dydaktycznych,
wychowawczych
i
opiekuńczych,
a w szczególności:
a) uzyskania przez uczniów, z uwzględnieniem
ich moşliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno – wychowawczych potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów
i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.
b) umiejętnego rozwiązywania problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich
rodzicami,
c) rozpoznawania środowiska wychowawczego
uczniów, aktywne i efektywne działanie na
rzecz potrzebujących szczególnej opieki.
2) świadczenie pracy dobrej jakości,
a) systematyczne I efektywne przygotowanie
się do przydzielonych obowiązków,
b) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
c) dbanie o estetykę powierzonych pomieszczeń, sprawność pomocy dydaktycznych
i innych urządzeń szkolnych,
d) prawidłowe
prowadzenie
dokumentacji
szkolnej, w tym pedagogicznej,
e) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń słuşbowych,
f)

przestrzeganie dyscypliny pracy.

3) Dodatek motywacyjny dla dyrektorów przyznaje się za:
a) jakość świadczonej pracy na powierzonym
stanowisku,
b) celowe i oszczędne zarządzanie środkami finansowymi szkoły,
c) przestrzeganie przepisów ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póŝn. zm.),
d) racjonalną politykę kadrową szkoły,
e) dbałość o estetykę szkoły i jej otoczenie,
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osiągnięcia szkoły w pracy dydaktyczno
– wychowawczej i opiekuńczej,

g) pozyskiwanie środków
i gospodarowanie nimi,

pozabudşetowych

h) promocję szkoły na zewnątrz.
3. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela, w tym
dla nauczyciela pełniącego funkcję kierowniczą nie
moşe być nişszy niş 3% i wyşszy niş 15% wynagrodzenia zasadniczego.
4. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas
określony, nie krótszy niş 6 miesięcy i nie dłuşszy niş
1 rok.

Lp
-

Poz. 1776

5. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz wicedyrektora za okres, który jest
przyznawany, ustala dyrektor.
6. Wysokość dodatku motywacyjnego dla dyrektora oraz okres, za który jest przyznawany, ustala
Wójt Gminy Łagów.
Rozdział 4
DODATEK FUNKCYJNY
§ 1. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo
inne
stanowisko
kierownicze
przewidziane
w statucie szkoły, przysługuje dodatek funkcyjny
w wysokości określonej w ponişszej tabeli:

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

2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora
ustala Wójt w granicach stawek określonych tabelą,
uwzględniając: wielkość szkoły, jej warunki organizacyjne, złoşoność zadań wynikających z funkcji
kierowniczej,
liczbę
stanowisk
kierowniczych
w szkole.

Miesięcznie w złotych
400,00 – 1000,00
600,00 – 1200,00
800,00 – 1500,00
600,00 – 1000,00

ku i końcem miesiąca, w którym upłynął ten okres.
Dotyczy to równieş wcześniejszego odwołania ze
stanowiska lub funkcji.
Rozdział 5
DODATEK ZA TRUDNE I UCIĄŻLIWE WARUNKI
PRACY

3. Wysokość dodatków funkcyjnych dla wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych przewidzianych w statucie szkoły, ustala dyrektor według
kryteriów określonych w ust. 2, w granicach stawek
przewidzianych w tabeli, wymienionych w ust. 1.

§ 1. 1. Nauczycielowi pracującemu w warunkach
trudnych lub uciąşliwych przysługuje z tego tytułu
dodatek za kaşdą przepracowaną w takich warunkach godzinę.

4. Dodatek funkcyjny przysługuje równieş nauczycielowi z tytułu wykonywania następujących
zdań:

1) za pracę w trudnych warunkach w wysokości
15%, stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego danego nauczyciela,

1) opiekuna staşu w wysokości – 50zł miesięcznie,
za kaşdego nauczyciela staşystę powierzonego
opiece,

2) za prace w uciąşliwych warunkach w wysokości
10%, stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego danego nauczyciela,

2) wychowawcy klasy w szkole podstawowej
i wychowawcy oddziału przedszkolnego, liczących:

3) dodatek za warunki pracy przysługuje za zrealizowane godziny pracy, z którymi dodatek jest
związany,

a) do 15 uczniów – 90zł miesięcznie,
b) powyşej 15 uczniów – 100zł miesięcznie
3) wychowawcy klasy w gimnazjum – 110zł miesięcznie, bez względu na liczbę uczniów,
4) prawo do dodatku funkcyjnego przysługuje
w okresie powierzenia wyşej wymienionego
stanowiska lub sprawowania wyşej wymienionej funkcji, za które przysługuje dodatek. Jeşeli
powierzenie stanowiska lub sprawowanie funkcji nie obejmuje pełnego miesiąca, dodatek
funkcyjny wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do czasu faktycznego piastowania stanowiska lub sprawowania funkcji.
5. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko
lub funkcję na czas określony, traci prawo do dodat-

4) w razie zbiegu prawa do dodatków za pracę
w warunkach trudnych i uciąşliwych dodatek
łącznie nie moşe przekroczyć 15% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego danego
nauczyciela.
Rozdział 6
WYNAGRODZENIA ZA GODZINY
PONADWYMIAROWE I GODZINY DORAŹNYCH
ZASTĘPSTW
§ 1. 1. Wynagrodzenie za godzinę ponadwymiarową nauczyciela ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego,
przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin określonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opie-
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kuńczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych dla nauczyciela.

6. Dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:

2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy wymiar godzin, ustalony na podstawie art. 42 ust. 4a
Karty nauczyciela, wynagrodzenie za jedna godzinę
doraŝnego zastępstwa realizowanego na zasadach,
o których mowa, ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego
przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru godzin.

1) niezaleşnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego,

3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub
realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której
mowa w ust. 1 i 4, uzyskuje się mnoşąc odpowiedni
wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin, w ten sposób, şe czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się
za pełną godzinę.
Rozdział 7
DODATEK MIESZKANIOWY
§ 1. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie nişszym niş połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w szkole wiejskiej i posiadającemu pełne kwalifikacje do zajmowanego stanowiska, przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.
2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zaleşności od liczby osób w rodzinie
uprawnionego nauczyciela wynosi miesięcznie:
a) przy jednej osobie w rodzinie – 2%
b) przy dwóch osobach w rodzinie – 3%
c) przy trzech osobach w rodzinie – 4%
d) przy czterech osobach w rodzinie – 5%
średniego wynagrodzenia nauczyciela staşysty,
o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty nauczyciela.
3. Do członków rodziny, o której mowa w ust. 2
zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: współmałşonka oraz dzieci i rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.
4. Nauczycielowi i jego współmałşonkowi, będącego takşe nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust. 2. Małşonkowie
wspólnie określają pracodawcę, który będzie im
wypłacał ten dodatek.
5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w ust. 4, na ich wspólny
wniosek. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor,
a dyrektorowi Wójt Gminy Łagów.

2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nauczyciel złoşył wniosek
o jego przyznanie.
7. Dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie
wykonywania pracy, a takşe w okresach:
1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje
wynagrodzenie,
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
3) przeszkolenia wojskowego: w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do słuşby
zawarta była umowa o pracę na czas określony,
dodatek wypłaca się nie dłuşej niş do końca
okresu, na który umowa była zawarta.
Rozdział 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 1. Określone w niniejszym regulaminie zasady
przyznawania dodatków i innych elementów wynagrodzenia nauczyciel zatrudnionych w placówkach
oświatowych, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Łagów, zachowują wymóg średniego
wynagrodzenia nauczycieli, o którym mowa
w art. 30 ust. 3 i 4 Karty Nauczyciela.
§ 2. Niniejszy regulamin został uzgodniony ze
związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli
w trybie art. 30 ust. 6 a Karty Nauczyciela.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Łagów.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIV/163/09 Rady
Gminy w Łagów z dnia 31marca 2009r. w sprawie
regulaminu warunków przyznawania nauczycielom
dodatków i innych składników wynagrodzenia
w placówkach światowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Łagów (Dz. Urz. Woj.
Lubus. z 2009r. Nr 50, poz. 725 ze zm. Dz. Urz. Woj.
Lubus. Nr 87, poz. 1163)
§ 5. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Czesław Kalbarczyk
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UCHWAŁA NR XLIII/349/10
RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE
z dnia 1 paŝdziernika 2010r.
w sprawie nadania nazwy dla nowo powstałej ulicy w mieście Skwierzyna
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.)
uchwala się co następuje:
§ 1. Nadaje się nazwę dla nowo powstałej ulicy:
„Kolejowa” dla ulicy zlokalizowanej w Skwierzynie
obręb 3 oznaczonej numerem ewidencyjnym
525/113 o pow. 7257m² stanowiącej własność Gminy Skwierzyna, przebiegającej od działki oznaczonej
numerem ewidencyjnym 295 o pow. 3445m² stanowiącej własność Gminy Skwierzyna do działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 2004/2 o pow.
2.8444ha stanowiącej własność Skarbu Państwa

PGL LP Nadleśnictwo Skwierzyna oznaczonej w załączniku mapowym do niniejszej uchwały kolorem
şółtym.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Skwierzyny.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Stanisław Kretkiewicz
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do uchwały Nr XLIII/349/10
Rady Miejskiej w Skwierzynie
z dnia 1 października 2010r.
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UCHWAŁA NR XLIII/355/10
RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE
z dnia 1 paŝdziernika 2010r.
w sprawie zaliczenia do kategorii „D” projektowanej publicznej drogi gminnej w m. Skwierzyna
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.)
w związku z art. 7 ust 2 i 3 oraz art. 10 ust. 7 ustawy
z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst
jednolity z 2007r. Nr 19, poz. 115 z póŝn. zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Zalicza się do kategorii „D” (dojazdowa)
projektowaną publiczną drogę gminną, zlokalizowaną na terenie Regionalnego Parku Przemysłowego
przy ul. Międzyrzeckiej w miejscowości Skwierzynie
obręb 3, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 492/1, 493/6/ oraz 493/9 , stanowiącej własność
Gminy Skwierzyna.
Kilometraşu projektowanej drogi: km 0+000,00 do
km 0+190,56 Kilometraş włączenia projektowanej

drogi z drogą krajową Nr 3 (ul. Międzyrzecka) –
211+900. Przebieg projektowanej drogi określa załącznik mapowy do niniejszej uchwały.
2. Wystąpić do Zarządu Województwa Lubuskiego o nadanie numeru ewidencyjnego przedmiotowej publicznej drodze gminnej kategorii D.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Skwierzyny.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Stanisław Kretkiewicz
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Rady Miejskiej w Skwierzynie
z dnia 1 października 2010r.
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UCHWAŁA NR XLIII/361/10
RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE
z dnia 1 paŝdziernika 2010r.
w sprawie w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg ,w spłacie należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Skwierzyna i jej jednostkom
podległym oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności , warunków dopuszczalności pomocy
publicznej w przypadkach , w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także organów do tego
uprawnionych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz
art. 59 ust. 2i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)
z póŝniejszymi zmianami uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwała określa zasady, sposób i tryb udzielania ulg w spłacie naleşności pienięşnych mających
charakter cywilnoprawny przypadających Gminie
Skwierzyna i jej jednostkom podległym, oraz udzielenia innych ulg w spłacaniu tych naleşności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc
publiczną, a takşe organy do tego uprawnione.
§ 2. 1. Naleşność moşe być umorzona w całości
jeşeli:
1) osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając
şadnego majątku albo pozostawiła majątek nie
podlegający egzekucji na podstawie odrębnych
przepisów albo pozostawiła przedmioty codziennego uşytku, których łączna wartość nie
przekracza kwoty 6.000,00zł,
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 nie posiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji,
5) zachodzi waşny interes dłuşnika lub interes publiczny.
2. W przypadkach uzasadnionych waşnym interesem dłuşnika lub interesem publicznym, na jego
pisemny wniosek:
1) płatność całości lub części naleşności moşe zostać rozłoşona na raty,
2) mogą zostać odroczone terminy spłaty całości
lub części naleşności,

3) naleşności mogą być umarzane całości lub części.
3. Umorzenie naleşności oraz odroczenie terminu spłaty całości lub części naleşności albo rozłoşenie płatności całości lub części naleşności na raty
następuje, w formie pisemnej, na podstawie przepisów prawa cywilnego.
4. W przypadkach o których mowa w ust. 1
pkt. 1, 2, 4, umorzenie naleşności następuje z urzędu
w formie jednostronnego oświadczenia woli organu
określonego w § 3 ust. 1.
5. Umorzenie części naleşności następuje z oznaczeniem terminu zapłaty pozostałej części naleşności.
6. W przypadku, gdy oprócz dłuşnika głównego
zobowiązane są inne osoby, naleşności o których
mowa w ust. 1 mogą zostać umorzone tylko wtedy,
gdy warunki umorzenia są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.
§ 3. 1. Do udzielania ulg w spłacie naleşności
uprawnieni są:
1) Burmistrz Skwierzyny,
2) Dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych jeşeli wartość naleşności nie przekracza
3.000,00zł.
2. Przez kwotę naleşności o której mowa w ust.
1 rozumie się naleşność główną oraz naleşności
uboczne tj. odsetki za zwłokę lub kary umowne, przy
czym kwoty naleşności tego samego dłuşnika
z róşnych tytułów nie ulegają kumulacji.
§ 4. 1. Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie naleşności pienięşnych przypadających Gminie Skwierzyna lub jej jednostkom organizacyjnym, dłuşnik
składa organowi o którym mowa w § 3 ust. 1.
2. Wniosek powinien zawierać :
1) szczegółowe informacje dotyczące wystąpienia
przesłanek uzasadniających udzielenie ulgi;
2) opis aktualnej sytuacji finansowej i rodzinnej
dłuşnika będącego osobą fizyczną lub opis sytuacji ekonomicznej dłuşnika będącego osoba
prawną,
3. W przypadku stwierdzenia, iş przedstawione
dokumenty są niewystarczające, do udzielenia ulgi,

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 113

– 8754 –

Poz. 1779, 1780

organ uprawniony wzywa dłuşnika do ich uzupełnienia.

okoliczności które stanowiły podstawę udzielenia ulgi.

3. W przypadku stwierdzenia, iş przedstawione
dokumenty są niewystarczające, do udzielenia ulgi,
organ uprawniony wzywa dłuşnika do ich uzupełnienia.

§ 7. 1. Ulgi, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 5
oraz ust. 2, dotyczące przedsiębiorców mogące stanowić pomoc de minimis udzielane będą zgodnie
z przepisami
Rozporządzenia
Komisji (WE)
Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie
zastosowania art. 87 i art. 88 Traktatu do pomocy
de minimis (Dz. Urz. z 2006r. UE L 379).

4. Nieuzupełnienie przez dłuşnika wniosku
w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie
go bez rozpatrzenia.
§ 5. 1. Okres spłaty naleşności pienięşnych uzaleşniony jest od sytuacji majątkowej dłuşnika oraz
wysokości zadłuşenia. Maksymalny okres spłaty nie
moşe przekroczyć 36 miesięcy.
2. W okresie od dnia złoşenia wniosku do dnia
jego rozpatrzenia, wstrzymuje się bieg naliczania
odsetek.
3. Od naleşności pienięşnych, których termin zapłaty odroczono lub spłatę rozłoşono na raty nie
pobiera się odsetek za zwłokę od dnia złoşenia
wniosku do dnia, który w porozumieniu został wyznaczony jako ostatni dzień spłaty.
§ 6. Naleşności będące przedmiotem ulgi stają
się natychmiast wymagalne jeşeli:
1) dłuşnik nie spłaca w terminie albo w pełnej wysokości rat ustalonych w porozumieniu,
2) dłuşnik nie spłacił odroczonej naleşności
w terminie lub w ustalonej wysokości,
3) ustalono, şe dowody które stanowiły podstawę
udzielenia ulgi okazały się fałszywe i şe dłuşnik
wprowadził w błąd udzielającego ulgę co do

2. Przedsiębiorca zwracający się z wnioskiem
o udzielenie ulgi zobowiązany jest dołączyć do
wniosku oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy
de minimis, w przypadku, gdy podmiot nie otrzymał
takiej pomocy w ciągu roku, w którym ubiegał się
o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających lat kalendarzowych.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Skwierzyny
§ 9. Traci moc uchwała Nr VIII/79/2003 Rady
Miejskiej w Skwierzynie z dnia 24 paŝdziernika 2003
roku w sprawie szczegółowych zasad, i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych
Gminy Skwierzyna z tytułu naleşności pienięşnych,
do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg
w spłacaniu tych naleşności, a takşe wskazania organów do tego uprawnionych
§ 10. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Stanisław Kretkiewicz
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UCHWAŁA NR XLIII/363/10
RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE
z dnia 1 paŝdziernika 2010r.
w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Przedszkola Integracyjnego "Gromadka Misia Uszatka
prowadzonego przez Gminę Skwierzyna w celu przekształcenia go w jednostkę budżetową

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.), art. 79 ust. 1
ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póŝn. zm.).
art. 16 ust. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240
z póŝn. zm.), § 68 i § 69 Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budşetowych, zakładów budşetowych i gospodarstw pomocniczych
oraz trybu postępowania przy przekształcaniu
w inną formę organizacyjno prawną (Dz. U. z 2006r.
Nr 116, poz. 783 z póŝn. zm.) w związku z art. 119
ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy

wprowadzające ustawę o finansach publicznych
(Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241 z póŝn. zm.)
uchwala się co następuje:
§ 1. Z dniem 31 grudnia 2010 roku likwiduje się
zakład budşetowy Przedszkole Integracyjne "Gromadka Misia Uszatka" w Skwierzynie przy ul. Mickiewicza 26 wchodzące w skład Zespołu Edukacyjnego, celem przekształcenia go w jednostkę budşetową.
§ 2. 1. Czynności likwidacyjne zakładu budşetowego przeprowadzi dyrektor Zespołu Edukacyjnego
w Skwierzynie w terminie do dnia 31 grudnia 2010
roku.
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2. Czynności likwidacyjne obejmują:
a) przeprowadzenie inwentaryzacji wszystkich
aktywów i pasywów zgodnie z przepisami
o rachunkowości, w tym ustalenie naleşności
i zobowiązań oraz stanu środków obrotowych i majątku trwałego znajdującego się
w uşytkowaniu przekształcanego zakładu budşetowego,
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3. Pracownicy przekształcanego zakładu budşetowego stają się pracownikami jednostki budşetowej, zachowując dotychczasowe warunki pracy
i płacy.
4. Z dniem 1 stycznia 2011 roku mienie znajdujące się w uşytkowaniu przekształcanego zakładu budşetowego staje się mieniem jednostki budşetowej.

b) zamknięcie rachunków bankowych i ksiąg rachunkowych przekształcanego zakładu budşetowego
zgodnie
z przepisami
o rachunkowości,

5. Z dniem 1 stycznia 2011 roku środki pienięşne
pozostałe po likwidacji zakładu budşetowego naleşności i zobowiązania zlikwidowanego zakładu budşetowego według stanu na dzień przekształcenia
przejmuje jednostka budşetowa

c) sporządzenie bilansu zamknięcia przekształcanego zakładu budşetowego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Skwierzyny

§ 3. 1. Z dniem 1 stycznia 2011 roku tworzy się
jednostkę budşetową "Przedszkole Integracyjne
"Gromadka Misia Uszatka" w Skwierzynie", które
wchodzi w Skład Zespołu Edukacyjnego w Skwierzynie.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.

2. Po przekształceniu w jednostkę budşetową
przedszkole zachowuje dotychczasową nazwę.

Przewodniczący Rady
Stanisław Kretkiewicz

§ 6. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia.
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UCHWAŁA NR XXXVII/209/2010
RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE
z dnia 1 paŝdziernika 2010r.
w sprawie uchwalenia regulaminu ustalającego zasady przydzielania stypendiów za wyniki w nauce dla
uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm. ) oraz art. 90c.
ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572
z póŝn. zm.) uchwala się
Regulamin stypendialny dla uczniów Publicznej
Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum
w Trzebiechowie za wyniki w nauce i innych dziedzinach.
I. Postanowienia ogólne
§ 1. W celu podniesienia poziomu wykształcenia
i promocji najzdolniejszych uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum udziela się pomoc finansową
w formie Stypendium Wójta Gminy.
§ 2. 1. Do ubiegania się o stypendium mają prawo:
1) uczniowie klasy IV, V i VI Publicznej Szkoły
Podstawowej w Trzebiechowie,
2) uczniowie kasy I, II i III Publicznego Gimnazjum
w Trzebiechowie.
2. Stypendium przyznaje się na okres jednego
semestru szkolnego. Moşe być ono przyznane

uczniowi nie wcześniej, niş po ukończeniu pierwszego semestru nauki.
§ 3. 1. Stypendystą moşe zostać uczeń szkoły
podstawowej, który spełnia następujące wymagania:
1) uzyskał średnią ocen nie nişszą niş 5,4
2) otrzymał wzorową lub bardzo dobrą ocenę
z zachowania,
3) reprezentował szkołę w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych i uzyskał wysokie
wyniki (poświadczone odpowiednimi zaświadczeniami, dyplomami).
2. Stypendystą moşe zostać uczeń gimnazjum,
który spełnia następujące wymagania:
1) uzyskał średnią ocen nie nişszą niş 5,3
2) otrzymał wzorową lub bardzo dobrą ocenę
z zachowania,
3) reprezentował szkołę w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych i uzyskał wysokie
wyniki (poświadczone odpowiednimi zaświadczeniami, dyplomami).
§ 4. Stypendium przyznaje Wójt Gminy po
otrzymaniu opinii Komisji Stypendialnej.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 113
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§ 5. 1. Stypendium będzie wypłacane miesięcznie z dołu za dany miesiąc w kasie Urzędu Gminy
w Trzebiechowie dla uczniów:
1) Publicznej Szkoły Podstawowej w Trzebiechowie:
a) z klasy IV i V – za pierwszy i drugi semestr,
b) z klasy VI – za pierwszy semestr.
2) Publicznego Gimnazjum w Trzebiechowie:
a) z klasy I i II – za pierwszy i drugi semestr,
b) z klasy III – za pierwszy semestr
2. Dla uczniów klasy VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Trzebiechowie oraz uczniów klasy III
Publicznego Gimnazjum w Trzebiechowie za wyniki
i osiągnięcia uzyskane w drugim semestrze (określone w § 3), stypendium będzie wypłacane w formie jednorazowej nagrody.
3. Stypendium określone w ust. 1 wypłacane
będzie:
1) za I semestr od lutego do czerwca w terminie
do ostatniego dnia roboczego kaşdego miesiąca,
2) za II semestr od września do stycznia w terminie do ostatniego dnia roboczego kaşdego miesiąca,
4. Stypendium określone w ust. 2 wypłacane
będzie w terminie do ostatniego dnia roboczego
miesiąca lipca.
§ 6. Miesięczna wysokość środków finansowych
przeznaczonych na stypendium na rok szkolny dla
kaşdej ze szkół określonych w § 2 wynosi 150, 00zł.
II. Zasady ubiegania się o stypendium oraz warunki
jego przyznawania
§ 7. 1. Terminy składania wniosków o przyznanie
stypendium:

Poz. 1781

§ 9. 1. Wnioski o przyznaniu stypendium rozpatruje Komisja Stypendialna, która jest ciałem opiniodawczo – doradczym w składzie:
1) Sekretarz Gminy - przewodniczący Komisji
2) Przedstawiciel Rady Rodziców – członek
3) Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej –
członek
4) Dyrektor Publicznego Gimnazjum – członek
5) Przewodniczący Komisji
i Sportu – członek.

Oświaty,

Kultury

2. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.
III. Praca Komisji Stypendialnej
§ 10. 1. Posiedzenia Komisji Stypendialnej zwołuje Przewodniczący Komisji.
2. Posiedzenie powinno odbyć się nie póŝniej niş
w ciągu 7 dni od dnia, w którym upłynął terminu
składania wniosków o stypendium.
3. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Komisji uprawniony jest do zwołania posiedzenia
w innym terminie.
4. Z prac Komisji sporządza się protokół, który
podpisują
wszyscy
członkowie
uczestniczący
w pracach Komisji.
5. Po zakończeniu prac, Przewodniczący Komisji
przedstawia Wójtowi Gminy protokół z posiedzenia
wraz z wnioskami o przyznanie stypendium.
6. Członkowie Komisji Stypendialnej nie otrzymują wynagrodzenia za udział w pracy Komisji.
§ 11. 1. Komisja przyznaje kaşdemu wnioskowi
punkty za:
1) kaşdą 1/100 powyşej określonej w § 3 średniej
1 pkt,
2) wzorową ocenę z zachowania 10 pkt,

1) za I semestr – do 14 dni po jego zakończeniu,

3) bardzo dobrą ocenę z zachowania 8 pkt,

2) za II semestr – do 14 dni po zakończeniu nauki,

4) inne osiągnięcia w konkursach artystycznych,
przedmiotowych, zawodach sportowych:

2. Wnioski składa się w Urzędzie Gminy w Trzebiechowie ul. Sulechowska 2 (stanowisko ds oświaty ) – wzór wniosku stanowi załącznik do uchwały.
§ 8. 1. Wnioski o stypendium mogą złoşyć:

a) na szczeblu szkolnym (1-2 pkt.)
b) na szczeblu powiatowym lub rejonowym
(1-3 pkt.)

1) dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń,

c) na szczeblu wojewódzkim (1-5 pkt.)

2) rodzice ( prawni opiekunowie ) ucznia.

d) na szczeblu ogólnopolskim (1-7 pkt).

2. Do wniosku naleşy dołączyć:
1) zaświadczenie dyrektora szkoły o ocenie z zachowania i średniej ocenie za oceniany semestr,
2) dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne,
3) opinię wychowawcy klasy zaakceptowaną przez
dyrektora szkoły.

2. O przyznaniu stypendium decyduje najwyşsza
liczba otrzymanych punktów w ocenianych kategoriach w punktach 1 – 4.
3. W przypadku równej ilości punktów przyznaje
się równorzędne stypendia.
4. W zaleşności od uzyskanych punktów Komisja
moşe przyznać do trzech stypendiów dla kaşdej ze
szkół. O wysokości poszczególnych stypendiów decyduje Komisja. Łączna wysokość stypendiów nie
moşe przekraczać kwoty określonej w § 6.
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IV. Postanowienia końcowe
§ 12. Zmiany regulaminu następują w trybie
przewidzianym dla jego uchwalenia.
§ 13. Decyzję o przyznaniu stypendium wydaje
Wójt Gminy Trzebiechów w formie zarządzenia.
§ 14. W przypadku raşącego naruszenia przez
stypendystę obowiązków ucznia, Wójt Gminy na
wniosek dyrektora szkoły moşe wstrzymać lub cofnąć przyznane stypendium.
§ 15. Traci moc uchwała Nr XI/58/07 Rady Gminy
w Trzebiechowie z dnia 25 września 2007r. w sprawie uchwalenia regulaminu ustalającego zasady
przydzielania stypendiów za wyniki w nauce dla

Poz. 1781

uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, zamieszkałych na terenie Gminy Trzebiechów.
§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 17. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego i ma zastosowanie od
1 września 2010r.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Okińczyc

Załącznik
do uchwały Nr XXXVII/209/2010
Rady Gminy w Trzebiechowie
z dnia 1 października 2010r.

WNIOSEK STYPENDIALNY
DLA UCZNIÓW GMINY TRZEBIECHÓW KLAS V i VI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ KLAS I, II
i III PUBLICZNEGO GIMNAZJUM

Imię
.......................................................................................................................................................................................
Nazwisko
.......................................................................................................................................................................................
Data urodzenia
.......................................................................................................................................................................................
Adres stałego miejsca zamieszkania
.......................................................................................................................................................................................
Nazwa szkoły
.......................................................................................................................................................................................
Klasa
.......................................................................................................................................................................................
Średnia ocen kończących rok szkolny
.......................................................................................................................................................................................
Ocena z zachowania
.......................................................................................................................................................................................
Opis osiągnięć kandydatka ( liczba olimpiad, konkursów, osiągnięcia artystyczne i sportowe )
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Pozostałe osiągnięcia:
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

..................................................................
(podpis dyrektora szkoły lub rodzica, opiekuna)
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Opinia o uczniu:
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

................................................
(podpis dyrektora szkoły)

.............................................................
(podpis wychowawcy)

Załączniki:
1. Kserokopia świadectwa ukończenia klasy.
2. Kserokopia dyplomów potwierdzających osiągnięcia.
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UCHWAŁA NR XLIX/556/2010
RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE
z dnia 15 paŝdziernika 2010r.
w sprawie utworzenie odrębnego obwodu głosowania w Gubinie w wyborach samorządowych
zarządzonych na 21 listopada 2010r.
Na podstawie art. 30 ust. 2b ustawy z dnia 16 lipca
1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (j.t Dz. U. z 2010r.
Nr 176, poz. 1190) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Gubinie zarządzonych na
dzień 21 listopada 2010r. na wniosek Burmistrza
Miasta Gubina tworzy się odrębny obwód głosowania w NZOZ Nowy Szpital Powiatu Krośnieńskiego
w Gubinie i nadaje mu Nr 10.
§ 2. Informacja o wszystkich numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych podlega podaniu do
publicznej wiadomości w formie obwieszczenia najpóŝniej do dnia 31 paŝdziernika 2010r.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.
§ 4. Uchwałę niezwłocznie przekazuje się Wojewodzie Lubuskiemu i Komisarzowi Wyborczemu
w Zielonej Górze.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 6. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Leszek Ochotny

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 113
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UCHWAŁA NR LIV/341/10
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
z dnia 15 paŝdziernika 2010r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze gminy Krosno Odrzańskie w wyborach
samorządowych zarządzonych na 21 listopada 2010r.
Na podstawie art. 30 ust. 2b ustawy z dnia 16 lipca
1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz. U.
z 2010r. Nr 176, poz. 1190) uchwala się, co następuje:

blicznej wiadomości w formie obwieszczenia najpóŝniej do dnia 31 paŝdziernika 2010r.

§ 1. Dla przeprowadzenia wyborów do Rady
Miejskiej w Krośnie Odrzańskim, zarządzonych na
dzień 21 listopada 2010r. na wniosek Burmistrza
Krosna Odrzańskiego tworzy się odrębny obwód
głosowania w NZOZ Nowy Szpital Powiatu Krośnieńskiego w Krośnie Odrzańskim i nadaje mu się
Nr 13.

§ 4. Uchwałę niezwłocznie przekazuje się Wojewodzie Lubuskiemu i Komisarzowi Wyborczemu
w Zielonej Górze.

§ 2. Informacja o wszystkich numerach i granicach obwodu głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych podlega podaniu do pu-

Przewodniczący Rady
Mariusz Grycan

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krosna Odrzańskiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia.
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UCHWAŁA NR L/387/10
RADY GMINY DESZCZNO
z dnia 25 paŝdziernika 2010r.
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Ciecierzyce
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zmianami), art. 8
ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z póŝn.
zmianami) uchwala się co następuje:

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

§ 1. Nadaje się nazwę ulicy – „Malwowa” dla
działki ewidencyjnej Nr 506/9 połoşonej w Ciecierzycach.

Przewodniczący Rady
Jerzy Łochowicz

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

§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po 14 dniach od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 113

– 8760 –

Poz. 1784
Załącznik
do uchwały Nr L/387/10
Rady Gminy Deszczno
z dnia 25 października 2010r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 113
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Poz. 1785
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UCHWAŁA NR L/389/10
RADY GMINY DESZCZNO
z dnia 25 paŝdziernika 2010r.
w sprawie nadania nazw ulic w miesjcowości Maszewo
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13, ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zmianami), art. 8
ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z póŝn.
zmianami) uchwala się co następuje:

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

§ 1. Nadaje się nazwę ulicy – „Radosna” dla
działki ewidencyjnej Nr 43/9, 43/19, 43/20, 43/26 połoşonej w Maszewie.

Przewodniczący Rady
Jerzy Łochowicz

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

§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po 14 dniach od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 113

– 8762 –

Poz. 1785
Załącznik
do uchwały Nr L/389/10
Rady Gminy Deszczno
z dnia 25 października 2010r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 113

– 8763 –
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UCHWAŁA NR XLI/287/10
RADY GMINY ŻAGAŃ
z dnia 27 paŝdziernika 2010r.
w sprawie stawek podatku od nieruchomości
łalności gospodarczej od 1m2 powierzchni
uşytkowej – 18,30zł,

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; ze zmianami1) w związku z art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613; ze zmianami2,3)
Rada Gminy Şagań uchwala, co następuje:

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym od 1m2 powierzchni –
9,82zł,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych od 1m2 powierzchni – 4,27zł,

§ 1. Ustala się roczną wysokość stawek podatku
od nieruchomości na terenie Gminy Şagań w następującej wysokości:

e) pozostałych od 1m2 powierzchni uşytkowej –
3,48zł w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poşytku publicznego przez organizację poşytku publicznego od 1m2 powierzchni uşytkowej

1. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
od 1m2 powierzchni – 0,74zł,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych od 1ha
powierzchni – 4,15zł,
c) pozostałych od 1m2 powierzchni – 0,35zł
w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności poşytku publicznego
przez organizację poşytku publicznego od
1m2 powierzchni
2. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych od 1m2 powierzchni uşytkowej
– 0,48zł,

3. od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 – 7, ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach
lokalnych.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXII/223/09 Rady
Gminy Şagań z dnia 28 paŝdziernika 2009r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Şagań.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2011r.

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-

Przewodniczący Rady
Bolesław Galent
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UCHWAŁA NR XLI/289/10
RADY GMINY ŻAGAŃ
z dnia 27 paŝdziernika 2010r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/279/10 Rady Gminy Żagań z dnia 16 sierpnia 2010r. w sprawie
utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bożnowie
Na podstawie art. 5c pkt. 1 i art. 62 ust. 1, 5 w zw.
z art. 58 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r.
poz. 2572 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy
dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
uchwala się, co następuje:

§ 1. W § 7 Statutu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Boşnowie stanowiącego załącznik Nr 1 do
uchwały Nr XXXIX/279/10 dodaje się ust. 3a
w brzmieniu:
„zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników placówki”.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 113

– 8764 –

Poz. 1787, 1788

§ 2. Pozostałe postanowienia statutu wyşej wymienionego pozostają bez zmian.

jewództwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
dnia 1 września 2010r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

Przewodniczący Rady
Bolesław Galent

§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo178 6
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UCHWAŁA NR XLI/297/10
RADY GMINY ŻAGAŃ
z dnia 27 paŝdziernika 2010r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych dla Gminy Żagań
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,
art. 12b ust. 4 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 następujące roczne stawki podatku od środków transportowych:

1. powyşej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 620,00zł.
2. powyşej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1 030,00zł.
3. powyşej 9 ton i ponişej 12 ton – 1 230,00zł.
4. równej lub wyşszej niş 12 ton, z tym, şe w zaleşności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku wynoszą odpowiednio:

Od samochodu cięşarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej:

Lp.

1.

Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita
(w tonach)

Stawka podatku w (w złotych)
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub
Inne systemy zawiez zawieszeniem uznanym za równoważne
szenia osi jezdnych
dwie, trzy osie

nie mniej
niş 12

2 410,00

2 410,00

cztery osie i więcej
2.
3.

nie mniej
niş 12
nie mniej
niş 29

mniej niş 29

§ 2. Ustala się następujące roczne stawki podatku od środków transportowych:
Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do uşywania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów:

2 410,00

2 410,00

2 410,00

2 620,00

2. równej lub wyşszej niş 12 ton z tym, şe w zaleşności od liczby osi dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą odpowiednio:

1. od 3,5 tony i ponişej 12 ton – 1 440,00zł.

Lp.

1.
2.
3.

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne)
Inne systemy
z zawieszeniem pneumatycznym
zawieszania osi
lub z zawieszeniem uznanym za
jezdni
równoważne
dwie osie
mniej niş 31
1 820,00
1 820,00
36 włącznie
1 820,00
1 990,00
2 410,00
2 430,00
trzy osie i więcej

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
pojazdów: ciągnik siodłowy z naczepą,
ciągnik balastowy z przyczepą
(w tonach)
nie mniej niş 12
nie mniej niş 31
powyşej 36
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1 820,00
2 410,00
2 410,00

§ 3. Ustala się następujące roczne stawki podatku od środków transportowych:

1 820,00
2 410,00
2 670,00

podatku rolnego, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą:

Od przyczep i naczep, z wyjątkiem związanych
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika

Lp.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
pojazdów: ciągnik siodłowy z naczepą,
ciągnik balastowy z przyczepą
(w tonach)

1.
2.
3.
4.

nie mniej niş 7
nie mniej niş 12
nie mniej niş 18
nie mniej niş 25

mniej niş 12
mniej niş 18
mniej niş 25

5.
6.
7.
8.

nie mniej niş 12
nie mniej niş 28
nie mniej niş 33
nie mniej niş 38

mniej niş 28
mniej niş 33
mniej niş 38

9.
10.

nie mniej niş 12
nie mniej niş 38

mniej niş 38

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne)
Inne systemy
z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszania osi
z zawieszeniem uznanym za równojezdni
ważne
jedna oś
620,00
670,00
820,00
870,00
930,00
990,00
980,00
1 030,00
dwie osie
930,00
980,00
980,00
1 030,00
1 030,00
1 400,00
1 230,00
1 800,00
trzy osie
1 030,00
1 080,00
1 230,00
1 440,00

§ 4. Ustala się następujące roczne stawki podatku od środków transportowych:

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

Od autobusu w zaleşności od liczby miejsc do siedzenia:

§ 7. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.

1. mniejszej niş 30 miejsc – 1 340,00zł.

2. Uchwała wchodzi w şycie z dniem 1 stycznia
2010r.

2. równej lub wyşszej niş 30 miejsc – 1 750,00zł.

Przewodniczący Rady
Bolesław Galent

§ 5. Traci moc uchwała Nr XIX/147/08 Rady
Gminy Şagań z dnia 30 paŝdziernika 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Şagań.
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UCHWAŁA NR XLI/323/10
RADY MIEJSKIEJ W TRZCIELU
z dnia 28 paŝdziernika 2010r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego
w obrębie geodezyjnym Lutol Mokry
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 20 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
ze zm.) po stwierdzeniu zgodności przyjętych roz-

wiązań z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Trzciel uchwalonego uchwałą Nr XIX/126/2000 Rady
Miejskiej w Trzcielu z dnia 25 lutego 2000r. ze zmianami, uchwala się co następuje:
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Rozdział 1
Ustalenia wstępne
§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Trzcielu Nr XXXVI/280/10 z dnia 18 marca 2010r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru połoşonego w obrębie geodezyjnym Lutol
Mokry, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zwany dalej planem.
2. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są
załączniki:
1) rysunek planu w skali 1:1000 z wyrysem ze
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzciel, stanowiący załącznik Nr 1;
2) rozstrzygnięcia w sprawie wniesionych uwag
do projektu planu stanowiące załącznik Nr 2;
3) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które naleşą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich
finansowania, stanowiące załącznik Nr 3.
3. Planem objęty jest teren o powierzchni
19,62ha, połoşony w granicach określonych w załączniku Nr 1.
§ 2. 1. Przedmiotem ustaleń planu są tereny
przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową i rekreacji indywidualnej.
2. Na obszarze objętym planem ustala się podział na następujące tereny oznaczone symbolami:
1) MN - 1, MN – 2 - zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) MN/L-1, MN/L-2, MN/L-3 - zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i dopuszczonej rekreacji
indywidualnej;
3) RM - zabudowy zagrodowej;
4) KDG - drogi powiatowej;
5) KDL - drogi lokalnej;
6) KDWD - drogi wewnętrznej.
3. Ustalenia planu składają się z:
1) ustaleń ogólnych, zawartych w niniejszym rozdziale;
2) ustaleń szczegółowych zawartych w rozdziałach
2 i 3;
3) postanowień końcowych, zawartych w rozdziale 4.
4. Na rysunku planu obowiązują następujące
oznaczenia:
1) granice obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o róşnym przeznaczeniu;
3) symbole literowe przeznaczenia terenu;
4) oś drogi wewnętrznej na terenie MN – 1;
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5) nieprzekraczalne linie zabudowy;
6) obowiązujące linie zabudowy;
7) rejon lokalizacji stanowiska archeologicznego.
5. Inne oznaczenia nie wymienione w powyşszych punktach mają charakter informacyjny.
§ 3. Ilekroć jest mowa o:
1) przepisach szczególnych - naleşy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz
z aktami wykonawczymi;
2) terenie - naleşy przez to rozumieć wydzielony
liniami rozgraniczającymi obszar o określonej
funkcji, oznaczony odpowiednim symbolem;
3) liniach rozgraniczających - naleşy przez to rozumieć linie oddzielające tereny o róşnym przeznaczeniu;
4) drogach wewnętrznych - naleşy przez to rozumieć drogi nie zaliczone do şadnej kategorii
dróg publicznych;
5) zieleni urządzonej - naleşy przez to rozumieć
zróşnicowaną gatunkowo zieleń wysoką i niską
o charakterze ozdobnym, pokrywającą ukształtowane powierzchnie;
6) wysokości zabudowy - naleşy przez to rozumieć
maksymalny pionowy wymiar budynku wyraşony w ilości kondygnacji nadziemnych, w tym
z poddaszem uşytkowym, liczony od poziomu
terenu przy najnişej połoşonym wejściu do budynku, niebędącym wyłącznie wejściem do
pomieszczeń gospodarczych lub technicznych,
do najwyşej połoşonej krawędzi dachu lub
punktu zbiegu połaci dachowych;
7) współczynniku trwałego zainwestowania – naleşy przez to rozumieć procentowy udział sumy
powierzchni zabudowy oraz powierzchni trwale
utwardzonych (o nawierzchni nieprzepuszczalnej; dojścia, dojazdy, place, tarasy i podobne)
w odniesieniu do całkowitej powierzchni terenu;
8) układzie kalenicy - naleşy przez to rozumieć
ustalony w planie układ najdłuşszego odcinka
kalenicy dachu w stosunku do linii zabudowy,
granicy drogi;
9) uciąşliwości - naleşy przez to rozumieć uciąşliwość powodowaną przez przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko
w rozumieniu przepisów szczególnych (zjawisko lub stan dokuczliwy dla otoczenia
i utrudniający şycie polegający na emitowaniu
hałasu, drgań, zanieczyszczeń, nieprzyjemnych
zapachów i podobnych, substancji złowonnych
oraz nie jonizującego promieniowania elektromagnetycznego);
10) nieprzekraczalnej linii zabudowy - naleşy przez
to rozumieć granicę wzdłuş terenów komunikacji, wydzielonych pasów infrastruktury technicznej, poza którą nie moşe być wysunięte lico
budynku, z wyjątkiem gzymsów, okapów, balkonów, wykuszy, galerii, tarasów, schodów ze-
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wnętrznych, pochylni i ramp o wielkościach
przekroczenia określonych w przepisach szczególnych oraz ganków o powierzchni mniejszej
niş 10,0m2;
11) obowiązującej linii zabudowy - naleşy przez to
rozumieć linię, na której ustala się nakaz lokalizacji jednej ze ścian zewnętrznych budynku
mieszkalnego i której nie moşe przekroczyć şaden element budynku z wyjątkiem gzymsów,
okapów, balkonów, wykuszy, ganków, galerii,
tarasów, schodów zewnętrznych, pochylni
i ramp, w wielkościach przekroczenia określonych w przepisach szczególnych.
Rozdział 2
Ustalenia ogólne. Przepisy obowiązujące w całym
obszarze objętym planem.
§ 4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) na terenach wydzielonych liniami rozgraniczającymi obowiązują zasady zagospodarowania
zawarte w rozdziale 3;
2) w ramach terenów wydzielonych liniami rozgraniczenia obok zagospodarowania, zgodnego
z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym:
a) dopuszcza się realizację dróg wewnętrznych,
miejsc postojowych dla samochodów osobowych, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz zieleni izolacyjnej i urządzonej;
b) pas terenu, pomiędzy linią zabudowy a linią
rozgraniczającą tereny, przeznacza się pod
realizację:
zieleni urządzonej;
elementów małej architektury;
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5) utrzymuje się teren wód na obszarze MN/L 3 niestanowiący działki wydzielonej i dopuszcza
się zmianę jego obrysu na warunkach zapewniających droşność cieku (równieş przy przekraczaniu dróg i budowie infrastruktury) na
koszt i staraniem inwestora, właściciela gruntów.
§ 6. Ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego:
1) na obszarze objętym planem, w razie ujawnienia przy pracach ziemnych przedmiotu zabytkowego obowiązuje wstrzymanie wszystkich
robót, zabezpieczenie przed zniszczeniem
i niezwłoczne powiadomienie o przedmiocie
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub
Burmistrza Trzciela;
2) na fragmencie terenu o symbolu MN -1 oznaczonym w załączniku Nr 1 jako rejon lokalizacji
stanowiska archeologicznego, obowiązuje:
a) w obrębie stanowiska archeologicznego poprzedzenie wszelkich prac wcześniejszymi ratowniczymi badaniami archeologicznymi,
w formie wyprzedzających badań wykopaliskowych, na które naleşy uzyskać pozwolenie
Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków;
b) w obrębie stanowiska archeologicznego
i w bezpośrednim jego sąsiedztwie, przy
wszelkich pracach ziemnych, zapewnienie
prowadzenia ratowniczych badań archeologicznych, na które naleşy uzyskać pozwolenie
Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków.
§ 7. Ustala się szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

wjazdu na teren działki, miejsc do parkowania i dojścia do budynku;

1) przy napowietrznej linii elektroenergetycznej
średniego napięcia 15kV:

zadaszonego i osłoniętego miejsca pod
pojemniki na śmieci.

a) zakaz zabudowy i nasadzeń drzew w odległości 3,0m od skrajnego przewodu tej linii;

§ 5. Ustala się zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

b) zapewnienie swobodnego dojazdu do linii
elektroenergetycznych oraz swobodnego
przemieszczania się wzdłuş linii;

1) ograniczenie uciąşliwości inwestycji zgodnie
z przepisami szczególnymi do granic terenu, do
którego inwestor ma tytuł prawny;
2) zakaz realizacji inwestycji wymagających lub
mogących wymagać sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko z wyjątkiem:
a) inwestycji infrastruktury technicznej;
b) inwestycji celu publicznego;
3) zakaz lokalizacji funkcji zbierania odpadów, które wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności oraz funkcji odzyskiwania i unieszkodliwiania odpadów;
4) uşytek klasy RIIIb na terenie RM utrzymuje się
w uşytkowaniu rolniczym w rozumieniu przepisów szczególnych;

2) przy kolizji z urządzeniami melioracji szczegółowych i ewentualnej ich przebudowie, obowiązuje prowadzenie prac ziemnych oraz postępowanie zgodnie z przepisami odrębnymi
w uzgodnieniu z zarządcą sieci.
§ 8. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej:
1) na obszarze objętym planem przestrzenie publiczne stanowią tereny KDG, KDL;
2) na terenach i przy granicy z terenami KDG, KDL
i KDWD:
a) dopuszcza się realizację urządzeń technicznych;
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b) obowiązuje zakaz umieszczania nośników reklamowych wolnostojących o powierzchni
większej niş 0,5m2, a w przypadku umieszczania reklam na ogrodzeniach ich górna
krawędŝ nie moşe przekraczać wysokości
ogrodzenia;
3) obowiązuje zakaz umieszczania ogrodzeń betonowych i şelbetowych.
§ 9. Zasady i warunki podziału nieruchomości:
1) ustala się minimalną powierzchnię działki
z wyjątkiem działek określonych w pkt 3:
a) na terenach MN-1, MN-2 wynoszącą 1200m2;
b) na terenach MN/L-1, MN/L-2, MN/L-3 wynoszącą 2400m2;
c) na terenach RM wynoszącą 3000m2;
2) ustala się szerokość krótszego boku działki budowlanej i zabudowanej co najmniej 25,0m, jeşeli nie stanowi ona domknięcia obrysu terenu
lub preferowanego w załączniku podziału;
3) inne niş wymienione w pkt 1 i pkt 2 parametry
działek są dopuszczalne, jeşeli ustalenia szczegółowe tego nie zabraniają, dla wydzielania:
a) działek dróg wewnętrznych;
b) działek pod obiekty infrastruktury technicznej
takie jak stacja elektroenergetyczna (o minimalnej powierzchni 30,0m2), przepompownia
ścieków, oraz zbiornik retencyjny, studnia
głębinowa;
4) dopuszcza się inny niş preferowany oznaczony
w załączniku Nr 1 podział obszaru z warunkami:
a) zachowania minimalnej powierzchni działek
pod zabudowę mieszkalną, rekreacyjną i rolniczą zgodnie z punktem 1;
b) zapewnienia wewnętrznym drogom szerokości w liniach rozgraniczających co najmniej
8,0m i szerokości nie mniejszej niş 5,0m
w przypadku dojazdu do maksymalnie 2 działek,
c) utrzymania osi drogi w terenie MN -1;
d) na zakończeniu dróg wewnętrznych o długości powyşej 50,0m i nie połączonych z innymi
drogami wydzielenia placu nie mniejszego
niş 15,0 m x 15,0 m;
e) zapewnienia kąta pomiędzy granicami wydzielanej działki i granicami terenów KDL,
KDWD i dróg wewnętrznych równego 900
z tolerancją ±10o.
§ 10. Zasady dotyczące systemów komunikacji
i infrastruktury technicznej:
1) ustala się prowadzenie sieci infrastruktury
technicznej w liniach rozgraniczających dróg
w tym dróg wewnętrznych;
2) dopuszcza się utrzymanie linii elektroenergetycznych 15kV w terenach oznaczonym na załączniku Nr 1;
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3) dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury
technicznej w inny niş wymieniony w pkt 1
i pkt 2 sposób oraz zmianę przebiegu sieci infrastruktury technicznej, na warunkach ustalonych z zarządcą danej sieci, o ile nie narusza to
struktury danej sieci, nie pogarsza warunków
obsługi i nie narusza interesów osób trzecich;
4) zaopatrzenie w wodę:
a) obowiązuje budowa sieci wodociągowej
z zapewnieniem zaopatrzenia w wodę na cele
przeciwpoşarowe (z umieszczeniem hydrantów montowanych na sieci wodociągowej
oraz dopuszczeniem ewentualnych zbiorników dla uzupełnienia brakującej wydajności
sieci wodociągowej przeciwpoşarowej) zgodnie z przepisami szczególnymi;
b) do czasu budowy zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę z lokalizacją ujęcia wody poza obszarem planu, dopuszcza się zaopatrzenie z lokalnych ujęć wody;
c) obowiązuje lokalizacja studni głębinowych
awaryjnego zaopatrzenia na zasadach obowiązujących w gminie i określonych w przepisach szczególnych z dopuszczeniem sytuowania tych studni na działkach przyległych
do dróg publicznych;
5) odprowadzenie ścieków:
a) obowiązuje zakaz odprowadzania ścieków
nie oczyszczonych mechanicznie i biologicznie do gruntu i wód powierzchniowych oraz
wód podziemnych;
b) do czasu wybudowania grupowego systemu
kanalizacji sanitarnej i deszczowej dopuszcza
się indywidualne gromadzenie ścieków
w zbiornikach bezodpływowych;
c) w granicach działki budowlanej o przeznaczeniu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub zabudowę rekreacji indywidualnej dopuszcza się odprowadzanie wód deszczowych do gruntu;
d) obowiązuje podczyszczenie wód opadowych
i roztopowych z nawierzchni utwardzonych
ze związków ropopochodnych, przed odprowadzeniem do gruntu;
e) w granicach siedlisk rolniczych, odpowiednio
do prowadzonej działalności, obowiązuje
odprowadzenie płynnych odchodów zwierzęcych do zbiorników odpowiadających
przepisom szczególnym;
6) zaopatrzenie w gaz:
a) dopuszcza się z sieci dystrybucyjnej na warunkach dostawcy gazu zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi;
z zapewnieniem obszarów stref kontrolowanych;
z zapewnieniem dostępności do sieci;
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z zapewnieniem minimalnej średnicy sieci
gazowej 25mm;

drogi KDWD nie więcej niş 2,0 m przy wycofanej w głąb działek MN/L -3 linii zabudowy;

b) dopuszcza się z indywidualnych zbiorników
na gaz płynny, pod warunkiem spełnienia
przepisów szczególnych;

e) dopuszcza się zmianę kategorii drogi wewnętrznej KDWD na drogę dojazdową;

7) zaopatrzenie w energię elektryczną (dla orientacyjnej mocy ok. 500kW):
a) z istniejącej stacji transformatorowej nasłupowej 15/0,4kV umieszczonej poza obszarem
planu;
b) z planowanej, na terenach MN–1 lub/ i na terenie MN/L–3 stacji elektroenergetycznej
z dojazdem do stacji z KDWD i na warunkach
właściciela sieci;
c) z zasilaniem planowanej stacji linią elektroenergetyczną 15kV napowietrzną wyprowadzoną z istniejącej sieci 15kV o przebiegu
w MN/L–3;
d) wyłączenie z zabudowy i zadrzewień terenu
o szerokości 3,0m od skrajnego przewodu
napowietrznej linii elektroenergetycznej 15kV
i zapewnienie swobodnego dostępu do tej linii;
e) dopuszcza się skablowanie linii napowietrznych 15kV na warunkach zarządcy sieci elektroenergetycznej;
f)

obowiązuje zasilanie odbiorców energii elektrycznej liniami doziemnymi wyprowadzonymi z planowanej i istniejącej stacji;

8) obowiązuje gospodarka odpadami z krótkoterminowym gromadzeniem odpadów komunalnych w granicach nieruchomości, na których są
wytwarzane, a następnie wywóz przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo;
9) przy wykonywaniu prac ziemnych w razie
ujawnienia lub uszkodzenia sieci drenarskiej
obowiązuje powiadomienie właściwego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych/właściciela
sieci i naprawa powstałych uszkodzeń;
10) zaopatrzenie w ciepło ustala się w oparciu
o indywidualne i grupowe instalacje zasilane
energią elektryczną, gazem i innymi paliwami
o emisji nie powodującej przekroczenia dopuszczalnych poziomów, określonych w przepisach odrębnych;
11) komunikacja:

f)

obowiązuje parkowanie i garaşowanie pojazdów w obrębie własnych posesji z zapewnieniem:
co najmniej dwóch miejsc postojowych
lub garaşowych dla potrzeb budynku
mieszkalnego jednorodzinnego, budynku
rekreacji indywidualnej lub mieszkania
towarzyszącego;
przy usługach handlu w ilości nie mniejszej niş jedno miejsce postojowe na 25m2
powierzchni całkowitej;
przy usługach gastronomii w ilości nie
mniejszej niş jedno miejsce postojowe na
6 miejsc konsumpcyjnych;

12) telekomunikacja – ustala się budowę kablowych linii telekomunikacyjnych i innych obiektów, po uzgodnieniu z administratorem sieci
z lokalizacją infrastruktury telekomunikacyjnej
o nieznacznym oddziaływaniu na obszarze terenów zabudowy jednorodzinnej.
Rozdział 3
Ustalenia szczegółowe
§ 11. 1. Wyznacza się tereny oznaczone symbolami MN – 1, MN – 2 obejmujące działki budowlane
i drogi wewnętrzne o przeznaczeniu:
1) podstawowym - pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną;
2) dopuszczalnym – pod usługi, z zastrzeşeniem:
a) şe w terenie MN-1 usługa nie moşe być samodzielnym budynkiem i nie moşe wymagać
wydzielenia odrębnego terenu wyłącznie
przeznaczonego dla tej usługi;
b) şe w budynku mieszkalnym dopuszcza się
usługi o łącznej powierzchni nie przekraczającej 50% sumy wszystkich powierzchni uşytkowych;
3) dopuszczalnym – pod rekreację indywidualną
wyłącznie w terenie MN-1.
2. W zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego obowiązują zasady określone w § 4.

a) układ komunikacyjny terenu tworzą: drogi
powiatowa i drogi gminne;

3. W zakresie ochrony środowiska obowiązują
warunki § 5 punkty od 1 do 3.

b) obsługę działek zapewniają drogi gminne
i drogi wewnętrzne;

4. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego
obowiązują; na MN – 2 warunki § 6 ust. 1, a na
MN – 1 warunki § 6 ust. 1 i ust. 2.

c) wyklucza się obsługę komunikacyjną działek
budowlanych bezpośrednio z drogi powiatowej;
d) dopuszcza się korekty układu komunikacyjnego na podstawie projektów technicznych
budowy i przebudowę dróg oraz poszerzenie

5. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania i ograniczeń w uşytkowaniu terenów
obowiązują: na MN – 1 warunki ustalone w § 7
punkt 2, a na MN – 2 warunki § 7 punkty 1 i 2.
6. Obowiązują wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni ustalone w § 8.
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7. W zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:
1) ustala się wolnostojącą formę zabudowy;
2) ustala się linie zabudowy nieprzekraczalne
i obowiązujące uwidocznione na rysunku planu;
3) obowiązuje odsunięcie budynków od granic
dróg KDWD na odległość nie mniejszą niş 4,0m
oraz na terenie MN – 1 od terenu leśnego znajdującego się poza granicami planu wg przepisów szczególnych;
4) zakazuje się umieszczania budynków w odległości mniejszej niş 4,0m i na granicy z działką
do której nie posiada się prawa dysponowania;
5) obowiązuje usytuowanie budynków kalenicą
równoległą lub prostopadłą do granicy z drogą;
6) ustala się wysokość zabudowy do 10,0m i nie
więcej niş trzy kondygnacje naziemne;
7) ustala się szerokości elewacji frontowych:
a) budynków mieszkalnych od 9,0m do 20,0m;
b) budynków towarzyszących zabudowie mieszkaniowej od 4,0m do 20,0m;
8) ustala się zastosowanie dachów symetrycznych, dwuspadowych o pochyleniu głównych
połaci dachowych pod kątem od 35° do 45°
z dopuszczonymi niewielkimi do ¼ długości kalenicy naczółkami; w budynkach gospodarczych dopuszcza się mniejszy kąt nachylenia
połaci od 25°;
9) dopuszcza się pokrycia dachów w kolorach:
brązu, czerwieni, szarym;
10) ustala się zakaz stosowania materiałów wykończeniowych elewacji typu: siding, blachy faliste
i trapezowe;
11) ustala się współczynnik trwałego zainwestowania nieprzekraczający 50% powierzchni działki;
12) ustala się nie mniej niş 50% powierzchni działki
jako terenu biologicznie czynnego;
13) ogranicza się wysokości ogrodzeń do 1,60m
i wyklucza się ogrodzenia betonowe i şelbetowe;
14) dopuszcza się:
a) zastosowanie okien połaciowych, lukarn
i wystawek na powierzchni mniejszej niş ¼
połaci dachowej;
b) realizację budynków z poddaszem nieuşytkowym;
c) wprowadzenie ogrodów zimowych, małych
przydomowych zbiorników wodnych, basenów kąpielowych i obiektów małej architektury;
15) zakazuje się lokalizacji wieş telefonii komórkowej.

Poz. 1789

8. W zakresie zasad i podziału nieruchomości
obowiązują warunki § 9.
9. W zakresie systemów komunikacji i infrastruktury technicznej obowiązują warunki § 10.
§ 12. 1. Wyznacza się tereny oznaczone symbolami MN/L-1, MN/L-2, MN/L-3, które przeznacza się
pod zabudowę rekreacji indywidualnej tj. do okresowego wypoczynku, obejmują działki budowlane
i drogi wewnętrzne.
2. W zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego obowiązują warunki określone w § 4.
3. W zakresie ochrony środowiska obowiązują
warunki § 5 punkty 1, 2, 3, 5.
4. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego
obowiązują warunki § 6 ust. 1.
5. Obowiązują warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu, w tym
zakazy zabudowy ustalone w § 7.
6. Obowiązują wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznej wg § 8 punkt
2 lit. c i pkt 3.
7. W zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:
1) ustala się wolnostojącą formę zabudowy dla
budynków głównych;
2) na terenie MN/L-3 graniczącym z drogą KDL
ustala się obowiązującą linię zabudowy;
3) na terenie MN/L-3 graniczącym z drogą KDWD
ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy
w odległości 6,0m od granicy z drogą;
4) na terenach MN/L-2 i MN/L-1 graniczących
z drogą KDWD ustala się nieprzekraczalną linię
zabudowy w odległości 4,0m od granicy z drogą;
5) obowiązują nieprzekraczalne linie zabudowy
w odległości 4,0m od granicy z drogami wewnętrznymi;
6) na terenach MN/L-2 i MN/L-3 obowiązuje odsunięcie zabudowy na odległość co najmniej
12,0m od granicy z terenem leśnym (poza granicą planu),
7) zakazuje się umieszczania budynków w odległości mniejszej niş 4,0m i na granicy z działką
do której nie posiada się prawa dysponowania;
8) ustalenia dotyczące budynków:
a) obowiązujące szerokości elewacji frontowych
budynków od 6,0m do 20,0m;
b) dachy wielospadowe (w tym dwuspadowe),
symetryczne, o pochyleniu głównych połaci
dachowych pod kątem od 25° do 45°;
c) układ głównych kalenic dachu prostopadły
lub równoległy do granicy z drogą;
d) wysokość od 6,0m do 11,0m;
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e) okna połaciowe, a lukarny i wystawki na powierzchni mniejszej niş ¼ połaci dachowej;

4) linie zabudowy w odległości 4,0m od granicy
z drogami wewnętrznymi;

f)

dopuszczone budynki z poddaszem nieuşytkowym;

5) obowiązek sytuowania zabudowy w układzie
kalenicowym lub szczytowym do KDWD;

g) dopuszczone pokrycia dachów w kolorach:
brązu, czerwieni, szarym;

6) na działkach graniczących z KDWD wycofanie
budynków gospodarczych i budowli rolniczych
poza linie zabudowy budynków mieszkalnych
umieszczonych w sąsiedztwie tej drogi;

h) wykluczone materiały wykończeniowe elewacji typu: siding, blachy faliste i trapezowe;
9) zagospodarowanie terenów niezabudowanych
zielenią, z zapewnieniem nie mniej niş 50%
powierzchni działki jako terenu biologicznie
czynnego;

7) współczynnik trwałego zainwestowania do 20%
powierzchni działki;
8) minimalny udział powierzchni biologicznie
czynnej w powierzchni działki 40%;

10) współczynnik trwałego zainwestowania mniejszy niş 40% powierzchni działki;

9) kształt dachów: symetryczne, wielospadowe
o kącie nachylenia połaci od 30° do 45°;

11) dopuszczone przydomowe zbiorniki wodne,
baseny kąpielowe i obiekty małej architektury;

10) dopuszczenie zastosowania okien połaciowych
a lukarn i wystawek na nie więcej niş ¼ powierzchni połaci dachowej;

8. W zakresie zasad i podziału nieruchomości
obowiązują warunki § 9.
9. W zakresie zasad dotyczących systemów komunikacji i infrastruktury technicznej obowiązują
warunki § 10.

11) kolor dachów jednakowy dla wszystkich budynków gospodarstwa;
12) materiał pokrycia dachów zalecany jednakowy
dla wszystkich budynków gospodarstwa.

§ 13. 1. Wyznacza się tereny oznaczone symbolami RM zabudowy zagrodowej:

8. W zakresie zasad i podziału nieruchomości
obowiązują warunki § 9.

2. W zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego obowiązują zasady określone w § 4.

9. W zakresie obsługi komunikacyjnej i infrastruktury technicznej obowiązują warunki § 10.

3. W zakresie ochrony środowiska obowiązują
warunki § 5 punkty od 1 do 4.

§ 14. 1. Na terenie oznaczonym w załączniku
Nr 1 symbolem KDG ustala się:

4. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego
obowiązują warunki § 6 ust. 1.

1) utrzymanie istniejącej drogi publicznej w kategorii powiatowej w klasie drogi zbiorczej;

5. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania i ograniczeń w uşytkowaniu terenów
obowiązuje § 7.

2) utrzymanie istniejącej szerokości pasa drogowego w liniach rozgraniczających, a korekty
elementów istniejącego układu komunikacyjnego dopuszcza się w oparciu o projekty techniczne budowy i modernizacji drogi;

6. Obowiązują wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznej określone w § 8.
7. W zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy ustala się:
1) typ zabudowy w układzie wolnostojącym lub
zespół budynków, dla funkcji gospodarczej
i inwentarskiej o charakterze typowym dla
obiektów produkcyjnych, dla funkcji mieszkalnej z zastosowaniem elementów współgrających z pozostałymi obiektami z dopuszczalnym
podkreśleniem odrębności poprzez stosowane
dodatkowych elementów architektonicznych
(koszy, naczółków, werand, ogrodów zimowych);
2) maksymalną ilość kondygnacji naziemnych
3 i wysokość zabudowy do 12,00m (mierzona
od średniego poziomu terenu przed głównym
wejściem do głównej kalenicy dachu lub najwyşszego poziomu stropodachu), a budowli
rolniczych do 15,0m;
3) linię zabudowy nieprzekraczalną przy granicy
z KDWD według załącznika Nr 1;

3) utrzymanie utwardzonej nawierzchni jezdni;
4) lokalizację jednego zjazdu na
wnętrzną w rejonie oznaczonym;

drogę

we-

5) utrzymanie sieci uzbrojenia technicznego,
a wprowadzenie nowych w oparciu o warunki
zarządu drogi.
§ 15. 1. Na terenie oznaczonym w załączniku
Nr 1 symbolem KDL:
1) ustala się utrzymanie istniejącej drogi publicznej w kategorii gminnej w klasie drogi lokalnej;
2) ustala się warunek utwardzenia jezdni i chodnika co najmniej jednostronnego, z dopuszczeniem prowadzenia ścieşki rowerowej;
3) ustala się utrzymanie istniejącej szerokości pasa drogowego w liniach rozgraniczających,
a korekty elementów istniejącego układu komunikacyjnego dopuszcza się w oparciu o projekty techniczne budowy i modernizacji drogi;
4) dopuszcza się lokalizowanie zjazdów;
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5) ustala się prowadzenie kanalizacji sanitarnej
i deszczowej, wodociągowej, elektroenergetycznej doziemnej i napowietrznej i infrastruktury telekomunikacyjnej, wg przepisów szczególnych.
§ 16. 1. Na terenie oznaczonym w załączniku
Nr 1 symbolem KDWD:
1) ustala się utrzymanie istniejącej drogi wewnętrznej z dopuszczeniem zmiany kategorii na
dojazdową;
2) korekty elementów istniejącego układu komunikacyjnego dopuszcza się w oparciu o projekty
techniczne budowy drogi i z dopuszczeniem
poszerzenia terenu w liniach rozgraniczających
o nie więcej niş 2,0m;
3) nie ogranicza się lokalizowania zjazdów;
4) ustala się prowadzenie kanalizacji sanitarnej
i deszczowej, wodociągowej, elektroenergetycznej doziemnej i napowietrznej i infrastruk-

Poz. 1789
tury telekomunikacyjnej, wg przepisów szczególnych;

5) dopuszcza się przy zmianie kategorii drogi
prowadzenie ścieşki rowerowej.
Rozdział 4
Postanowienia końcowe
§ 17. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się
stawkę w wysokości 10% wzrostu wartości nieruchomości.
§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.
§ 19. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Tomasz Janeczek
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLI/323/10
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia 28 października 2010r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLI/323/10
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia 28 października 2010r.
Rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do
projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego w obrębie
geodezyjnym Lutol Mokry.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), Rada Miejska
w Trzcielu rozstrzyga co następuje:
§ 1. W związku z brakiem uwag do projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Lutol Mokry wyłoşonego do wglądu publicznego wraz z prognozą
w dniach od 27 sierpnia br. do 16 września br
z nieprzekraczalnym terminem składania uwag do
dnia 30 września br., nie rozstrzyga się o sposobie
ich załatwienia.
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLI/323/10
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia 28 października 2010 r.
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(Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), Rada Miejska
w Trzcielu rozstrzyga co następuje:
§ 1. Brak inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej słuşących zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkańców stanowiących zadania własne
gminy w obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w okresie prognozy.
§ 2. Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleşą do zadań własnych gminy (takich jak: wodociąg
grupowy, kanalizacja), w finansowaniu inwestycji
z budşetu gminy po 2015r., odbywać się będzie wg
obowiązujących przepisów szczegółowych z terminem realizacji uzaleşnionym od pozyskania tych
środków ze ŝródeł określonych w § 3.
§ 3. Określa się zasady finansowania wymienionych inwestycji, naleşących do zadań własnych
gminy, zgodnie z przepisami o finansach publicznych z moşliwością wykorzystania środków:
1) z budşetu gminy, zgodnie z uchwałą budşetową,
2) z kredytów i poşyczek,
3) z obligacji komunalnych,
4) z udziału inwestorów zewnętrznych, w oparciu
o odrębne porozumienia.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zadań
z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad
finansowania.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
178 8
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UCHWAŁA NR XLI/325/10
RADY MIEJSKIEJ W TRZCIELU
z dnia 28 paŝdziernika 2010r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego
w obrębie geodezyjnym Sierczynek
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 20 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
ze zm.) po stwierdzeniu zgodności przyjętych rozwiązań z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Trzciel uchwalonego uchwałą Nr XIX/126/2000 Rady
Miejskiej w Trzcielu z dnia 25 lutego 2000r. ze zmianami, uchwala się co następuje:
Rozdział 1
Ustalenia ogólne
§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Trzcielu Nr XXXVI/279/10 z dnia 18 marca 2010r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru połoşonego w obrębie geodezyjnym Sierczynek, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego zwany dalej planem.
2. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są
załączniki:
1) rysunek planu w skali 1:1000 z wyrysem ze
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzciel, stanowiący załącznik Nr 1;
2) rozstrzygnięcia w sprawie wniesionych uwag
do projektu planu stanowiące załącznik Nr 2;
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3) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które naleşą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich
finansowania, stanowiące załącznik Nr 3.
3. Planem objęty jest teren o powierzchni
7,00ha,
połoşony
w granicach
określonych
w załączniku Nr 1.
§ 2. 1. Przedmiotem ustaleń planu są tereny
przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową z dopuszczeniem rekreacji indywidualnej.
2. Na obszarze objętym planem ustala się podział na następujące tereny oznaczone symbolami:
1) 1MN/L, 2MN/L zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i dopuszczonej rekreacji indywidualnej,
2) KD drogi dojazdowej.
3. Ustalenia planu składają się z:
1) ustaleń ogólnych zawartych w rozdziałach 1 i 2;
2) ustaleń szczegółowych zawartych w rozdziale 3;
3) postanowień końcowych, zawartych w rozdziale 4.
4. Na rysunku planu obowiązują następujące
oznaczenia:
1) granice obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o róşnym przeznaczeniu;
3) symbole literowe przeznaczenia terenu;
4) osie dróg wewnętrznych;
5) nieprzekraczalne linie zabudowy.
5. Inne oznaczenia nie wymienione w powyşszych punktach mają charakter informacyjny.
§ 3. Ilekroć jest mowa o:
1) przepisach szczególnych – naleşy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz
z aktami wykonawczymi;
2) terenie – naleşy przez to rozumieć wydzielony
liniami rozgraniczającymi obszar o określonej
funkcji, oznaczony odpowiednim symbolem;
3) liniach rozgraniczających – naleşy przez to rozumieć linie oddzielające tereny o róşnym przeznaczeniu;
4) zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej – naleşy przez to rozumieć jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków, wraz z obiektami towarzyszącymi, w tym
budynkami gospodarczymi;
5) drogach wewnętrznych – naleşy przez to rozumieć drogi nie zaliczone do şadnej kategorii
dróg publicznych;
6) zieleni urządzonej – naleşy przez to rozumieć
zróşnicowaną gatunkowo zieleń wysoką i niską
o charakterze ozdobnym, pokrywającą ukształtowane powierzchnie;
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7) wysokości zabudowy – naleşy przez to rozumieć maksymalny pionowy wymiar budynku
wyraşony w ilości kondygnacji nadziemnych,
w tym z poddaszem uşytkowym, liczony od poziomu terenu przy najnişej połoşonym wejściu
do budynku, niebędącym wyłącznie wejściem
do pomieszczeń gospodarczych lub technicznych, do najwyşej połoşonej krawędzi dachu
lub punktu zbiegu połaci dachowych;
8) współczynniku trwałego zainwestowania – naleşy przez to rozumieć procentowy udział sumy
powierzchni zabudowy oraz powierzchni trwale
utwardzonych (o nawierzchni nieprzepuszczalnej; dojścia, dojazdy, place, tarasy i podobne)
w odniesieniu do całkowitej powierzchni terenu;
9) układzie kalenicy – naleşy przez to rozumieć
ustalony w planie układ najdłuşszego odcinka
kalenicy dachu w stosunku do linii zabudowy,
granicy drogi;
10) uciąşliwości – naleşy przez to rozumieć uciąşliwość powodowaną przez przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko
w rozumieniu przepisów szczególnych (zjawisko lub stan dokuczliwy dla otoczenia i utrudniający şycie polegający na emitowaniu hałasu,
drgań, zanieczyszczeń, nieprzyjemnych zapachów i podobnych);
11) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleşy przez
to rozumieć granicę wzdłuş terenów komunikacji, wydzielonych pasów infrastruktury technicznej, poza którą nie moşe być wysunięte lico
budynku, z wyjątkiem gzymsów, okapów, balkonów, wykuszy, galerii, tarasów, schodów zewnętrznych, pochylni i ramp o wielkościach
przekroczenia określonych w przepisach szczególnych oraz ganków o powierzchni mniejszej
niş 10,0m2.
Rozdział 2
Ustalenia dla komunikacji i infrastruktury
technicznej
§ 4. Na obszarze objętym planem:
1) utrzymuje się powiązania z układem zewnętrznym przez drogi: dojazdowe KD w obszarze
planu i poza granicami planu;
2) obsługę terenu zapewniają równieş drogi wewnętrzne odpowiadające warunkom ustaleń
szczegółowych;
3) obowiązuje parkowanie i garaşowanie pojazdów w obrębie własnej działki z zapewnieniem
miejsc postojowych w ilości co najmniej dwa
dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub rekreacji indywidualnej;
4) w ciągach komunikacji kołowej i pieszo - jezdnej obowiązuje zachowanie warunków p.poş.;
5) w zakresie zaopatrzenia telekomunikacyjnego
obowiązuje lokalizowanie infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu,
w uzgodnieniu z administratorem sieci.
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§ 5. Na obszarze objętym planem w zakresie infrastruktury technicznej:
1) ustala się prowadzenie sieci infrastruktury
technicznej w terenach dróg w tym wewnętrznych;
2) dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury
technicznej w sposób inny niş wymieniony
w pkt 1 oraz zmianę przebiegu sieci infrastruktury technicznej, na warunkach ustalonych
z zarządcą danej sieci, o ile nie narusza to struktury danej sieci, nie pogarsza warunków obsługi i nie narusza interesów osób trzecich;
3) zaopatrzenie w wodę:
a) ustala się zaopatrzenie z grupowego systemu
z planowanej sieci wodociągowej i z dopuszczeniem lokalnych ujęć wody do czasu budowy tego systemu;
b) dopuszcza się wykorzystanie studni określonych powyşej jako studni awaryjnego zaopatrzenia na zasadach obowiązujących w gminie;
4) odprowadzenie ścieków:
a) obowiązuje zakaz odprowadzania ścieków
nie oczyszczonych mechanicznie i biologicznie do gruntu i wód powierzchniowych oraz
wód podziemnych;
b) do czasu wybudowania grupowego systemu
kanalizacji sanitarnej i deszczowej obowiązuje indywidualne gromadzenie ścieków
w zbiornikach bezodpływowych;
c) obowiązuje odprowadzenie wód z dróg i placów według przepisów szczególnych;
d) w granicach działki budowlanej dopuszcza
się odprowadzanie wód deszczowych do
gruntu;
5) zaopatrzenie w gaz:
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b) obowiązuje zasilanie stacji linią 15kV, której
budowę dopuszcza się na warunkach właściciela sieci w terenie 1MN/L, z zachowaniem
normatywnych odległości od budynków, zadrzewień (wykluczony teren o szerokości
3,0m od skrajnego przewodu napowietrznej
linii elektroenergetycznej 15kV), z zapewnieniem swobodnego dostępu do tej linii
i odsunięciem od innych sieci infrastruktury
podziemnej;
c) obowiązuje zasilanie z sieci niskiego napięcia
z planowanej stacji przy zachowaniu warunków technicznych wydanych przez zarządcę
sieci energetycznej;

7) obowiązuje gospodarka odpadami z krótkoterminowym gromadzeniem odpadów w pojemnikach w granicach nieruchomości, na których
są wytwarzane, a następnie wywóz przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo;
8) przy wykonywaniu prac ziemnych w razie
ujawnienia lub uszkodzenia sieci drenarskiej
obowiązuje powiadomienie właściwego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych/właściciela
sieci i naprawa powstałych uszkodzeń;
9) zaopatrzenie w ciepło ustala się w oparciu
o indywidualne i grupowe instalacje zasilane
energią elektryczną, gazem i innymi paliwami
o emisji nie powodującej przekroczenia dopuszczalnych poziomów, określonych w przepisach odrębnych.
Rozdział 3
Ustalenia szczegółowe
§ 6. 1. Tereny oznaczone symbolami 1MN/L,
2MN/L (obejmujące działki budowlane i drogi wewnętrzne):
1) przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną;

a) dopuszcza się stosowanie indywidualnych
zbiorników zaopatrzenia w gaz płynny, pod
warunkiem spełnienia przepisów szczególnych;

2) dopuszcza się przeznaczenie pod zabudowę rekreacji indywidualnej tj. do okresowego wypoczynku, z wyłączeniem działek budowlanych
graniczących z terenem KD przeznaczanych pod
zabudowę mieszkaniową.

b) dopuszcza się podłączenie do sieci dystrybucyjnej na warunkach dostawcy gazu zgodnie
z obowiązującymi przepisami szczególnymi;

2. W zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego obowiązują zasady:

z zapewnieniem obszarów stref kontrolowanych;
z zapewnieniem dostępności do sieci;
z zapewnieniem minimalnej średnicy sieci
gazowej 25mm;
6) zaopatrzenie w energię elektryczną:
a) obowiązuje (dla orientacyjnej mocy ok.
200kW) zaopatrzenie z planowanej stacji
transformatorowej
nasłupowej
15/0,4kV
umieszczonej w lokalizacji oznaczonej w załączniku Nr 1 jako rejon lokalizacji stacji i na
warunkach właściciela sieci;

1) wydzielenie działek budowlanych o powierzchni nie mniejszej niş 1200m2;
2) wyznaczenie dróg wewnętrznych w osiach
oznaczonych dróg;
3) ograniczenie wysokości ogrodzeń do 1,60m
i wykluczenie ogrodzeń betonowych i şelbetowych;
4) zagospodarowanie działek z rozmieszczeniem
budynków i przeznaczeniem pasa terenu pomiędzy linią zabudowy a linią rozgraniczającą
tereny pod realizację:
a) zieleni urządzonej;
b) elementów małej architektury;

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 113

– 8777 –

Poz. 1790

c) wjazdu na teren działki, miejsc do parkowania i dojść do budynków;

tej granicy z uwzględnieniem nieprzekraczalnej
linii zabudowy określonej w załączniku;

d) zadaszonego i osłoniętego miejsca na pojemniki na śmieci;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości
4,0m od granicy z drogami wewnętrznymi;

e) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

4) zakaz umieszczana budynków w odległości
mniejszej niş 4,0m i na granicy z działką, do
której nie posiada się prawa dysponowania;

3. W zakresie ochrony środowiska, przyrody
i krajobrazu kulturowego obowiązują zasady:
1) obowiązek zapewnienia powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej niş 50% powierzchni
działki;
2) obowiązek ochrony drzewostanu;
3) wykluczenie inwestycji wymagających lub mogących wymagać sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko, z wyjątkiem inwestycji
infrastruktury technicznej oraz dróg;
4) zakaz lokalizacji ogrodzeń w odległości 1,5m od
terenu od granicy wschodniej (dz. 137) z rowem melioracyjnym znajdującym się poza obszarem planu;
4. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego
na obszarze objętym planem, w razie ujawnienia
przy pracach ziemnych przedmiotu zabytkowego
obowiązuje wstrzymanie wszystkich robót, zabezpieczenie przed zniszczeniem i niezwłoczne powiadomienie o przedmiocie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub Burmistrza Trzciela.
5. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:
1) przy kolizji z urządzeniami melioracji szczegółowych i ewentualnej ich przebudowie, obowiązuje prowadzenie prac ziemnych oraz postępowanie zgodnie z przepisami odrębnymi
w uzgodnieniu z zarządcą sieci.
2) przy napowietrznej linii elektroenergetycznej
średniego napięcia 15kV:
a) zakaz zabudowy i nasadzeń drzew w odległości 3,0m od skrajnego przewodu tej linii;

5) usytuowanie obiektów towarzyszących zabudowie
mieszkaniowej
lub
rekreacyjnej,
a w szczególności garaşy, budynków gospodarczych, altan, w głębi działki poza linią zabudowy nieprzekraczalną lub / i obowiązującą wyznaczoną budynkiem mieszkalnym, rekreacji
indywidualnej;
6) wymagania dotyczące budynków:
a) obowiązujące szerokości elewacji frontowych
dla budynków mieszkalnych, rekreacji indywidualnej od 12,0m do 25,0m;
b) obowiązujące dachy wielospadowe (w tym
dwuspadowe) o pochyleniu głównych połaci
dachowych pod kątem od 30° do 45°;
c) układ głównych kalenic dachów prostopadły
lub równoległy do kalenicy budynku mieszkalnego, rekreacji indywidualnej;
d) wysokość budynków od 6,0m do 11,0m;
e) dopuszczone okna połaciowe a lukarny
i wystawki na powierzchni mniejszej niş ¼
połaci dachowej;
f)

dopuszczone budynki z poddaszem nieuşytkowym;

g) dopuszczone pokrycia dachów w kolorach:
brązu, czerwieni, szarym i czarnym;
h) wykluczone materiały wykończeniowe elewacji typu: siding, blachy faliste i trapezowe;
7) zagospodarowanie terenów niezabudowanych
zielenią, z zapewnieniem nie mniej niş 50%
powierzchni działki jako terenu biologicznie
czynnego;

b) zapewnienie swobodnego dojazdu do linii
elektroenergetycznych oraz swobodnego
przemieszczania się wzdłuş linii.

8) współczynnik trwałego zainwestowania mniejszy niş 35% powierzchni działki;

6. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej:

9) dopuszczone ogrody zimowe, przydomowe
zbiorniki wodne, baseny kąpielowe i obiekty
małej architektury.

1) zakaz umieszczania nośników reklamowych
wolnostojących;
2) w przypadku umieszczania reklam na ogrodzeniach zakaz przekraczania górną krawędzią wysokości ogrodzenia.
7. Warunki zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:
1) wolnostojąca forma zabudowy dla budynków
głównych;
2) usytuowanie budynków na działkach graniczących z drogą KD prostopadle lub równolegle do

8. Zasady podziału nieruchomości:
1) obowiązuje wydzielenie powierzchni co najmniej 1200m2 z wyjątkiem sytuacji kiedy wydzielenie działki będzie słuşyło polepszeniu warunków zagospodarowania działki przyległej
posiadającej dostęp do drogi;
2) dopuszcza się odstępstwo od wymogów określonych w pkt 1 w przypadku konieczności wydzielenia działek, na których realizowane będą
urządzenia infrastruktury technicznej (stacja
elektroenergetyczna,
przepompownia
oraz
zbiornik retencyjny) lub wewnętrzne drogi
o szerokości w liniach rozgraniczających co
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najmniej 8,0m i o szerokości nie mniejszej niş
5,0m w przypadku dojazdu do maksymalnie
2 działek;
3) zakazuje się wydzielania działek nie posiadających dostępu do drogi z wyjątkiem sytuacji kiedy wydzielenie działki słuşy polepszeniu warunków zagospodarowania działki przyległej
posiadającej dostęp do drogi;
4) preferuje się kąt pomiędzy granicami wydzielanej działki i granicami terenów dróg wewnętrznych równy 900 z tolerancją ±15o.
5) dopuszcza się inny niş preferowany podział obszaru oznaczony w załączniku Nr 1 liniami podziału wewnętrznego, z warunkami pkt 1, 2,
3 oraz:
a) wprowadzenia dróg wewnętrznych w oznaczonych osiach drogi;
b) na zakończeniu dróg wewnętrznych o długości powyşej 50,0m i nie połączonych z innymi
drogami wydzielenia placu nie mniejszego
niş 15,0 m x 15,0 m.
§ 7. 1. Teren oznaczony symbolem KD stanowi
drogę gminną, dla której dopuszcza się zmianę kategorii drogi na wewnętrzną.
2. W liniach rozgraniczenia terenu KD dopuszcza
się wprowadzenie:
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1) utwardzonej nawierzchni jezdni;
2) sieci uzbrojenia technicznego: kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągowej, elektroenergetycznej doziemnej i napowietrznej i infrastruktury telekomunikacyjnej, wg przepisów
szczególnych;
3) ścieşki rowerowej;
4) miejsc postojowych przy poszerzeniu drogi do
szerokości 12,0m.
Rozdział 4
Postanowienia końcowe.
§ 8. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawkę w wysokości 10% wzrostu wartości nieruchomości.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.
§ 10. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Tomasz Janeczek
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLI/325/10
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia 28 października 2010r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLI/325/10
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia 28 października 2010r.
Rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do
projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego w obrębie
geodezyjnym Sierczynek.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), Rada Miejska
w Trzcielu rozstrzyga co następuje:
W związku z brakiem uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Sierczynek wyłoşonego do
wglądu publicznego wraz z prognozą w dniach od
27 sierpnia br do 16 września br. z nieprzekraczalnym terminem składania uwag do dnia 30 września
br., nie rozstrzyga się o sposobie ich załatwienia.
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLI/325/10
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia 28 października 2010r.

Poz. 1790, 1791

(Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami), Rada Miejska
w Trzcielu rozstrzyga co następuje:
§ 1. Brak inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej słuşących zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkańców stanowiących zadania własne
gminy w obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w okresie prognozy.
§ 2. Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleşą do zadań własnych gminy (takich jak: wodociąg
grupowy, kanalizacja), w finansowaniu inwestycji
z budşetu gminy po 2015 r., odbywać się będzie wg
obowiązujących przepisów szczegółowych z terminem realizacji uzaleşnionym od pozyskania tych
środków ze ŝródeł określonych w § 3.
§ 3. Określa się zasady finansowania wymienionych inwestycji, naleşących do zadań własnych
gminy, zgodnie z przepisami o finansach publicznych z moşliwością wykorzystania środków :
1) z budşetu gminy, zgodnie z uchwałą budşetową,
2) z kredytów i poşyczek,
3) z obligacji komunalnych,
4) z udziału inwestorów zewnętrznych, w oparciu
o odrębne porozumienia.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zadań
z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad
finansowania planu w obrębie Sierczynek.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
178 9
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UCHWAŁA NR LIV/477/10
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 28 paŝdziernika 2010r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty
wierzytelności Gminy Wschowa i jednostek organizacyjnych Gminy Wschowa, z tytułu należności
pieniężnych cywilnoprawnych, warunki pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić
będzie pomoc publiczną oraz udzielania ulg w spłacaniu tych należności i wskazania organów do tego
uprawnionych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591
z póŝniejszymi zmianami) oraz art. 59 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. 2009 Nr 157, poz. 1240 z póŝniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania terminu zapłaty
oraz rozkładania na raty wierzytelności Gminy
Wschowa oraz jednostek organizacyjnych Gminy
Wschowa z tytułu naleşności pienięşnych cywilnoprawnych, warunki dopuszczalności pomocy pu-

blicznej w przypadkach, w których ulga stanowić
będzie pomoc publiczną oraz udzielania ulg
w spłacaniu tych naleşności zwanych dalej „wierzytelnościami” od osób fizycznych, osób prawnych
oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających
osobowości prawnej zwanych dalej dłuşnikami
i wskazania organów do tego uprawnionych.
§ 2. 1. Do umarzania, odraczania i rozkładania na
raty wierzytelności określonych w § 1 upowaşnia się
Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa i kierowników
jednostek organizacyjnych Gminy Wschowa.
2. Do umarzania, odraczania lub rozkładania na
raty wierzytelności, o których mowa w § 1 uprawnieni są:

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 113

– 8781 –

1) Kierownicy jednostek organizacyjnych, co do
naleşności przypadających tym jednostkom, jeşeli kwota naleşności nie przekracza 3 krotności
minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w dniu złoşenia wniosku przez dłuşnika lub oświadczenia wierzyciela o umorzeniu
z urzędu.
2) Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa, co do:
naleşności przypadających jednostkom
organizacyjnym, jeşeli kwota naleşności
przekracza 3 krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego
w dniu złoşenia wniosku przez dłuşnika lub
oświadczenia wierzyciela o umorzeniu
z urzędu,
naleşności
przysługujących
Gminie
Wschowa – bez względu na wysokość
kwoty naleşności.
§ 3. 1. Wierzytelność moşe być umorzona
z urzędu lub na wniosek dłuşnika.
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1) wierzytelności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego albo oddalono wniosek o zgłoszenie
upadłości,
2) nie moşna ustalić miejsca zamieszkania dłuşnika lub dłuşnik zmarł nie pozostawiając spadkobierców i majątku,
3) w wyniku postępowania egzekucyjnego lub na
podstawie innych okoliczności lub na podstawie dokumentów stwierdzających, şe dłuşnik
nie posiada majątku z którego moşna
dochodzić tej naleşności i ściągniecie wierzytelności zagraşa waşnym interesom dłuşnika,
a w szczególności jego egzystencji,
4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, şe w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty
wyşszej od kosztów dochodzenia tej wierzytelności lub postępowanie egzekucyjne okazało
się nieskuteczne,
5) wierzytelność uległa przedawnieniu.

2. Do złoşonego przez dłuşnika umotywowanego
wniosku dotyczącego umorzenia, odroczenia lub
rozłoşenia naleşności na raty powinny być dołączone dokumenty potwierdzające wykazane we wniosku fakty.

2. Udzielenie ulgi w spłacie naleşności musi
być poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym
a w przypadku określonym w § 4 ust. 1 pkt 3 wymagana jest konsultacja z Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

3. W przypadku osób prowadzących działalność
gospodarczą, gdy ulga określona w § 1 uchwały,
stanowi pomoc de minimis- zgodnie z Rozporządzeniem Komisji WE Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia
2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do
pomocy de minimis (DZ. U UE L Nr 379
z 28.12.2006r.), oprócz wniosku naleşy przedstawić:

3. Naleşność moşe być równieş umorzona pomimo braku okoliczności wymienionych w ust. 1,
jeşeli postępowanie wyjaśniające wykaşe, şe za takim umorzeniem przemawiają szczególne względy
społeczne lub gospodarcze, a odroczenie terminu
zapłaty lub rozłoşenie na raty naleşności nie zapewnia spłaty tej naleşności.

1) wszystkie informacje wynikające z § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.03.2010r.
w sprawie zakresu informacji przedstawianych
przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010r. Nr 53, poz. 311) wraz
z wypełnionym formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, stanowiący załącznik do wskazanego
Rozporządzenia,

4. Umorzenie naleşności, za którą odpowiada solidarnie więcej niş jeden dłuşnik moşe nastąpić, gdy
okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą
w stosunku do wszystkich zobowiązanych.

2) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis,
jaką podmiot otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo
oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy
w tym okresie.
4. Uprawniony organ moşe umorzyć w całości
lub w części naleşność główną oraz naleşności
uboczne. Umorzenie naleşności głównej powoduje
równieş umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub
w takiej części w jakiej została umorzona naleşność
główna.
§ 4. 1. Wierzytelność moşe być umorzona
w całości lub części, jeşeli wystąpi jedna z następujących przesłanek:

5. Pomoc de minimis o której mowa w § 3 ust. 3
wystąpi w odniesieniu do następujących ulg:
1) w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1
w odniesieniu do postępowania upadłościowego,
2) w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3
gdy ściągnięcie wierzytelności zagraşa waşnym
interesom dłuşnika i jego egzystencji,
3) w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 3 i § 5
ust. 1 uchwały.
§ 5. 1. W przypadkach uzasadnionych względami
społecznymi lub gospodarczymi, uprawniony organ,
moşe na wniosek dłuşnika odroczyć termin płatności
lub rozłoşyć na raty zapłatę naleşności głównej lub
ubocznej, biorąc pod uwagę moşliwości płatnicze
dłuşnika oraz uzasadniony interes Gminy Wschowa
lub jednostki organizacyjnej Gminy Wschowa.
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2. Okres odroczenia terminu płatności nie moşe
być dłuşszy niş 6 miesięcy, a okres spłaty naleşności
rozłoşonej na raty nie moşe być dłuşszy niş 36 miesięcy.
3. Od naleşności pienięşnej, której termin płatności odroczono lub którą rozłoşono na raty, nie
pobiera się odsetek za zwłokę za okres od rozstrzygnięcia do upływu terminu zapłaty określonego
przez organ uprawniony do jego dokonania.
4. Bieg naliczania odsetek od naleşności, których
termin płatności minął, zostaje przerwany z dniem
złoşenia wniosku o ulgę i trwa do dnia rozpatrzenia
wniosku.
§ 6. Jeşeli dłuşnik nie spłaci w terminie albo
w pełnej wysokości odroczonej lub rozłoşonej na
raty naleşności pozostała do zapłaty naleşność staje
się natychmiast wymagalna wraz ustawowymi odsetkami za zwłokę za cały okres wymagalności
świadczenia.
§ 7. Umorzenie oraz udzielanie ulg następuje na
podstawie przepisów prawa cywilnego w drodze
umowy lub jednostronnego oświadczenia woli.
§ 8. Organ uprawniony do umarzania lub udzielania ulg w spłacaniu naleşności moşe cofnąć swoją
decyzję, jeşeli wyjdzie na jaw, şe dowody na podstawie, których decyzję podjęto, okazały się fałszywe
lub gdy dłuşnik wprowadził organ w błąd, co do
okoliczności, które stanowiły podstawę podjęcia
decyzji.
§ 9. 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych
przedkładają Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa informację za okres roczny, dotyczącą umorzeń
oraz udzielonych ulg do dnia 15 stycznia roku następującego po roku budşetowym.
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2. Informacja powinna zawierać w szczególności
określenie dłuşnika i termin płatności naleşności
oraz:
1) przy umorzeniu– kwotę podlegającą umorzeniu
oraz tytuł prawny powstałej wierzytelności,
2) przy odroczeniu- kwotę podlegającą odroczeniu
oraz termin zapłaty odroczonej wierzytelności,
3) przy rozłoşeniu na raty – kwotę podlegającą
rozłoşeniu na raty, liczbę rat, a takşe terminy
płatności i wielkości rat,
4) dane w informacji wykazuje się narastająco od
początku roku.
§ 10. Informację o której mowa w § 9 uchwały,
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa przedstawia
Radzie Miejskiej we Wschowie do dnia 30 stycznia
roku następującego po roku budşetowym.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.
§ 12. Traci moc uchwała Nr XLIV/428/06 Rady
Miejskiej we Wschowie z dnia 6 paŝdziernika 2006
roku w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty naleşności
pienięşnych Gminy Wschowa oraz jej jednostek
organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania
organów do tego uprawnionych
§ 13. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Fabian Grzyb
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UCHWAŁA NR LIV/479/10
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 28 paŝdziernika 2010r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,
Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 5 ust. 1
i ust. 3, art. 20c ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity:
Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601,
Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249,
poz. 1828, Nr 251, poz. 1847; z 2008r. Nr 93,

poz. 585, Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463;
z 2009r. Nr 56, poz. 458), Rada Miejska we Wschowie uchwala co następuje:
§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od
nieruchomości:
1. Od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków –
0,73zł od 1m2 powierzchni,
2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,15zł od
1ha powierzchni,
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3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności poşytku publicznego przez organizacje poşytku publicznego – 0,19zł od 1m2 powierzchni,
2. Od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych – 0,61zł od 1m2 powierzchni uşytkowej,
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej – 17,69zł od 1m2 powierzchni
uşytkowej, z wyjątkiem:
a) zajętych na prowadzenie działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, dla których obowiązuje stawka
10,62zł od 1m2 powierzchni uşytkowej,
b) stołówek prowadzonych na terenie szkół
i przedszkoli, dla których obowiązuje stawka
1,13zł od 1m2 powierzchni uşytkowej,
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 5,84zł od 1m2 powierzchni
uşytkowej,
4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,15zł od 1m2 powierzchni uşytkowej,
5) pozostałych – 6,78zł od 1m2 powierzchni uşytkowej, z wyjątkiem:
a) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poşytku publicznego przez
organizacje poşytku publicznego, dla których
obowiązuje stawka 3,40zł od 1m2 powierzchni uşytkowej,
3. Od budowli – 2% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 – 7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. 1. Zróşnicowanie stawki w §1 ust. 2 pkt 2)
lit. a) i b), tj. róşnica między stawką podstawową
a stawkami preferencyjnymi,
stanowi pomoc
de minimis, zgodnie z Rozporządzeniem Komisji
(WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy
de minimis (Dz. U. UE L 379 z dnia 28.12.2006r.).
2. Przedsiębiorca moşe uzyskać pomoc, jeşeli
wartość pomocy brutto łącznie z wartością innej
pomocy de minimis, otrzymanej w okresie trzech
kolejnych lat kalendarzowych, nie przekracza kwoty
200.000,00 euro, a dla działających w sektorze
transportu drogowego kwoty 100.000,00 euro.
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3. Przedsiębiorca moşe uzyskać pomoc jeşeli nie
znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej
w rozumieniu Wytycznych Wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagroşonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C
244 z dnia 01.10.2004r.)
§ 3. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o skorzystanie z preferencyjnej stawki, o której mowa § 1
ust. 2 pkt 2) lit. a) i b) zobowiązany jest bez wezwania, do dnia 25 stycznia kaşdego roku podatkowego
do złoşenia, według stanu na dzień 1 stycznia roku
podatkowego:
a) zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega
się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających
go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie oraz
b) formularza informacji przedstawianych przez
podmiot ubiegający się o pomoc de minimis
określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez
podmiot ubiegający się o pomoc de minimis
(Dz. U. Nr 53, poz. 311) wraz ze sprawozdaniami finansowymi za okres ostatnich 3 lat
obrotowych sporządzanych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości (jeśli są sporządzane).
2. Przedsiębiorca, który nie spełni warunków
wynikających z § 2 ust. 2 i 3 oraz § 3 ust. 1 niniejszej
uchwały, zobowiązany będzie regulować podatek od
nieruchomości od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej wg
stawki podstawowej określonej w § 1 ust. 2 pkt 2)
§ 4. Traci moc uchwała Nr XLIII/349/09 Rady
Miejskiej we Wschowie z dnia 26 listopada 2009r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 135
z dnia 7 grudnia 2009r.).
§ 5. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a określone w niej stawki
obowiązują od dnia 1 stycznia 2010 roku.
Przewodniczący Rady
Fabian Grzyb
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UCHWAŁA NR LIV/480/10
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 28 paŝdziernika 2010r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457 z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337;
z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,
poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146,
Nr 106, poz. 675) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613,
Nr 96, poz. 620), Rada Miejska we Wschowie uchwala co następuje:

2) grunty i budynki lub ich części wykorzystywane
na potrzeby statutowe w zakresie ochrony
przeciwpoşarowej,
3) grunty i budynki lub ich części wykorzystywane
do statutowej działalności w zakresie pomocy
społecznej, kultury, kultury fizycznej i rekreacji.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XLIII/350/09 Rady
Miejskiej we Wschowie z dnia 26 listopada 2009r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
(Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 135 z dnia 7 grudnia
2009r.).
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a wprowadzone w niej zwolnienia obowiązują od dnia 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący Rady
Fabian Grzyb

§ 1. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1) piwnice i strychy,

===================================================================================
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UCHWAŁA NR LIV/481/10
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 28 paŝdziernika 2010r.
w sprawie określenia wysokości stawek 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, z 2002r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,
Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,
poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146,
Nr 106, poz. 675) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity: z 2010r. Nr 95, poz. 613, Nr 96,
poz. 620), Rada Miejska we Wschowie uchwala co
następuje:
§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta
i gminy Wschowa:

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:
wyprodukowanego do roku 2003 włącznie
– 672zł,
wyprodukowanego po roku 2003 – 605zł,
b) powyşej 5,5 tony do 9 ton włącznie:
wyprodukowanego do roku 2003 włącznie
– 699zł,
wyprodukowanego po roku 2003 – 633zł,
c) powyşej 9 ton i ponişej 12 ton:
wyprodukowanego do roku 2003 włącznie
– 1 015zł,
wyprodukowanego po roku 2003 – 950zł,
2) od samochodu cięşarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyşszej niş 12 ton,
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w zaleşności od liczby osi, dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia – wg
załącznika Nr 1
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:
a) wyprodukowane do roku 2003 włącznie
– 1 128zł,
b) wyprodukowane po roku 2003 – 1 014zł,
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
– wg załącznika Nr 2
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) wyprodukowanych do roku 2003 włącznie –
844zł,
b) wyprodukowanych po roku 2003 – 764zł,
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 – wg załącznika Nr 3

Poz. 1794

7) od autobusu w zaleşności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniejszej niş 20 miejsc:
wyprodukowanych do roku 2003 włącznie
– 999zł,
wyprodukowanych po roku 2003 – 901zł,
b) równej lub wyşszej niş 20 miejsc i mniejszej
niş 30 miejsc:
wyprodukowanych do roku 2003 włącznie
– 1 349zł,
wyprodukowanych po roku 2003 – 1 261zł,
c) równej lub wyşszej niş 30 miejsc:
wyprodukowanych do roku 2003 włącznie
– 1 573zł,
wyprodukowanych po roku 2003 – 1 463zł.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XLIII/351/09 Rady
Miejskiej we Wschowie z dnia 26 listopada 2009r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego
Nr 135 z dnia 7 grudnia 2009r.).
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego a określone w niej stawki
obowiązują od dnia 1 stycznia 2011r.
Przewodniczący Rady
Fabian Grzyb

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LIV/481/10
Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 28 października 2010r.
Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych od samochodu ciężarowego
o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita
(w tonach)
nie mniej niż

mniej niż

1

2

12
15

15

12
21

21

12
29

29

Stawka podatku (w złotych)
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
3
DWIE OSIE
677
841
TRZY OSIE
807
1 147
CZTERY OSIE I WIĘCEJ
1 175
1 868

inne systemy zawieszenia osi jezdnych
4
786
1 410
890
1 775
1 868
2 544
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LIV/481/10
Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 28 października 2010r.

Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego i balastowego
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

1

2

12
18
31

18
31

12
40

40

Stawka podatku (w złotych)
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
3
DWIE OSIE
852
1 015
1 589
TRZY OSIE I WIĘCEJ
1 404
1 939

inne systemy zawieszenia osi jezdnych
4
945
1 081
2 011
1 939
2 644

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LIV/481/10
Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 28 października 2010r.
Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych od przyczep i naczep 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

1

2

12
12
36
12

179 3

36

Stawka podatku (w złotych)
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
3
JEDNA OŚ
507
DWIE OSIE
951
1 294
TRZY OSIE I WIĘCEJ
1 071

inne systemy zawieszenia osi jezdnych
4
644
1 453
1 912
1 442
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UCHWAŁA NR XXXVI/221/2010
RADY GMINY LIPINKI ŁUŻYCKIE
z dnia 29 paŝdziernika 2010r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t.
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz
art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U.
z 2010 Nr 95, poz. 613 z póŝn. zm.) w związku
z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 30 lipca
2010 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 roku (M. P.
Nr 55, poz. 755 ) Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się następujące roczne stawki w podatku od nieruchomości na 2011 rok:
1) od budynków mieszkalnych lub ich części –
0,66zł od 1m2 pow. uşytkowej;
2) od budynków lub ich części związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz
od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
– 21,05zł od 1m2 pow. uşytkowej;
3) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,27zł od
1m2 pow. uşytkowej;
4) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym –
9,82zł od 1m2 pow. uşytkowej;
5) od pozostałych budynków lub ich części, w tym
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności poşytku publicznego przez organizacje poşytku publicznego – 7,03zł od 1m2 pow.
uşytkowej;
6) od budowli – 2% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych;
7) od gruntów :
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków –
0,80zł od 1m2 powierzchni uşytkowej,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,15zł
od 1ha powierzchni uşytkowej,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności poşytku
publicznego przez organizacje poşytku publicznego – 0,31zł od 1m2 powierzchni uşytkowej
§ 2. Oprócz zwolnień przewidzianych w art. 7
ust. 1 i 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
zwalnia się z podatku od nieruchomości :
1) Budynki lub ich części oraz grunty wykorzystywane na potrzeby ochrony przeciwpoşarowej,
zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą.
2) Budynki i ich części oraz grunty wykorzystywane na potrzeby świetlic wiejskich zajmowane
na cele kulturalno-oświatowe, zwolnienie nie
dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych
na działalność gospodarczą.
3) Budynki i ich części oraz grunty wykorzystywane na potrzeby wypoşyczania ksiąşek i czytelnictwa, zwolnienie nie dotyczy przedmiotów
opodatkowania zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
4) Budynki i ich części oraz grunty wykorzystywane na potrzeby świadczenia pomocy społecznej, zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania na prowadzenie działalności gospodarczej.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVIII/166/09 Rady
Gminy Lipinki Łuşyckie z dnia 26 listopada 2009 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości i zwolnień w tym podatku.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a określone w niej stawki
i zwolnienia obowiązują od dnia 1 stycznia 2011
roku.
Przewodniczący Rady
Zbigniew Czaplicki
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UCHWAŁA NR XXXVI/222/2010
RADY GMINY LIPINKI ŁUŻYCKIE
z dnia 29 paŝdziernika 2010r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego
podatku na terenie Gminy Lipinki Łużyckie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) art. 10 ust. 1
i 2, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2010r.
Nr 95, poz. 613 z póŝn. zm.) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 roku
w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 roku (M. P. Nr 55
poz. 755) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Stawki podatku od środków transportowych
na terenie gminy wynoszą:
1) od samochodu cięşarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej pow. 3,5 t i ponişej 12 t:
a) pow.3,5 t do 5,5 t włącznie 373,00zł,
b) powyşej 5,5 t do 9 t włącznie 622,00zł,
c) powyşej 9 t i ponişej 12 t 746,00zł,
2) od samochodu cięşarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyşszej niş 12 t,
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 t i ponişej 12 t:
a) od 3,5 t do 9 t włącznie 1.337,00zł,
b) powyşej 9 t, a ponişej 12 t 1.734,00zł,
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 t ,
stawki podatkowe określa załącznik Nr 2 do
uchwały,
5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną

masę całkowitą od 7 t i ponişej 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
a) od 7 t do 10 t włącznie 1.317,00zł,
b) powyşej 10 t, a ponişej 12 t 1.483,00zł,
6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą równą lub wyşszą niş 12 t,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatkowe określa załącznik Nr 3 do uchwały
7) od autobusu w zaleşności od liczby miejsc do
siedzenia :
a) mniejszej niş 30 miejsc 1.730,00zł,
b) równej lub wyşszej niş 30 miejsc 2.191,00zł.
§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych autobusy wykorzystywane bez względu na
ilość miejsc siedzących, wyłącznie do przewozu
dzieci szkolnych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lipinki Łuşyckie.
§ 4. Traci moc uchwała XXVIII/167/09 Rady Gminy Lipinki Łuşyckie z dnia 26 listopada 2009 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku na terenie Gminy Lipinki Łuşyckie.
§ 5. 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 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący Rady
Zbigniew Czaplicki
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVI/222/2010
Rady Gminy Lipinki Łużyckie
z dnia 29 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

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub Inne systemy zawieszania osi
zawieszeniem uznanym
jezdnych
za równoważne
Dwie osie

nie mniej niż

mniej niż

12

13

1.006,00

1.178,00

13

14

1.178,00

1.293,00

14

15

1.293,00

1.360,00

15
12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

12
25
27
29
31

25
27
29
31

1.360,00
Trzy osie
1.006,00
1.178,00
1.293,00
1.360,00
1.964,00
2.022,00
Cztery osie i więcej
1.510.00
1.555,00
1.840,00
1.964,00
1.964,00

1.964,00
1.178,00
1.293,00
1.360,00
1.964,00
2.022,00
2.083,00
1.555,00
1.840,00
1.964,00
2.834,00
2.834,00
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXVI/222/2010
Rady Gminy Lipinki Łużyckie
z dnia 29 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
1.317,00
1.413,00
1.484,00
1.640,00
Trzy osie
1.494,00
2.071,00

Inne systemy zawieszania osi
jezdnych

1.414,00
1.484,00
1.630,00
2.190,00
2.064,00
2.834,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 113

– 8790 –

Poz. 1796, 1797
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXVI/222/2010
Rady Gminy Lipinki Łużyckie
z dnia 29 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 t

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

nie mniej niż

mniej niż

12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

Stawka podatku (w złotych)

Oś jezdna
z zawieszeniem
pneumatycznym
Jedna oś
1.286,00
1.415,00
1.431,00
Dwie osie
1.151,00
1.172,00
1.388,00
1.497,00
Trzy osie
1.080,00
1.129,00

Inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych
1.366,00
1.461,00
1.687,00
1.172,00
1.388,00
1.546,00
2.035,00
1.129,00
1.535,00
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UCHWAŁA NR XXXVI/223/2010
RADY GMINY LIPINKI ŁUŻYCKIE
z dnia 29 paŝdziernika 2010r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącego podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze
Gminy Lipinki Łużyckie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn.
zm.), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984
roku o podatku rolnym (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 136,
poz. 969 z póŝn. zm.) w związku z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 paŝdziernika 2010 roku (M. P.
z 2010r. Nr 76, poz. 960) Rada Gminy uchwala co
następuje:

czenia podatku rolnego na obszarze Gminy w 2011
roku.

§ 1. Obnişa się średnią cenę skupu şyta określona w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 paŝdziernika 2010 (M. P. z 2010r. Nr 76, poz. 960 ) do kwoty
34,10zł za 1dt przyjmowana jako podstawą do obli-

Przewodniczący Rady
Zbigniew Czaplicki

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2011.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 113

– 8791 –

Poz. 1798

1798
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UCHWAŁA NR XXXVI/228/2010
RADY GMINY LIPINKI ŁUŻYCKIE
z dnia 29 paŝdziernika 2010r.
w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości , opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 7 ust. 3a
ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2005r.
Nr 236, poz. 2008 ze zm.) oraz § 2, § 3 i § 4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia
2005r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U.
z 2006r. Nr 5, poz. 33) uchwala się, co następuje:

7) oświadczenie potwierdzające gotowość odbioru
komunalnych nieczystości płynnych przez
Oczyszczalnię Ścieków w Lipinkach Łuşyckich,

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, opróşniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie
gminy Lipinki Łuşyckie.

10) udokumentowanie posiadania aktualnego zezwolenia na transport odpadów,

1. Przedsiębiorca powinien złoşyć wniosek
o udzielenie zezwolenia, zawierający dane określone
w art. 8 ust. 1, 1a, 2, 2a i 2b ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach i potwierdzający
spełnienie wymagań zawartych w niniejszej uchwale oraz dokonać opłaty skarbowej od wniosku
i załączników wg obowiązującej stawki.
2. Do wniosku o który mowa w ust.1 naleşy dołączyć:
1) zaświadczenie o nadaniu Nr NIP,
2) zaświadczenie o nadaniu Nr REGON,
3) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w przypadku jednoosobowych
podmiotów,
4) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i umowa spółki w przypadku
spółki cywilnej,
5) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego
w przypadku spółek prawa handlowego,
6) oświadczenie potwierdzające gotowość odbioru
niesegregowanych odpadów komunalnych stałych przez składowiska odpadów komunalnych
w Marszowie, Buczynach gm. Trzebiel i Łęknicy– zgodnie z zasadą „bliskości” a od momentu
uruchomienia Zakładów Zagospodarowania
Odpadów w Marszowie – oświadczenie potwierdzające gotowość odbioru przez wymieniony Zakład w Marszowie,

8) udokumentowanie prawa do terenu słuşącego
jako zaplecze techniczno-parkingowe,
9) udokumentowanie prawa do dysponowania
specjalistycznymi pojazdami do zbierania
i transportu odpadów komunalnych wraz z kserokopią aktualnych przeglądów technicznych
pojazdów,

11) udokumentowanie prawa do posiadania punktów myjni samochodowych lub do usługowego
korzystania z nich.
Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca
ubiegający się o zezwolenie na odbieranie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości
§ 2. Określa się, şe w przypadku zezwolenia na
odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, miejscem odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych, do których odpady
mają być przekazywane jest składowiska odpadów
komunalnych w Marszowie, Buczynach gm. Trzebiel
lub Łęknicy– zgodnie z zasadą „bliskości”.
1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien spełniać następujące wymagania:
1) posiadać zaplecze techniczno-biurowe,
2) posiadać specjalistyczne środki transportu odpadów komunalnych,
3) posiadać środki transportu przystosowane do
odbioru odpadów zebranych selektywnie.
2. Powyşsze wymagania powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami.
3. Dokumentami, o których mowa w ust.2 są
w szczególności:
1) tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze techniczno-biurowe,
2) umowa kupna-sprzedaşy, najmu lub faktura potwierdzająca posiadanie środków transportowych wraz z opisem technicznym.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 113

– 8792 –

Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca
ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
§ 3. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
opróşniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Lipinki
Łuşyckie, obejmujące:
1) opis wyposaşenia technicznego zawierający
wymagania odnośnie bazy transportowej;
2) zabiegi sanitarne i porządkowe związane ze
świadczonymi usługami.
1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróşniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych powinien spełniać następujące wymagania:
1) posiadać zaplecze techniczno-biurowe wraz
z garaşami, miejscami postojowymi, spełniające
przepisy budowlane, sanitarne i ochrony środowiska,
2) posiadać sprzęt samochodowy sprawny technicznie oraz oznakowany w sposób umoşliwiający identyfikację firmy, t.j. pojazdy asenizacyjne posiadające moşliwość opróşniania zbiornika
bezodpływowego, zgodnie z technicznymi oraz
sanitarno-porządkowymi wymaganiami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów
asenizacyjnych (Dz. U. z 2002r. Nr 93, poz. 1617)
i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
17 paŝdziernika 2002r. w sprawie warunków
wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji
zlewnych (Dz. U. Nr 188, poz. 1576).
§ 4. Szczegółowe wymagania jakie musi spełniać
przedsiębiorca podczas prowadzenia działalności
w zakresie odbioru odpadów komunalnych stałych
i płynnych od właścicieli nieruchomości na terenie
gminy, na które uzyskał zezwolenie:
1) przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa wynikających z ochrony środowiska,
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Poz. 1798

2) utrzymanie pojazdów do odbioru i transportu
odpadów komunalnych w naleşytym stanie
technicznym i sanitarno-higienicznym, w tym
w szczególności regularne mycie i dezynfekcja
samochodów asenizacyjnych,
3) odbiór odpadów komunalnych stałych i płynnych ze zbiorników bezodpływowych od właścicieli nieruchomości winien odbywać się na
podstawie pisemnej umowy zawartej z właścicielem nieruchomości lub na podstawie doraŝnego zlecenia w przypadku wywozu odpadów
budowlanych lub wielkogabarytowych,
4) wystawiania dokumentu potwierdzającego wykonanie usługi odbioru nieczystości stałych
bądŝ płynnych, zawierającego co najmniej imię
i nazwisko, adres właściciela oraz adres nieruchomości, z której dokonano odbioru, ilość
odebranych odpadów oraz datę wykonania
usługi.
§ 5. Przedsiębiorca zobowiązany jest w terminie
do 15 dnia po upływie kaşdego miesiąca sporządzić
i przekazać Wójtowi Gminy Lipinki Łuşyckie wykaz
właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim
miesiącu zawarł umowy na odbieranie odpadów
komunalnych, opróşnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz wykaz
właścicieli nieruchomości z którymi w poprzednim
miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 7. Traci moc zarządzenie Nr 22/2007 Wójta
Gminy Lipinki Łuşyckie z dnia 16 maja 2007 roku
w sprawie: wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, opróşniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
§ 8. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Zbigniew Czaplicki

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 113

– 8793 –

Poz. 1799, 1800
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UCHWAŁA NR XXXVI/233/2010
RADY GMINY LIPINKI ŁUŻYCKIE
z dnia 29 paŝdziernika 2010r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/214/2010 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 14 września 2010 roku
w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Lipinki
Łużyckie
Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2576 z póŝn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2
pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z póŝn. zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXV/214/2010 Rady Gminy
Lipinki Łuşyckie z dnia 14 września 2010 roku
w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez
przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę
Lipinki Łuşyckie w § 2 wprowadza się ust. 3
o brzmieniu :

udzielane były świadczenia na podstawie faktycznej ilości godzin świadczeń opiekuńczo wychowawczych
oraz
stawki
wymienionej
w ust. 2”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lipinki Łuşyckie.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Zbigniew Czaplicki

„3. Opłatę, o której mowa w ust. 2 wnosi się do
dnia 15 kaşdego następnego miesiąca, w którym

===================================================================================
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UCHWAŁA NR L/259/2010
RADY GMINY ZWIERZYN
z dnia 29 paŝdziernika 2010r.
w sprawie przyjęcia średniej ceny żyta dla celów obliczania podatku rolnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami w 2002r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; w 2003r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568; w 2004r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759,
w 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,
w 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 i w 2007r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,
w 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,
w 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, w 2010r.
Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 6
ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku
o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r.
Nr 136, poz. 969 ze zmianami w 2006r. Dz. U. Nr 191,
poz. 1412, Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775,
w 2007r. Dz. U. Nr 109, poz. 747, w 2008r. Dz. U.
Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655, w 2009r. Nr 56,
poz. 458, w 2010r. Nr 96, poz. 620) Rada Gminy
Zwierzyn uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się cenę şyta w wysokości 37,64zł
za 1q, jako podstawę do obliczania podatku rolnego
na obszarze Gminy Zwierzyn.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zwierzyn.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXVII/196/2009 Rady
Gminy Zwierzyn z dnia 27 listopada 2009 roku
w sprawie obnişenia średniej ceny skupu şyta dla
celów obliczania podatku rolnego, zmieniona
uchwałą Nr XXXVIII/200/2009 Rady Gminy Zwierzyn
z dnia 16 grudnia 2009r.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a określona w niej stawka
obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący Rady
Mirosław Gniewczyński

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 113

– 8794 –

Poz. 1801

1801
180 0

UCHWAŁA NR L/260/2010
RADY GMINY ZWIERZYN
z dnia 29 paŝdziernika 2010r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami w 2002r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; w 2003r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568; w 2004r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759,
w 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,
w 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 i w 2007r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,
w 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,
w 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, w 2010r.
Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 5
ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity
Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, ze zmianą w 2010r.
Dz. U. Nr 96, poz. 620) Rada Gminy Zwierzyn uchwala co następuje:
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od
nieruchomości obowiązujące na terenie gminy:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków –
0,73zł od 1m2 powierzchni,

materiałem siewnym – 9,82zł od 1m2 powierzchni uşytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczeń usług medycznych – 4,27zł od 1m2 powierzchni uşytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności poşytku
publicznego przez organizacje poşytku publicznego – 4,37zł od 1m2 powierzchni uşytkowej,
3) od budowli – 2% ich wartości.
§ 2. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) budynki lub ich części oraz grunty stanowiące
mienie komunalne, o ile nie zostały przekazane
w uşytkowanie wieczyste, dzierşawę lub nie
będące w samoistnym posiadaniu,
2) budynki lub ich części stanowiące własność,
albo które są zajęte na potrzeby statutowej
działalności,
wykorzystywane
w zakresie
ochrony przeciwpoşarowej,
3) nieruchomości lub ich części wykorzystywane
na potrzeby statutowej działalności w zakresie
kultury fizycznej i sportu.

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,15zł
od 1ha powierzchni,

2. Zwolnienia o których mowa w ust.1 nie obejmują budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności poşytku
publicznego przez organizacje poşytku publicznego – 0,23zł od 1m2 powierzchni,

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zwierzyn.

2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,56zł od 1m2 powierzchni
uşytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 17,48zł od 1m2 powierzchni uşytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXVII/197/2009 Rady
Gminy Zwierzyn z dnia 27 listopada 2009 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości.
§ 5. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a określone w niej stawki
obowiązują od dnia 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący Rady
Mirosław Gniewczyński

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 113

– 8795 –

Poz. 1802

1802
180 1

UCHWAŁA NR L/261/2010
RADY GMINY ZWIERZYN
z dnia 29 paŝdziernika 2010r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Zwierzyn
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami w 2002r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; w 2003r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568; w 2004r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759,
w 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,
w 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 i w 2007r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,
w 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,
w 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, w 2010r.
Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 10
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U.
z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zmianą w 2010r. Dz. U.
Nr 96, poz. 620) Rada Gminy Zwierzyn uchwala co
następuje:
§ 1. Stawki podatku od środków transportowych
wynosić będą (opłata roczna):
1. Od samochodu cięşarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej:
a) powyşej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie –
688,00zł,
b) powyşej 5,5 tony do 9 ton włącznie –
1.148,00zł,
c) powyşej 9 ton do 12 ton – 1.367,00zł.
2. Od samochodu cięşarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyşszej niş 12 ton wg
załącznika Nr 1 do uchwały. Stawka ta uzaleşniona
jest od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, liczby osi i rodzaju zawieszenia.
3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego
przystosowanego do uşywania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów od 3,5 tony do 12 ton – 1.584,00zł

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 wg załącznika Nr 2 do uchwały. Stawka ta uzaleşniona jest od
liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu
i rodzaju zawieszenia.
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 prowadzona przez podatnika podatku rolnego –
1.367,00zł
6. Od przyczep lub naczep, które łącznie
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna
masę całkowitą równa lub wyşszą niş 12 ton wg
załącznika Nr 3 do uchwały. Z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego.
7. Od autobusów w zaleşności od liczby miejsc:
a) mniej niş 30 miejsc – 1.585,00zł,
b) równej lub wyşszej niş 30 miejsc – 1.913,00zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zwierzyn.
§ 3.
Traci
moc
uchwała
Rady
Gminy
Nr XXXVII/198/ 2009 z dnia 27 listopada 2009 roku.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a określone w niej stawki
obowiązują od dnia 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący Rady
Mirosław Gniewczyński
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Poz. 1802
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr L/261/2010
Rady Gminy Zwierzyn
z dnia 29 października 2010r.

Stawki podatku od środków transportowych od samochodów ciężarowych
Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita [T]
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 [zł]
Oś jezdna (osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne)
Dwie osie
1.367
1.400
1.421
1.465
Trzy osie
1.400
1.421
1.453
1.499
1.530
1.530
Cztery osie i więcej
1.673
1.769
1.760
1.858
1.858

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1.929
1.967
2.023
2.076
1.957
2.000
2.056
2.109
2.164
2.164
2.478
2.427
2.493
2.733
2.733

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr L/261/2010
Rady Gminy Zwierzyn
z dnia 29 października 2010r.
Stawki podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanych do
używania z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej
niż 12 ton.
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołów pojazdów: ciągnik balastowy + przyczepa [T]
nie mniej niż

mniej niż

12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

Stawka podatku [zł]
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
Dwie osie
1.167
1.253
1.337
1.450
Trzy osie
1.751
1.879

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1.645
1.762
1.889
1.970
1.921
2.705
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Poz. 1802, 1803
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr L/261/2010
Rady Gminy Zwierzyn
z dnia 29 października 2010r.

Stawki podatku od środków transportowych od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdami silnikowymi
posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa (przyczepa + pojazd silnikowy) [T]
nie mniej niż

mniej

12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

Stawka podatku [zł]
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
Jedna oś
973
1.050
1.126
Dwie osie
1.126
1.126
1.389
1.314
Trzy osie
1.311
1.410

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1.367
1.476
1.585
1.585
1.585
1.618
1.978
1.367
1.990
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UCHWAŁA NR L/263/2010
RADY GMINY ZWIERZYN
z dnia 29 paŝdziernika 2010r.
w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o wydanie
zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Na podstawie art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 ze
zmianami w 2006r. Nr 144, poz. 1042; w 2008r.
Nr 223, poz. 1464; w 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 79,
poz. 666, Nr 92, poz. 753, Nr 215, poz. 1664)
§ 1. Ustala się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie:
1) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
2) opróşniania
zbiorników
bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych.
§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności dotyczącej
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości z terenu Gminy Zwierzyn w zakresie :
1) wyposaşenia technicznego pojazdów i pojemników na odpady winien:

a) dysponować lub posiadać pojazdy do odbierania niesegregowanych odpadów komunalnych, samochód specjalistyczny typu śmieciarka lub pojazd z dŝwignikiem hakowym
(bramowym),
b) dysponować lub posiadać pojazdy do odbierania odpadów segregowanych przez właścicieli nieruchomości, samochód typu: pojazd
z dŝwignikiem hakowym, pojazd z dŝwignikiem bramowym, samochód specjalistyczny
typu śmieciarka, pojazd wyposaşony w şuraw przenośny lub pojazd skrzyniowy,
c) pojazdy powinny być dostosowane do pojemników na odpady i winny spełniać standardy techniczne określone w przepisach
szczególnych, w tym samochody nowo zakupione powinny spełniać standardy opisane
w normie PN-EN1501-1 „pojazdy do usuwania odpadów z pojemników i związane z nimi
mechanizmy załadowcze. Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa”,
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samochody specjalistyczne pozostające na
wyposaşeniu przedsiębiorcy powinny być
sukcesywnie dostosowywane do standardów
normy PN-EN1501-1,
d) pojazdy powinny być oznakowane w sposób
czytelny i widoczny, umoşliwiający łatwą
identyfikację
przedsiębiorcy,
poprzez
umieszczenie na nich nazwy firmy, adresu
i numeru telefonu przedsiębiorcy,
e) pojemniki
powinny
być
oznakowane
w sposób czytelny i widoczny, umoşliwiający
łatwą identyfikację przedsiębiorcy, poprzez
umieszczenie na nich nazwy firmy i numeru
telefonu przedsiębiorcy,
f)

pojemniki oferowane przez przedsiębiorcę
właścicielowi nieruchomości, powinny spełniać następujące wymagania:
zapewniać gwarancję bezpieczeństwa dla
obsługi podczas ich opróşniania i dla osób
zbierających odpady oraz powinny być
dopasowane do urządzeń załadowczych
pojazdów,
spełniać wymagania obowiązujących Polskich Norm lub posiadać deklarację zgodności wystawioną przez producenta,

g) przedsiębiorca powinien posiadać bazę
transportową, na terenie której będą garaşowane środki transportu i przechowywane
pojemniki,
h) baza transportowa winna posiadać utwardzony teren z wyznaczonymi miejscami do
parkowania pojazdów i z wyznaczonymi
miejscami do magazynowania pojemników
i kontenerów, powinna być zabezpieczona
przed dostępem osób postronnych oraz
spełniać wymogi BHP, przeciwpoşarowe, sanitarne i określone w przepisach ustawy
Prawo budowlane.
2) wymagań dotyczących zabiegów sanitarnych
i porządkowych winien:
a) pojazdy myć z zewnątrz i wewnątrz oraz je
odkaşać nie rzadziej niş raz w tygodniu,
b) prowadzić działalność odbierania odpadów
komunalnych w sposób niepowodujący zagroşenia dla şycia i zdrowia mieszkańców
oraz zanieczyszczenia tras wywozu,

Poz. 1803
nych niesegregowanych w nadwoziu otwartym lub w otwartych pojemnikach; inne rodzaje odpadów komunalnych muszą być
przewoşone pod nakryciem zabezpieczającym ich rozsypywanie w postaci siatek lub
plandek - obowiązek ten nie dotyczy odpadów wielkogabarytowych,
b) działalności winna być prowadzona w sposób niepowodujący nadmiernego hałasu, zapylenia a takşe niepowodujący uszkodzeń infrastruktury technicznej,
c) przedsiębiorca zobowiązany jest do udostępnienia ewidencji umów pracownikom
Urzędu Gminy Zwierzyn, posiadającym
imienne upowaşnienie Wójta Gminy Zwierzyn,
d) świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
moşe być prowadzone wyłącznie na podstawie umowy i na warunkach w niej określonych,
e) przedsiębiorca zobowiązany jest do wystawiania dowodów wykonania usługi (faktura
VAT lub rachunek) .

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej
na opróşniania zbiorników bezodpływowych w zakresie:
1. wyposaşenia technicznego pojazdów:
a) powinien posiadać pojazdy oznakowane
w sposób czytelny i widoczny, umoşliwiający
łatwą identyfikację przedsiębiorcy, poprzez
umieszczenie na nich nazwy firmy, adresu
i numeru telefonu przedsiębiorcy,
b) powinien posiadać bazę transportową, na terenie której będą garaşowane środki transportu,
c) baza transportowa powinna posiadać utwardzony teren z wyznaczonymi miejscami do
parkowania pojazdów, zabezpieczony przed
dostępem osób postronnych, spełniający
wymogi BHP, przeciwpoşarowe, sanitarne
oraz przepisy ustawy Prawo budowlane,
2. zabiegów sanitarnych i porządkowych:

c) myć i odkaşać pojemniki nie rzadziej niş raz
w roku a takşe dodatkowo na indywidualne
zlecenie właściciela nieruchomości,

a) winien prowadzić działalność opróşniania
zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych w sposób nie powodujący zagroşenia dla şycia i zdrowia mieszkańców oraz zanieczyszczenia tras wywozu,

d) przedsiębiorca powinien złoşyć wniosek
o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych, zgodnie z art. 8 ustawy z dnia
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach,

b) świadczenie usług winno odbywać się
w sposób zapobiegający wypływaniu nieczystości ciekłych ze zbiornika w wyniku jego
przepełnienia lub niewłaściwego opróşniania, a tym samym zanieczyszczeniu powierzchni ziemi i wód gruntowych,

3) ponad to:
a) zabrania się transportowania pojazdami samochodowymi stałych odpadów komunal-
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c) przedsiębiorca powinien złoşyć wniosek
o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróşniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych, zgodnie z art. 8 ustawy z dnia
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach,
d) świadczenie usług opróşniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych moşe być prowadzone wyłącznie na
podstawie umowy z właścicielem nieruchomości i na warunkach w niej określonych,
e) przedsiębiorca zobowiązany jest do wystawiania dowodów wykonania usługi (faktur
VAT lub rachunków) z podaniem daty wykonania usługi, ilości wywiezionych nieczystości ciekłych oraz ceny,
f)

przedsiębiorca zobowiązany jest do udostępnienia ewidencji umów pracownikom
Urzędu Gminy Zwierzyn, posiadającym
imienne upowaşnienie Wójta Gminy Zwierzyn,

Poz. 1803, 1804
nych połoşonych najblişej w stosunku do obsługiwanego obszaru,
h) pojazdy do opróşniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
powinny być myte po zakończeniu pracy,
a część spustowa powinna być odkaşana po
dokonaniu opróşnienia zbiornika.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zwierzyn.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XLI/219/2010 Rady
Gminy Zwierzyn z dnia 25 lutego 2010r w sprawie
określenia wymagań jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o wydanie zezwolenia na
opróşnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, ochrony
przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia
schronisk dla bezdomnych zwierząt, a takşe grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
§ 6. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

g) przedsiębiorca ma obowiązek przekazywania
nieczystości ciekłych na stacje zlewne wskazane we wniosku lub do innych stacji zlew-

Przewodniczący Rady
Mirosław Gniewczyński

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

1804
180 3

UCHWAŁA NR XXXV/235/2010
RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM
z dnia 4 listopada 2010r.
w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2011
udzielania świadczeń zdrowotnych od 1m2 powierzchni uşytkowej – 4,27zł,

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 art. 40 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 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 95, poz. 613 z póŝn. zm.) Rada
Miejska w Ośnie Lubuskim uchwala, co następuje

5) Od budynków letniskowych od 1m2 powierzchni uşytkowej – 7,06zł,

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy:

7) Od budynków gospodarczych i szop od 1m2
powierzchni uşytkowej – 6,20zł,

1) Od budynków mieszkalnych lub ich części od
1m2 powierzchni uşytkowej – 0,65zł;

8) Od pozostałych budynków lub ich części wykorzystanych na inne cele niş wymienione
w pkt. 1 – 7 , w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności poşytku publicznego przez organizacje poşytku publicznego od 1m2 powierzchni uşytkowej – 6,70zł,

2) Od budynków lub ich części związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz
od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
od 1m2 powierzchni uşytkowej – 19,50zł,

6) Od budynków lub ich części zajętych na garaşe
od 1m2 powierzchni uşytkowej - 6,40zł,

9) Od budowli 2% ich wartości,

3) Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
od 1m2 powierzchni uşytkowej – 5,70zł,

10) Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni – 0,78zł,

4) Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie

11) Od gruntów pod jeziorami, zajętymi na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
od 1ha powierzchni – 4,15zł,
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12) Od gruntów pozostałych, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
poşytku publicznego przez organizacje poşytku
publicznego od 1m2 powierzchni – 0,29zł.
§ 2. Poza zwolnieniami określonymi w ustawie
zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) budynki lub ich części oraz grunty wykorzystywane na prowadzenie działalności w zakresie
ochrony przeciwpoşarowej oraz bezpieczeństwa publicznego, działalności kulturalnej oraz
działalności w dziedzinie kultury fizycznej
i sportu,
2) budynki lub ich części oraz grunty zajęte na
prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz budowle wykorzystywane w zakresie zbiorowego

Poz. 1804, 1805, 1806
zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ośna Lubuskiego.
§ 4. Z dniem 1 stycznia 2011 rok traci moc
uchwała Nr XXVIII/191/09 Rady Miejskiej w Ośnie
Lubuskim z dnia 26 listopad 2009r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2010.
§ 5. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2011r.
Przewodniczący Rady
Teresa Cieślak
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UCHWAŁA NR XXXV/236/2010
RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM
z dnia 4 listopada 2010r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę do naliczenia podatku
rolnego na obszarze gminy w 2011 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.),
art. 6 ust. 3. ustawy z dnia 15 listopada 1984 rok
o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku
Nr 136, poz. 969 z póŝn. zm.) oraz Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 paŝdziernika 2010r. w sprawie średniej ceny skupu şyta
za okres pierwszych trzech kwartałów 2010r. Rada
Miejska w Ośnie Lubuskim uchwala co następuje:

rok z kwoty 37,64zł za 1q do kwoty 34,10zł za 1q şyta.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ośna Lubuskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2011r.
Przewodniczący Rady
Teresa Cieślak

§ 1. Obnişa się cenę skupu 1q şyta przyjmowaną
jako podstawę obliczenia podatku rolnego na 2011
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UCHWAŁA NR XXXV/237/2010
RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM
z dnia 4 listopada 2010r.
w sprawie wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 rok o samorządzie gminnym
(Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.), art. 15,
art. 19 pkt. 1 lit. a i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010 roku Dz. U. Nr 95, poz. 613 z póŝn. zm.),
Rada Miejska w Ośnie Lubuskim uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość stawek opłaty targowej
na terenie miasta i gminy za kaşdy dzień dokonywanej sprzedaşy od osób fizycznych, osób prawnych
oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej w następujących wysokościach:
1) Przy sprzedaşy produktów własnych na stoisku
targowym:
a) bez zadaszenia – 10,00zł,

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 113
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b) pod zadaszeniem – 11,00zł;
2) Przy sprzedaşy pozostałych produktów na stoisku targowym:

Poz. 1806, 1807

5. Inkasenta opłaty targowej zobowiązuje się do
odprowadzenia wpływów z opłaty na rachunek
gminy.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ośna Lubuskiego.

a) bez zadaszenia – 16,00zł,
b) pod zadaszeniem – 18,00zł.
§ 2. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej
w drodze inkasa.
2. Inkasentami opłaty targowej na terenie wsi są
sołtysi.
3. Inkasentem opłaty targowej na terenie miasta
jest Pani Wiesława Urbaniak.

§ 4. Z dniem 1 stycznia 2011 roku traci moc
uchwała Nr XXVIII/192/09 z dnia 26 listopada 2009
roku w sprawie wysokości stawek i zasad poboru
opłaty targowej na 2010 rok.
§ 5. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2011 roku.

4. Inkasent za pobór opłaty targowej otrzyma
wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 10% zainkasowanej kwoty.

Przewodniczący Rady
Teresa Cieślak
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UCHWAŁA NR XXXV/238/2010
RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM
z dnia 4 listopada 2010r.
w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 art. 40 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 ust. 1, 2, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 95, poz. 613 z póŝn.
zm.), Rada Miejska w Ośnie Lubuskim uchwala, co
następuje:

1) Od samochodów cięşarowych o dopuszczalnej
masie całkowitej:

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy
w następujących wysokościach:

2) Od samochodów cięşarowych o dopuszczalnej
masie całkowitej

Dopuszczalna masa całkowita
-od 12 ton do mniej niş
13 ton
-od 13 ton do mniej niş
14 ton
-od 14 ton do mniej niş
15 ton
-równej lub wyşszej niş
15 ton

a) powyşej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie –
620,00,
b) powyşej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 720,00,
c) powyşej 9 ton i ponişej 12 ton – 850,00;

Rodzaj zawieszenia
O dwóch osiach jezdnych
-z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równowaşne
-z innym systemem zawieszeniem osi jezdnych
-z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równowaşne
-z innym systemem zawieszeniem osi jezdnych
-z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równowaşne
-z innym systemem zawieszeniem osi jezdnych
-z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równowaşne
-z innym systemem zawieszeniem osi jezdnych

Stawka podatku
-1.120,00
-1.190,00
-1.180,00
-1.230,00
-1.200,00
-1.290,00
-1.250,00
-1.570,00

Dziennik Urzędowy
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-od 12 ton do mniej
niş
17 ton
-od 17 ton do mniej
niş
19 ton
-od 19 ton do mniej
niş
21 ton
-od 21 ton do mniej
niş
23 ton
-od 23 ton do mniej
niş
25 ton
-równej lub wyşszej
niş
25 ton

-od 12 ton do mniej
niş
25 ton
-od 25 ton do mniej
niş
27 ton
-od 27 ton do mniej
niş
29 ton
-od 29 ton do mniej
niş
31 ton
-równej lub wyşszej
niş
31 ton

– 8802 –

Poz. 1807

O trzech osiach jezdnych
-z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowaşne
-z innym systemem zawieszeniem osi jezdnych
-z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowaşne
-z innym systemem zawieszeniem osi jezdnych
-z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowaşne
-z innym systemem zawieszeniem osi jezdnych
-z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowaşne
-z innym systemem zawieszeniem osi jezdnych
-z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowaşne
-z innym systemem zawieszeniem osi jezdnych
-z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowaşne
-z innym systemem zawieszeniem osi jezdnych
O czterech i więcej osiach jezdnych
-z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowaşne
-z innym systemem zawieszeniem osi jezdnych
-z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowaşne
-z innym systemem zawieszeniem osi jezdnych
-z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowaşne
-z innym systemem zawieszeniem osi jezdnych
-z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowaşne
-z innym systemem zawieszeniem osi jezdnych
-z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowaşne
-z innym systemem zawieszeniem osi jezdnych

3) Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do uşywania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów od 3,5 tony i ponişej 12 ton –
1.360,00;

1.350,00
1.480,00
1.480,00
1.610,00
1.610,00
1.740,00
1.740,00
1.860,00
1.860,00
1.980,00
1.980,00
2.100,00
2.100,00
2.240,00
2.190,00
2.360,00
2.240,00
2.480,00
2.300,00
2.850,00
2.360,00
2.850,00

4) Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do uşywania włącznie z przyczepą
lub naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów równej lub wyşszej niş
12 ton:
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Dopuszczalna masa całkowita
-od 12 ton do mniej niş
18 ton
-od 18 ton do mniej niş
25 ton
-od 25 ton do mniej niş
31 ton
-równej lub wyşszej niş
31 ton

-od 12 ton do mniej niş
40 ton
-równej lub wyşszej niş
40 ton
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Poz. 1807

Rodzaj zawieszenia

Stawka podatku

O dwóch osiach jezdnych
-z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równowaşne
-z innym systemem zawieszeniem osi jezdnych
-z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równowaşne
-z innym systemem zawieszeniem osi jezdnych
-z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równowaşne
-z innym systemem zawieszeniem osi jezdnych
-z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równowaşne
-z innym systemem zawieszeniem osi jezdnych
O trzech osiach jezdnych
-z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równowaşne
-z innym systemem zawieszeniem osi jezdnych
-z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równowaşne
-z innym systemem zawieszeniem osi jezdnych

5) Od przyczep i naczep, 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 –
390,00;

Dopuszczalna masa całkowita
-od 12 ton do mniej niş
18 ton
-od 18 ton do mniej niş
25 ton
-równą lub wyşszą niş
25 ton

-od 12 ton do mniej niş
28 ton
-od 28 ton do mniej niş
33 tony
-od 33 ton do mniej niş
38 ton
-równą lub wyşszą niş
38 ton

-1.740,00
-1.980,00
-1.800,00
-2.040,00
-1.860,00
-2.100,00
-1.980,00
-2.200,00
-2.190,00
-2.200,00
-2.480,00
-2.850,00

6) Od przyczep i naczep, 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:

Rodzaj zawieszenia
O jednej osi jezdnej
-z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równowaşne
-z innym systemem zawieszeniem osi jezdnych
-z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równowaşne
-z innym systemem zawieszeniem osi jezdnych
-z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równowaşne
-z innym systemem zawieszeniem osi jezdnych
O dwóch osiach jezdnych
-z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równowaşne
-z innym systemem zawieszeniem osi jezdnych
-z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równowaşne
-z innym systemem zawieszeniem osi jezdnych
-z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równowaşne
-z innym systemem zawieszeniem osi jezdnych
-z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równowaşne
-z innym systemem zawieszeniem osi jezdnych

Stawka podatku
- 410,00
-450,00
-440,00
-460,00
-460,00
-620,00
-630,00
-750,00
-780,00
-1.070,00
-1.070,00
-1.610,00
-1.430,00
-2.100,00
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-od 12 ton do mniej
niş
38 ton
-równą lub wyşszą
niş
38 ton
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Poz. 1807, 1808

-O trzech osiach jezdnych
-z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowaşne
-z innym systemem zawieszeniem osi jezdnych
-z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowaşne
-z innym systemem zawieszeniem osi jezdnych

7) Od autobusów, w zaleşności od liczby miejsc
do siedzenia:
a) do 15 miejsc siedzących włącznie – 560,00,
b) powyşej 15 miejsc i ponişej 30 miejsc –
940,00,
c) równą lub wyşszą niş 30 miejsc – 1.860,00,
§ 2. Poza zwolnieniami określonymi w art. 12
ust. 1 zwalnia się od podatku od środków transportowych:
autobusy wykorzystywane do przewozów
szkolnych
środki transportowe związane z ochroną
przeciwpoşarową

1.310,00
1.360,00
1.360,00
1.610,00

nieczystości płynnych z kanałów i zbiorników.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ośna Lubuskiego.
§ 4. Z dniem 1 stycznia 2011 roku traci moc
uchwała Nr XXVIII/193/09 Rady Miejskiej w Ośnie
Lubuskim z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie:
wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków
transportowych na 2010 rok.
§ 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
Przewodniczący Rady
Teresa Cieślak

środki transportowe uşywane do odsysania zanieczyszczeń z kanalizacyjnych wpustów ulicznych i studzienek oraz usuwania
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UCHWAŁA NR XXXVII/236/2010
RADY GMINY SIEDLISKO
z dnia 5 listopada 2010r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie
Gminy Siedlisko
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1,
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tj. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zmianami)
uchwala się co następuje:
§ 1. Stawki podatku od środków transportowych
wynoszą rocznie:
1) od samochodu cięşarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej pojazdu:
a) pow. 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 663,00zł
b) powyşej 5,5 tony do 9 ton włącznie –
1.102,00zł
c) powyşej 9 ton i ponişej 12 ton – 1.336,00zł;
2) od samochodu cięşarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyşszej niş 12 ton,
w zaleşności od liczby osi, dopuszczalnej masie

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
– 1.119,00zł;
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, w zaleşności od liczby osi, dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia-stawki podatkowe określa załącznik
Nr 2 do uchwały.
5) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą od 7 ton i ponişej 12 ton, z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 113
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prowadzona przez podatnika podatku rolnego –
434,00;
6) od przyczep lub naczep, 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 – stawki podatkowe określa załącznik Nr 3 do uchwały;
7) od autobusu w zaleşności od ilości miejsc do
siedzenia:
a) mniej niş 30 miejsc – 1.467,00zł,
b) równej lub wyşszej niş 30 miejsc – 1592,00zł.

Poz. 1808

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIX/186/2009 Rady
Gminy Siedlisko z dnia 28 paŝdziernika 2009r.
w sprawie określenia stawek podatku od środków
transportowych, obowiązujących na terenie gminy
Siedlisko.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2011r.
Przewodnicząca Rady
Małgorzata Chilicka

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVII/236/2010
Rady Gminy Siedlisko
z dnia 5 listopada 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

1
12
13
14
15
12
17
19
21
23
25
12
25
27
29
31

Stawka podatku (w złotych)

Oś jezdna(osie jezdne)
z zawieszeniem pneumainne systemy zawieszenia
Mniej niż
tycznym lub zawieszeosi jezdnych
niem uznanym za równoważne
2
3
4
Dwie osie
13
1.485,00
1.485,00
14
1.485,00
1.485,00
15
1.485,00
1.485,00
1.485,00
1.485,00
Trzy osie
17
1.358,00
1.312,00
19
1.312,00
1.312,00
21
1.312,00
1.312,00
23
1.312,00
1.312,00
25
1.312,00
1.567,00
1.312,00
1.567,00
Cztery osie i więcej
25
1.654,00
1.654,00
27
1.654,00
1.654,00
29
1.654,00
1.654,00
31
1.654,00
2.430,00
1.654,00
2.430,00
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Poz. 1808
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXVII/236/2010
Rady Gminy Siedlisko
z dnia 5 listopada 2010r.

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
Inne systemy zawieszenia osi
pneumatycznym lub
jezdnych
zawieszeniem uznanym za równoważne
Dwie osie
1.485,00
1.485,00
1.485,00
1.485,00
1.485,00
1.485,00
1.485,00
2.011,00
Trzy osie
1.826,00
1.826,00
1.826,00
2.644,00
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXVII/236/2010
Rady Gminy Siedlisko
z dnia 5 listopada 2010r.

Stawki podatku od środków transportowych od przyczepy lub 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

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
Inne systemy zawieszenia
pneumatycznym lub
osi jezdnych
zawieszeniem uznanym za
równoważne
Jedna oś
577,00
577,00
577,00
577,00
577,00
583,00
Dwie osie
903,00
903,00
903,00
903,00
903,00
1.340,00
1.747,00
1.764,00
Trzy osie
982,00
982,00
982,00
1.329,00
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UCHWAŁA NR XXXIII/200/2010
RADY GMINY TUPLICE
z dnia 5 listopada 2010r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, opłat lokalnych i inkasa na terenie
gminy Tuplice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 5
ust. 1 i 2 , art. 19 pkt. 1 lit. a, pkt. 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zmianami)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Tuplice:
1. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków –
od 1m² powierzchni – 0,78zł,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych – od 1ha
powierzchni – 4,10zł,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności poşytku
publicznego przez organizacje poşytku publicznego – od 1m² powierzchni – 0,33zł;
2. Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – od 1m² powierzchni uşytkowej – 0,58zł,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – od 1m² powierzchni uşytkowej – 18,00zł,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym – od 1m² powierzchni
uşytkowej – 9,73zł,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń

zdrowotnych – od 1m² powierzchni uşytkowej – 4,26zł,
e) od garaşy – od 1m² powierzchni uşytkowej –
7,00zł,
f)

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności poşytku
publicznego przez organizacje poşytku publicznego – od 1m² powierzchni uşytkowej –
2,94zł.

3. Od budowli – 2% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 – 7 – ustawy cytowanej w podstawie prawnej.
§ 2. 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej
w wysokości 10zł, płatną w dniu korzystania z targowiska gminnego.
2. Pobór opłaty targowej zarządza się w drodze
inkasa. Inkasentem będzie osoba fizyczna – Pani
Katarzyna Zarębska. Opłata targowa jest odprowadzana przez inkasenta za okresy miesięczne
w terminie do 10. dnia kaşdego miesiąca. Za pobór
inkasa inkasent otrzyma wynagrodzenie prowizyjne
w wysokości 20% od zainkasowanych kwot.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXV/154/2009 Rady
Gminy Tuplice z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie
ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, opłat lokalnych i inkasa na terenie gminy
Tuplice.
§ 5. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a określone w niej stawki
obowiązują od 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący Rady
Marian Kałka
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UCHWAŁA NR XLVIII/292/10
RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE
z dnia 9 listopada 2010r.
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżnianie zbiorników bezodpływowych
i transport nieczystości ciekłych
Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 zm.
z 2006r. Nr 144, poz. 1042; z 2008r. Nr 223,
poz. 1464; z 2009r. Nr 18, poz. 97; Nr 79, poz. 666;
Nr 92, poz. 753) oraz § 2, § 3 i § 4 rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005r.
w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U.
z 2006r. Nr 5, poz. 33) uchwala się co następuje:
§ 1. Uchwała ustala wymagania, jakie powinien
spełniać przedsiębiorca ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróşnianie
zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości
ciekłych.
§ 2. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości powinien spełniać
następujące wymagania:
1) posiadać zaplecze techniczno-biurowe w postaci bazy transportowej, wraz z garaşami, miejscami postojowymi i punktami myjni samochodowej;
2) posiadać środki techniczne do zbierania odpadów komunalnych z nieruchomości w tym
równieş zbierania selektywnego, umoşliwiającego odbiór zebranych odpadów jak teş odpadów zebranych selektywnie zarówno w zabudowie jednorodzinnej jak i wielorodzinnej,
zgodnie z zapisami uchwały Rady Miejskiej
w Sulęcinie w sprawie regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Sulęcin;
3) posiadać specjalistyczne środki transportu
przystosowane do bezpyłowego odbierania
oraz transportu odpadów komunalnych, zawierające co najmniej:
a) instalację umoşliwiającą odbierania odpadów komunalnych z pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w uchwale wymienionej w pkt. 2,
b) instalację umoşliwiającą prasowanie odebranych odpadów komunalnych;
4) posiadać środki techniczne umoşliwiające zorganizowanie selektywnego, zindywidualizowanego odbioru odpadów zebranych selektywnie,

zarówno w zabudowie jednorodzinnej jak wielorodzinnej;
5) posiadać środki techniczne umoşliwiające ewidencjonowanie:
a) ilości poszczególnych rodzajów odebranych
odpadów komunalnych z obszaru Gminy Sulęcin,
b) na indywidualnych kontach ilości odpadów
zebranych selektywnie, z obszaru Gminy Sulęcin:
6) posiadać środki techniczne umoşliwiające przekazanie organowi gminy, drogą elektroniczną
danych wymaganych przepisami;
7) zapewnić mycie i dezynfekcję posiadanego
sprzętu technicznego i środków transportu słuşących do zbierania i odbioru odpadów komunalnych, z częstotliwością zapewniającą naleşyty stan higieniczno-sanitarny, nie rzadziej niş
raz na rok.
2. Wymagania określone w ust. 1 powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.
3. Dokumentami, o których mowa w ust. 2, są
w szczególności:
1) tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze techniczno-biurowe;
2) tytuł prawny do posiadania środków, o których
mowa w ust. 1 pkt 2 – 6, wraz z ich opisem
technicznym określającym ich podstawowe cechy.
§ 3. Miejscem odzysku lub unieszkodliwiania
odpadów komunalnych jest – zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami – Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Celowego Związku Gmin
CZG-12 w Długoszynie.
§ 4. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia w zakresie opróşniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:
1) posiadać zaplecze techniczno-biurowe w postaci bazy transportowej, wraz z garaşami, miejscami postojowymi i punktami myjni samochodowej;
2) posiadać specjalistyczne środki transportu
w postaci pojazdów asenizacyjnych, spełniające techniczne oraz sanitarno-porządkowe wy-
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magania przewidziane rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r.
w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002r. Nr 193, poz. 1617);
3) posiadać środki techniczne umoşliwiające przekazanie organowi gminy, drogą elektroniczną,
danych wymaganych przepisami;
4) posiadać środki techniczne umoşliwiające ewidencjonowanie:
a) ilości poszczególnych rodzajów odebranych
ścieków komunalnych z obszaru Gminy Sulęcin,
b) na indywidualnych kontach ilości ścieków
zebranych z obszaru Gminy Sulęcin;
5) zapewnić mycie i dezynfekcję posiadanego
sprzętu technicznego i środków transportu słuşących do opróşniania zbiorników bezodpływowych i transportu ścieków komunalnych,
z częstotliwością zapewniającą naleşyty stan
higieniczno-sanitarny, nie rzadziej niş raz na
rok.

Poz. 1810, 1811

2. Wymagania określone w ust. 1 powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.
3. Dokumentami, o których mowa w ust. 2, są
w szczególności:
1) tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze techniczno-biurowe;
2) tytuł prawny do posiadania środków, o których
mowa w ust. 1 pkt 2 – 4, wraz z ich opisem
technicznym określającym ich podstawowe cechy.
§ 5. Wymagania dla przedsiębiorców określone
uchwałą podaje się do publicznej wiadomości
w formie elektronicznej na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego w Sulęcinie oraz w formie pisemnej na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Sulęcinie.
§ 6. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Bogdan Furtak
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UCHWAŁA NR XLVIII/293/10
RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE
z dnia 9 listopada 2010r.
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 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 (zm. z 2004r. Nr 64, poz. 593, Nr 116,
poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005r. Nr 155,
poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 175,
poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, Nr 94, poz. 651,
z 2009r. Nr 209, poz. 1316, Nr 22, poz. 120, Nr 19,
poz. 100, z 2010r. Nr 157, poz. 1241, Nr 28, poz. 146,
Nr 127, poz. 857 ) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
poşytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,
poz. 873 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” projektów
aktów prawa miejscowego, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
§ 2. W przypadku przedłoşenia właściwemu organowi przez radnego lub organ wykonawczy projektu aktu prawa miejscowego w rozumieniu ustawy
o ogłoszeniu aktów normatywnych, który to akt
prawa miejscowego swoim zakresem obejmuje zadania statutowe organizacji pozarządowych lub
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy,
projektodawca przekazuje jednocześnie Burmi-

strzowi kopię tego projektu, w celu wywieszenia na
okres 7 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
oraz umieszczenia go na stronie BIP i stronie internetowej Urzędu Miejskiego.
§ 3. Termin 7 dniowy liczony jest od dnia zamieszczenia projektu we wszystkich miejscach wymienionych w § 2.
§ 4. Organizacje pozarządowe w rozumieniu art.
3 ust. 3 ustawy, których zadania statutowe obejmują
zadania uregulowane w projekcie aktu prawa miejscowego mogą wnosić uwagi dotyczące projektu,
jego treści, zapisów merytorycznych i przyjętych
rozwiązań w zakresie w jakim akt prawa miejscowego moşe wpływać lub wpływa na działalność statutową tych organizacji lub podmiotów.
§ 5. Uwagi mogą być zgłaszane pisemnie lub
ustnie do protokołu po wykazaniu przez organizację,
şe jej cele statutowe pozostają w związku
z przedmiotem regulacji i zakresem regulacji projektu aktu prawa miejscowego.
§ 6. Po upływie 7 dni upowaşniony przez Burmistrza pracownik Urzędu Miejskiego sporządza protokół, w którym wymienia kto, kiedy i jakie wniósł
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uwagi do projektu albo stwierdza brak wniesienia
uwag i przekazuje go wraz z tymi uwagami właściwemu organowi. Właściwy organ zapoznaje się
z wynikami konsultacji.
§ 7. Organ nie jest związany wynikami konsultacji. Ma prawo je uwzględnić, jednakşe ich uwzględnienie nie moşe prowadzić do naruszenia technik
legislacji, naruszania zasad gospodarki finansowej
gminy, czy teş zwiększenia deficytu budşetu.

Poz. 1811, 1812

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sulęcina.
§ 9. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Bogdan Furtak

===================================================================================
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UCHWAŁA NR XLII/235/10
RADY MIEJSKIEJ W BABIMOŚCIE
z dnia 10 listopada 2010r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego
z 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 póŝniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się szczegółowy sposób konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z 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, 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
(www.babimost.bipst.pl)
oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędu Miejskiego
w Babimoście.
§ 4. 1. Konsultacje mogą mieć formę:
1) opinii pisemnych,
2) ankiet skierowanych do organizacji pozarządowych i podmiotów, wymienionych w § 1,
3) otwartych spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych i podmiotów, wymienionych w § 1.

2. O wyborze formy i trybu konsultacji oraz terminie ich przeprowadzenia decyduje Burmistrz Babimostu, z tym, şe termin ten nie moşe być krótszy
niş 7 dni od dnia zamieszczenia informacji o konsultacjach na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.
3. Nieprzedstawienie opinii w terminie określonym w informacji o konsultacjach oznacza rezygnację z prawa do jej wyraşenia.
§ 5. Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół, w którym przedstawia się liczbę uczestników,
przebieg konsultacji, opinię organizacji. Do protokołu załącza się listę uczestników lub ankiety.
§ 6. Burmistrz przedstawia wyniki konsultacji
Radzie Miejskiej wraz z projektem aktu prawa miejscowego poddanego konsultacji.
§ 7. 1. Projekt aktu prawa miejscowego poddawany jest konsultacjom jednorazowo.
2. Konsultacje mają charakter opiniodawczy,
a ich wyniki nie są wiąşące.
3. Konsultacje uwaşa się za waşne bez względu
na liczbę uczestników.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Babimostu.
§ 9. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Henryk Paciejewski
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UCHWAŁA NR XXXV/320/10
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 10 listopada 2010r.
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi 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.1) uchwala
się, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) ustawie – naleşy przez to rozumieć ustawę
o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie;
2) gminie – naleşy przez to rozumieć Gminę
Czerwieńsk;
3) radzie – naleşy przez to rozumieć Radę Miejską
w Czerwieńsku;
4) burmistrzu – naleşy przez to rozumieć Burmistrza Czerwieńska;
5) organizacjach pozarządowych – naleşy przez to
rozumieć organizacje pozarządowe, radę działalności poşytku publicznego oraz podmioty,
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, działające
na terenie gminy lub na rzecz jej mieszkańców;
6) projektodawcy – naleşy przez to rozumieć projektodawcę zgodnie z przepisami uchwały
Nr 33/V/03 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia
28 kwietnia 2003r. w sprawie Statutu Gminy
Czerwieńsk (Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 32,
poz. 666);
7) projektach - naleşy przez to rozumieć projekty
aktów prawnych podlegające obowiązkowi
konsultowania z organizacjami pozarządowymi;
8) konsultacjach - naleşy przez to rozumieć konsultacje projektów w trybie niniejszej uchwały;
9) urzędzie - naleşy przez to rozumieć Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku;
10) BIP - naleşy przez to rozumieć Biuletyn Informacji Publicznej urzędu;
11) statucie - naleşy przez to rozumieć uchwałę
w sprawie Statutu Gminy Czerwieńsk.
Rozdział 2
Podstawowe zasady konsultacji
§ 2. Przedmiotem konsultacji z organizacjami
pozarządowymi są projekty:

1) aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
2) rocznego lub wieloletniego programu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi.
§ 3. 1. Konsultacje mają charakter opiniodawczy
a ich wyniki nie są wiąşące.
2. Konsultacje obejmują wszystkie organizacje
pozarządowe w sposób umoşliwiających im pełne
wyraşanie opinii.
§ 4. 1. Konsultacje uznaje się za waşne bez
względu na liczbę organizacji pozarządowych, biorących w nich udział.
2. Do przedstawiania opinii w imieniu organizacji pozarządowych uprawnione są osoby reprezentujące te organizacje na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
§ 5. Przyjmuje się, şe:
1) oczekiwanie na zwrotne opinie organizacji pozarządowych w sprawie projektów trwa nie
dłuşej niş 14 dni;
2) niezgłoszenie przez organizacje pozarządowe
opinii w terminie określonym w pkt. 1 jest równoznaczne z brakiem zastrzeşeń do projektu.
§ 6. 1. Forma i termin przeprowadzenia konsultacji powinny być adekwatne do przedmiotu projektu oraz liczby organizacji pozarządowych, których
statutowej działalności dotyczy ten projekt, by zapewnić jak najszerszy udział organizacji w konsultacjach.
2. Konsultacje polegają na uzyskaniu pisemnej
opinii organizacji pozarządowych o projekcie, z zachowaniem § 4 ust. 2, z wykorzystaniem formularza
stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały poprzez:
1) zamieszczenie formularza wraz z projektem
w BIP albo/i
2) przesłanie formularza organizacjom pozarządowym za pośrednictwem operatora pocztowego albo/i pocztą elektroniczną.
3. Konsultacje mogą mieć równieş formę otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, zorganizowanego i przeprowadzonego
przez projektodawcę z zachowaniem § 7.
§ 7. 1. Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół zawierający m. in. informacje o formie konsul-
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tacji, terminie, przedmiocie oraz wynikach konsultacji.
2. W przypadku konsultacji przeprowadzanych
w formie otwartego spotkania, dodatkowym załącznikiem do protokołu jest lista obecności uczestników
spotkania.
§ 8. Projektodawca informuje organizacje pozarządowe, które konsultowały projekt, tylko o nieuwzględnieniu ich opinii.
Rozdział 3

Poz. 1813
Rozdział 4

Konsultacje projektów z inicjatywy pozostałych
projektodawców
§ 13. 1. Projekty uchwał wnoszone przez radnych
są kierowane w celu uzyskania opinii zgodnie z § 57
statutu.
2. Przewodniczący rady informuje projektodawcę o opinii burmistrza dotyczącej poddania projektu
konsultacjom.

Konsultacje projektów z inicjatywy burmistrza

§ 14. Burmistrz, na wniosek radnego, publikuje
ogłoszenie o konsultacjach w BIP.

§ 9. 1. Procedurę tworzenia projektów aktów
prawnych w urzędzie określają akty kierownictwa
wewnętrznego.

§ 15. 1. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu z inicjatywy radnego zawiera projekt
z uzasadnieniem i określa w szczególności:

2. Projekty wymagające konsultacji są przedkładane radzie po ich przeprowadzeniu.

1) projektodawcę z danymi kontaktowymi, w tym
miejscem przyjmowania opinii z zastrzeşeniem
ust. 3;

3. Skierowanie projektu do konsultacji zatwierdza burmistrz.
§ 10. Burmistrz zarządza konsultacje projektu
z jego inicjatywy ogłoszeniem o przeprowadzeniu
konsultacji publikowanych w BIP.
§ 11. 1. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu z inicjatywy burmistrza zawiera projekt
z uzasadnieniem oraz określa w szczególności:
1) dzień rozpoczęcia i zakończenia konsultacji
z zachowaniem § 5;
2) formę przeprowadzenia konsultacji;
3) wskazanie siedziby jednostki organizacyjnej
urzędu tworzącej projekt jako miejsce zgłaszania opinii.
2. Ogłoszenie wraz z projektem dostępne jest
takşe w siedzibie jednostki organizacyjnej urzędu
tworzącej projekt.
§ 12. 1. Jednostka organizacyjna urzędu odpowiedzialna za konsultacje projektu dokonuje analizy
zgłoszonych opinii i przekazuje propozycje stanowiska w tej sprawie burmistrzowi.
2. O uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu opinii
organizacji pozarządowych zgłoszonych w trakcie
konsultacji decyduje burmistrz.

2) dzień rozpoczęcia
z zachowaniem § 5;

i zakończenia

konsultacji

3) formę przeprowadzenia konsultacji.
2. Ogłoszenie wraz z projektem dostępne jest
takşe w siedzibie urzędu.
Rozdział 5
Przepisy końcowe
§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.
§ 17. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Leszek Jędras
_________________________________________1

Zmiany tekstu ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r. Nr 64,
poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i 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.
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Poz. 1813
Załącznik
do uchwały Nr XXXV/320/10
Rady Miejskiej w Czerwieńsku
z dnia 10 listopada 2010r.

………………………….……..
(organizacja pozarządowa)
Formularz konsultacji projektu uchwały z organizacjami pozarządowymi
1. Dane organizacji pozarządowej opiniującej projekt
Nazwa organizacji pozarządowej

Adres siedziby (Tel, fax, e-mail)
Imię i nazwisko, dane kontaktowe osoby uprawnionej do reprezentowania organizacji pozarządowej:

Tel, fax, e-meil
2. Tytuł projektu, który jest konsultowany
Uchwała w sprawie:

3. Wskazanie zapisu w projekcie, który wymaga zmian (naleşy podać dokładne brzmienie przepisu)
- w przypadku dodania nowego przepisu wówczas naleşy wpisać słowa: NOWY PRZEPIS i w pkt 4 podać
nowe brzmienie.

4. Proponowane zmienione brzmienie lub treść nowego przepisu w projekcie

5. Uzasadnienie wprowadzonej zmiany /zmian

……………………………………..…………………………….
(czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania organizacji pozarządowej

8 12
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Poz. 1814, 1815

1814
18 13

UCHWAŁA NR XXXV/323/10
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 10 listopada 2010r.
zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/306/10 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 29 września 2010r. w sprawie
Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Czerwieńsku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 159 z póŝn. zm.1), w związku
z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 25 paŝdziernika 1991r.
o organizowaniu działalności kulturalnej (Dz. U.
z 2001r. Nr 13, poz. 123 z póŝn. zm.2) uchwala się, co
następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXIII/306/10 Rady Miejskiej
w Czerwieńsku z dnia 29 września 2010r. § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Szczegółową organizację wewnętrzną
Ośrodka ustala dyrektor w Regulaminie Organizacyjnym.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska i Dyrektorowi Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Czerwieńsku.

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Leszek Jędras
________________________________________
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002r., Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r., Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r.; Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203; z 2005r., Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r.,
Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r., Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111
i 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 wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r.
Nr 41, poz. 364; z 2003r. Nr 96, poz. 874; Nr 162, poz. 1568;
Nr 213, poz. 2081; z 2004r., Nr 11, poz. 96; Nr 261, poz. 2598;
z 2005r. Nr 131, poz. 1091; Nr 132, poz. 1111; z 2006r. Nr 227,
poz. 1658; z 2009r. Nr 62, poz. 504.

===================================================================================
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UCHWAŁA NR LV/491/10
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 10 listopada 2010r.
w sprawie: nadania nazwy skwerowi, położonemu we Wschowie przy ul. Plac Grunwaldu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z póŝniejszymi zmianami) Rada Miejska we Wschowie
uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się skwerowi połoşonemu we
Wschowie, przy ul. Plac Grunwaldu nazwę „Zakątek
Harcerski”.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi
w şycie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.
Przewodniczący Rady
Fabian Grzyb
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Poz. 1816, 1817

1816
18 15

UCHWAŁA NR XLII/301/10
RADY GMINY ŻAGAŃ
z dnia 10 listopada 2010r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/297/10 Rady Gminy Żagań z dnia 27 października 2010r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych dla Gminy Żagań
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,
art. 12b ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity
Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) Rada Gminy
Şagań uchwala, co następuje:
§ 1. § 5 uchwały Nr XLI/297/10 Rady Gminy Şagań z dnia 27 paŝdziernika 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych dla Gminy Şagań otrzymuje brzmienie:
„Traci moc uchwała Nr XXXII/227/09 Rady Gminy Şagań z dnia 28 paŝdziernika 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych na terenie Gminy Şagań”.

określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych dla Gminy Şagań otrzymuje
brzmienie:
„Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2011r.”.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2011r.
Przewodniczący Rady
Bolesław Galent

§ 2. § 7 pkt. 2 uchwały Nr XLI/297/10 Rady Gminy Şagań z dnia 27 paŝdziernika 2010r. w sprawie
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UCHWAŁA NR XLIX/249/10
RADY POWIATU STRZELECKO-DREZDENECKIEGO
z dnia 16 września 2010r.
w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie usuniętego pojazdu
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) i art. 130a ust. 6
ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 ze zm.)
Rada Powiatu uchwala, co następuje

2) dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej
powyşej 3,5 t do 7,5 t:

§ 1. Za usunięcie pojazdu z drogi z przyczyn
określonych w art. 130a ust. 1 – 2 ustawy Prawo
o ruchu drogowym pobiera się opłaty w wysokości

c) za czynności dodatkowe na miejscu zdarzenia – za kaşdą rozpoczętą roboczogodzinę
(czas pracy liczony jest od momentu dojazdu
do miejsca zdarzenia do momentu rozpoczęcia holowania lub przewozu) – 100,00zł.

1) dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej
do 3,5 t:
a) dojazd do miejsca zdarzenia (zł/km) – 3,50zł,
b) holowanie lub przewóz z miejsca zdarzenia
na parking strzeşony (zł/km) – 4,50zł,
c) za czynności na miejscu zdarzenia – za kaşdą
rozpoczętą roboczogodzinę (czas pracy liczony od momentu dojazdu do miejsca zdarzenia do momentu rozpoczęcia holowania lub
przewozu) – 40,00zł.

a) dojazd do miejsca zdarzenia (zł/km) – 7,00zł,
b) holowanie lub przewóz z miejsca zdarzenia
na parking strzeşony (zł/km) – 8,00zł,

3) dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej
powyşej 7,5 t:
a) dojazd do miejsca zdarzenia (zł/km) – 6,00zł,
b) holowanie z miejsca zdarzenia na parking
strzeşony (zł/km) – 7,00zł,
c) za czynności dodatkowe na miejscu zdarzenia - za kaşdą rozpoczętą roboczogodzinę
(czas pracy liczony jest od momentu dojazdu
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do miejsca zdarzenia do momentu rozpoczęcia holowania lub przewozu) – 200,00zł.
4. dla pojazdów jednośladowych stosuje się opłatę
ryczałtową w wysokości - 100,00zł.
§ 2. Za parkowanie pojazdu usuniętego z drogi
z przyczyn określonych w § 1 pobiera się opłaty
w wysokości:
1) dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej
do 3,5 t:
a) za pierwszą rozpoczętą dobę – 23,00zł,
b) za kaşdą następną rozpoczętą dobę – 10,00zł.
2) dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej
powyşej 3,5 t do 7,5 t:
a) za pierwszą rozpoczętą dobę – 30,00zł,
b) za kaşdą następną rozpoczętą dobę – 20,00zł.
3) dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej
powyşej 7,5 t:

Poz. 1817, 1818

przez jednostkę usuwającą pojazdy i prowadzącą
parking strzeşony czynności na podstawie zarządzenia Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego o wyznaczeniu ww. jednostek, wydanego trybie art. 9 ust. 2
ustawy z dnia 22 lipca 2010r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. 2010r. Nr 152, poz. 1018), nie dłuşej
jednak niş 12 miesięcy od dnia wejścia w şycie
ww. ustawy.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście
Strzelecko-Drezdeneckiemu.
§ 5. Uchyla się uchwałę Nr XI/66/2007 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w Strzelcach Kraj.
z dnia 25 września 2007r. w sprawie wysokości opłat
za usunięcie pojazdu z drogi i parkowania usuniętego pojazdu.
§ 6. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od dnia
19 paŝdziernika 2010r.
Przewodniczący Rady
Wiesław Rosiński

a) za pierwszą rozpoczętą dobę – 35,00zł,
b) za kaşdą następną rozpoczętą dobę – 30,00zł.
§ 3. Wymienione w uchwale opłaty są opłatami
brutto, obowiązującymi w okresie wykonywania
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UCHWAŁA NR LII/275/10
RADY POWIATU ŻARSKIEGO
z dnia 26 paŝdziernika 2010r.
w sprawie określenia 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 Powiatu Żarskiego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22, art. 12 pkt 11
ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592
z póŝn. zm.) w związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873
z póŝn. zm.) uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania 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.
§ 2. Konsultacje przeprowadza się w oparciu
o zasady:
1. pomocniczości,
2. partnerstwa,
3. suwerenności,
4. efektywności,

5. uczciwej konkurencji,
6. jawności.
§ 3. 1. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie
powiatu şarskiego
2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania
opinii podmiotów, o których mowa w ust. 1 w sprawie poddanej konsultacji.
3. Wynik konsultacji nie jest wiąşący dla organów Powiatu Şarskiego.
§ 4. 1. W przypadku obowiązku przeprowadzenia
konsultacji Starosta Powiatu Şarskiego określa
w szczególności przedmiot, formę i termin przeprowadzenia konsultacji oraz właściwą komórkę organizacyjną Starostwa Powiatowego odpowiedzialną
za ich przeprowadzenie.
2. Informację o podejmowanych konsultacjach
wraz z projektem dokumentu przeznaczonego do
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konsultacji publikuje się na stronie internetowej
Starostwa Powiatowego w Şarach.
3. Konsultacje mogą mieć formę:
1) pisemną – poprzez przesłanie projektu aktu
prawa miejscowego do podmiotów, o których
mowa w § 3 pkt. 3 w celu wyraşenia pisemnej
opinii w danej kwestii,
2) zamieszczenia projektów aktów prawa miejscowego na stronie internetowej Starostwa
Powiatowego w Şarach oraz tablicy ogłoszeń
Starostwa Powiatowego w Şarach,
3) bezpośrednich spotkań z podmiotami, o których mowa w § 3 pkt. 3.
4. Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół
zawierający informację o formie konsultacji, terminie, przedmiocie konsultacji oraz ich wynikach.
5. Termin wyraşenia opinii nie moşe być krótszy
niş 14 dni od dnia zamieszczenia informacji
o konsultacjach na stronie internetowej Starostwa
Powiatowego w Şarach. Nie przedstawienie opinii
w tym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej
wyraşenia.

Poz. 1818, 1819

póŝniejszym niş 7 dni przed wyznaczoną datą spotkania wysyła się informację pocztą tradycyjną lub
elektroniczną. Informacja powinna zawierać termin,
miejsce oraz przedmiot konsultacji. Ze spotkania
sporządza się protokół zawierający informacje
o przedmiocie konsultacji, przebiegu dyskusji oraz
podjęte ustalenia i opinie. Do protokołu dołącza się
listę obecności uczestników spotkania.
7. Konsultacje uznaje się za waşne bez względu
na liczbę uczestniczących w nich podmiotów wymienionych w § 3 ust. 1.
8. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji Starosta przedstawia Radzie Powiatu załączając
jednocześnie stanowisko Zarządu Powiatu odnośnie
uzyskanych opinii i publikuje je na stronie internetowej Powiatu Şarskiego.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście
Powiatu Şarskiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Irena Marciniak

6. W przypadku konsultacji prowadzonych
w formie bezpośrednich spotkań, w terminie nie
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UCHWAŁA NR XLII/341/10
RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO
z dnia 9 listopada 2010r.
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z 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. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r.,
Nr 142, poz. 1592 z póŝn. zmianami) oraz 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. zmianami.) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie, konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji.
§ 2. W przypadku przedłoşenia przez radnych lub
organ wykonawczy projektu prawa miejscowego
w rozumieniu ustawy o ogłoszeniu aktów normatywnych, które to akty prawa miejscowego swoim
zakresem obejmują zadania statutowe organizacji
pozarządowych lub podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 wówczas Starosta Zielonogórski wywiesza projekt aktu normatywnego na okres 7 dni

w BIPie, siedzibie i stronie internetowej Starostwa
Powiatowego w Zielonej Górze.
§ 3. Termin 7-dniowy liczony jest od dnia zamieszczenia projektu zgodnie z § 2.
§ 4. Organizacje pozarządowe w rozumieniu
art. 3 ustawy o działalności poşytku publicznego
i o wolontariacie, których zadania obejmują sferę
zadań uregulowaną w projekcie aktu prawa miejscowego mogą wnosić uwagi dotyczące projektu,
jego treści zapisów merytorycznych i przyjętych
rozwiązań w zakresie w jakim akt prawa miejscowego moşe wpływać lub wpływa na działalność statutową tych organizacji lub podmiotów wynikającą
z ich właściwego statutu lub aktu wewnętrznego
zrównanego ze statutem.
§ 5. Uwagi mogą być zgłaszane pisemnie, bądŝ
drogą elektroniczną, a takşe ustnie do protokołu po
wykazaniu przez organizację, şe jej cele statutowe
pozostają w związku z przedmiotem regulacji i zakresem regulacji aktu prawa miejscowego.
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§ 6. Po upływie 7 dni i przedstawieniu lub nieprzedstawieniu uwag do projektu są one spisywane
w zbiorczym protokole, który zostaje przekazany na
sesję lub do organu właściwego dla przyjęcia proponowanego aktu prawa miejscowego.
§ 7. Organ nie jest związany z wynikami konsultacji. Ma prawo je uwzględnić, jednakşe ich
uwzględnienia nie moşe prowadzić do naruszenia
technik legislacji, naruszenia zasad gospodarki finansowej powiatu, czy teş zwiększenia deficytu budşetu.

Poz. 1819, 1820

§ 8. Określony w uchwale tryb ma równieş zastosowanie do konsultacji rocznego programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Zielonogórskiego.
§ 10. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Sroczyński

===================================================================================
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UCHWAŁA NR LVII/579/2010
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 25 paŝdziernika 2010r.
zmieniająca rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu
Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r.
Nr 151, poz. 1220 z póŝn. zm.), po uzgodnieniu
z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim, uchwala się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Nr 3 Wojewody Lubuskiego z dnia 17 lutego 2005r. w sprawie obszarów
chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 9,
poz. 172, z 2006r. Nr 54, poz. 1189, z 2008r. Nr 91,
poz. 1373, z 2009r. Nr 4, poz. 99) wprowadza się
następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 1:
po pkt 1a dodaje się pkt 1b) w brzmieniu:
„1b) w obszarze chronionego krajobrazu
„1-Puszcza Drawska" w gminie Dobiegniew obręb ewidencyjny Ługi na terenie działki Nr 418,
określonej w załączniku Nr 1 do niniejszej
uchwały, o powierzchni 1,13ha, znosi się zakaz
ustanowiony w § 4 ust. 1 pkt 6 lokalizowania
obiektów budowlanych w pasie szerokości 100m
od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników
wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz
obiektów słuşących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej”;
pkt 11a otrzymuje brzmienie:
„11a) w obszarze chronionego krajobrazu
„9-Pojezierze Lubniewicko-Sulęcińskie" w gminie Lubniewice, w granicach określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, znosi się zakaz ustanowiony w § 4 ust. 1 pkt 6 lokalizowania
obiektów budowlanych w pasie szerokości 100m
od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników
wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz
obiektów słuşących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej”;
po pkt 13 dodaje się pkt 13a) w brzmieniu:

„13a) w obszarze chronionego krajobrazu „11AOśniańska Rynna z jeziorem Radachowskim"
w gminie Słońsk obręb ewidencyjny Ownice na
terenie działki Nr 6126, określonej w załączniku
Nr 3 do niniejszej uchwały o powierzchni 8,98ha,
znosi się zakaz ustanowiony w § 4 ust. 1
pkt 6 lokalizowania obiektów budowlanych
w pasie szerokości 100m od linii brzegów rzek,
jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem
urządzeń wodnych oraz obiektów słuşących
prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej”;
po pkt 26 dodaje się pkt 26a) w brzmieniu:
„26a) w obszarze chronionego krajobrazu
„23-Dolina Śląskiej Ochli" w gminie Otyń na terenie działek, określonych w załączniku Nr 4 do
niniejszej uchwały, o łącznej powierzchni
88,0049ha, znosi się zakaz ustanowiony
w § 4 ust. 1 pkt 6 lokalizowania obiektów budowlanych w pasie 100m od linii brzegów rzek, jezior
i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów słuşących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub
rybackiej”;
w § 1 ust. 1 po pkt 28 dodaje się pkt 28a)
w brzmieniu:
„28a) w obszarze chronionego krajobrazu
„25-Dolina Bobru" w gminie Şagań obręb ewidencyjny Gryşyce na działkach 38/8, 38/9, 39/1
i 39/2, określonych w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały, o łącznej powierzchni 41,18ha,
znosi się zakaz ustanowiony w § 4 ust. 1 pkt 3
wydobywania do celów gospodarczych skał,
w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a takşe minerałów i bursztynu.”;
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
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„§ 2. Nadzór nad obszarami chronionego krajobrazu powierza się Zarządowi Województwa Lubuskiego."

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Sejmiku
Krzysztof Seweryn Szymański

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LVII/579/2010
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 25 października 2010r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LVII/579/2010
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 25 października 2010r.
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LVII/579/2010
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 25 października 2010 r.
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Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LVII/579/2010
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 25 października 2010r.

Wykaz działek - Gmina Otyń
1. Obręb Otyń
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nr działki
281
287/2
292/1
293/1
293/2
293/3
554/1
554/6
554/8
554/9
554/11
554/16
SUMA

Powierzchnia [ha]
0,5014
1,4216
0,9337
0,7467
0,3583
0,2427
5,18
0,64
0,43
1,46
0,15
0,15
12,2144

Nr działki
1
2
3
4/1
6/1
6/2
7
9/2
10/2
11
12/2
13/1
14/3
15
17/2
17/4
18/2
19/1
20
21/1
21/5
21/6
23
25
28
29
30/1
31
32
33
34
40/3
40/5
40/9

Powierzchnia [ha]
0,2455
0,1699
1,0351
0,3893
0,2853
0,2294
0,2206
0,2291
0,2088
0,1466
0,1924
0,4001
0,3937
0,1900
0,2310
0,1300
0,1503
0,2166
0,2808
0,1127
0,0921
0,1648
0,2416
0,2211
0,3861
0,1700
1,0549
0,1872
0,1981
0,1590
0,1809
0,2006
0,1082
0,1449

2. Obręb Zakęcie
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
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35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

41/3
42
50
51
54/3
58/3
61/2
384/5
384/6
385
386/1
SUMA
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Poz. 1820
0,5022
0,6915
0,3764
1,0041
0,1006
0,2729
0,4251
0,1518
0,4802
0,5216
0,3584
13,8515

3. Obręb KoNradowo
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Nr działki
84/1
85/1
85/2
106/3
106/4
106/5
107/2
108/2
109/4
110/2
111/6
112/6
114/1
116/4
117/3
117/13
117/15
117/16
118/3
118/4
119/2
119/3
119/4
120
123/2
SUMA

Powierzchnia [ha]
8,7800
0,2997
0,8120
0,1127
0,0512
0,6811
0,2096
0,2697
0,1794
0,2197
0,1236
0,9864
0,2338
0,1915
0,1241
0,0760
0,1197
0,0802
0,1052
0,3751
0,0510
0,0974
0,0733
0,2124
0,2656
14,7304

Nr działki
29/3
29/4
266/1
266/2
267
268/5
268/6
269/2
269/3
269/4
270/2
271/2
271/3

Powierzchnia [ha]
1,11
0,20
0,4293
0,1916
2,18
0,40
0,4302
0,56
0,50
0,27
0,98
0,2979
0,63

4. Obręb Ługi
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

273
274/1
274/2
275
276
277/1
277/2
278/2
285/3
285/7
285/8
285/10
286
290/2
295/7
314/1
315/1
315/3
317/3
317/4
318/4
318/5
319/2
320/4
320/5
320/7
320/8
322/6
322/7
328/2
329/3
559/1
559/2
SUMA
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Poz. 1820
1,39
0,70
1,03
1,3144
1,91
0,39
0,78
0,53
0,1727
0,09
0,1177
0,83
0,48
4,45
1,91
0,59
0,63
0,68
0,45
0,25
0,2423
0,4548
1,0409
0,7532
0,4751
0,4585
0,7412
0,1303
0,2382
0,5255
0,4600
1,0248
13,79
47,2086
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Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LVII/579/2010
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 25 października 2010 r.
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UCHWAŁA NR LVII/583/2010
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 25 paŝdziernika 2010r.
zmieniająca uchwałę Nr XIX/175/2008 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 lutego 2008 roku
w sprawie likwidacji Wojewódzkiej Kolumny Transportu Sanitarnego w Zielonej Górze
Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. f ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590 z póŝn. zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XIX/175/2008 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 lutego 2008r.
w sprawie likwidacji Wojewódzkiej Kolumny Transportu Sanitarnego w Zielonej Górze, zmienia się
§ 5.2, który otrzymuje brzmienie:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Województwa Lubuskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Sejmiku
Krzysztof Seweryn Szymański

„§ 5.2. Z dniem zakończenia likwidacji, wierzytelności przysługujące WKTS, stają się wierzytelnościami Województwa Lubuskiego”.

===================================================================================
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UCHWAŁA NR LVII/596/2010
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 25 paŝdziernika 2010r.
w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą „Obwód
Lecznictwa Kolejowego” w Gorzowie Wlkp., polegającego na rozszerzeniu jego działalności
Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 30 sierpnia
1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007r.
Nr 14, poz. 89 z póŝn. zm.), w związku z art. 18 pkt 19
lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590
z póŝn. zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się przekształcenia, poprzez rozszerzenie działalności, Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą „Obwód
Lecznictwa Kolejowego” w Gorzowie Wlkp.,
o świadczenie usług w zakresie:
dziennej ambulatoryjnej opieki psychiatrycznej,

zabiegów wykonywanych w ramach chirurgii jednego dnia,
porad i badań specjalistycznych w zakresie
gastroenterologii.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Województwa Lubuskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Sejmiku
Krzysztof Seweryn Szymański
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UCHWAŁA NR 370/2010
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 17 listopada 2010r.
Na podstawie art. 91 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn zm.)
i na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 1, w związku
z art. 11 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 7 paŝdziernika
1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 z póŝn. zm.)
po zbadaniu uchwały Nr XL/241/2010 Rady Gminy
Lubrza dnia 22 paŝdziernika 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Lubrza Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
orzeka niewaşność:
a) załącznika Nr 2 badanej uchwały w zakresie
dotyczącym stawki podatku od środków
transportowych od ciągnika siodłowego lub
balastowego przystosowanego do uşywania
łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej i innym systemie
zawieszenia osi jezdnych: „dwie osie – nie
mniej niş 31 ton i więcej” w wysokości
2.257,50zł, poniewaş stawka określona w tej
części uchwały jest wyşsza od maksymalnej
stawki dla tej kategorii środków transportowych, określonych w art. 10 ust.1 pkt. 4 litera
a) ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity
Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.);
b) załącznika Nr 3 badanej uchwały w zakresie
dotyczącym stawki podatku od środków
transportowych od przyczepy i naczepy, dotyczącym osi jezdnych z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równowaşne oraz innym systemem zawieszenia osi jednych, które łącznie z pojazdem silnikowym mają masę całkowitą
mieszczącą się w przedziale „trzy osie nie
mniej niş 12 ton i mniej niş 38 ton”
w
wysokości
odpowiednio
941,85zł
i 1.316,70zł oraz w przedziale „nie mniej niş
36 ton i więcej” w wysokości odpowiednio
1.316,70zł i 1.801,80zł, poniewaş przedział od
36 ton do 38 ton obejmuje dwie róşne stawki
podatku od środków transportowych dla tej
samej masy całkowitej przyczepy i naczepy,
co w sposób istotny narusza art. 8 pkt 6
i art. 10 ust. 1 pkt. 6 cyt. wyşej ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;
UZASADNIENIE
Rada Gminy w Lubrzy uchwałą Nr XL/241/2010
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych na terenie Gminy Lubrza,
w dniu 22 paŝdziernika 2010r. ustaliła stawki podatku od środków transportowych.

W załączniku Nr 2 do w/w uchwały Rada uchwaliła
stawki podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanych
do uşywania łącznie z naczepą lub przyczepą, o innych systemach zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: o dwóch
osiach, w przedziale „nie mniej niş 31 ton i więcej”,
(a więc obejmującym ciągniki do 36 ton) - w wysokości 2.257,50zł. Stawka ta w sposób istotny narusza
postanowienia ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, a w szczególności cyt. w sentencji uchwały
art. 10 ust. 1 pkt. 4 litera a), zgodnie z którym to
przepisem maksymalna wysokość stawki podatku
od środków transportowych od ciągnika siodłowego
lub balastowego o masie całkowitej pojazdu do
36 ton włącznie wynosi 2.209,40zł.
W załączniku Nr 3 do badanej uchwały obejmującym stawki podatków od środków transportowych –
od przyczepy i 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 Rada Gminy Lubrza określiła
między innymi stawki w/w podatku w przedziale
obejmującym trzy osie jezdne „nie mniej niş 12 ton
i mniej niş 38 ton” od przyczep i naczep posiadających zawieszenie pneumatyczne lub uznane za równowaşne w wysokości 941,85zł oraz posiadających
inne systemy zawieszenia osi jezdnych w wysokości
1.316,70zł. Natomiast w przedziale „nie mniej niş
36 ton i więcej” ustaliła stawki odpowiednio w wysokości 1.316,70zł i 1.801,80zł. Takie ustalenie stawek w/w podatku spowodowało, şe od przyczep
i naczep o masie całkowitej mieszczącej się w przedziale od 36 ton do 38 ton ustalono dwie róşne
stawki (wzajemnie się wykluczające) podatku od
środków transportowych.
Dlatego teş Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze orzeka niewaşność badanej
uchwały w zakresie określonym w niniejszej uchwale.
Na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze słuşy na podstawie art. 91
ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym skarga do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem tut. Kolegium w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały.
Wz. Przewodniczącego Kolegium
Członek Kolegium
Halina Lasota
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UCHWAŁA NR 383/2010
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 17 listopada 2010r.
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11
ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 paŝdziernika 1992r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (j. t. Dz. U.
z 2001r. Nr 55, poz. 577 z póŝn. zm.) oraz art. 91
ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.), po przeprowadzeniu postępowania nadzorczego w przedmiocie zgodności z prawem
uchwały Nr LII/380/10 Rady Gminy Bledzew z dnia
19 paŝdziernika 2010r. w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2011 oraz zwolnień od podatku
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze stwierdza niewaşność
§ 2 ust. 1 badanej uchwały w części dotyczącej zwolnienia od podatku od nieruchomości
budynków lub ich części oraz gruntów i budowli wykorzystywanych na cele: gospodarki
komunalnej, zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków, pochówku z powodu naruszenia art. 7 i 217 ustawy z dnia 2 kwietnia
1997r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) oraz art. 18
ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 2 ust. 1 pkt 3
i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (j. t. Dz. U.
z 2010r. Nr 95, poz. 613) w zw. z art. 3 pkt 3
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1188 z póŝn. zm.).
UZASADNIENIE
W dniu 28 paŝdziernika 2010r. do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze wpłynęła 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.
W wyniku przeprowadzenia postępowania nadzorczego w przedmiocie oceny zgodności z prawem
przedmiotowej uchwały, Kolegium stwierdziło, şe
w § 2 ust. 1 zapisano, şe „zwalnia się od podatku od
nieruchomości budynki lub ich części, grunty oraz
budowle wykorzystywane na cele: […] gospodarki
komunalnej, zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz
zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków,
pochówku […]”.
Równocześnie w § 2 ust. 2 wskazano, şe zwolnienie
o którym mowa w ust. 1 § 2 badanej uchwały nie
obejmuje budynków, budowli i gruntów lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zapis zawarty w § 2 ust. 1 przedmiotowej uchwały
jest w ocenie Kolegium Izby sprzeczny z przepisami
prawa, mianowicie z art. 7 i 217 ww. ustawy z dnia
2 kwietnia 1997r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz z art. 2
ust. 1 pkt 3 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.
Zgodnie z art. 7 ustawy Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, organy władzy publicznej działają na
podstawie i w granicach prawa. Wywiedziona
z przepisu prawa norma prawna jest podstawą dla
działania upowaşnionego w tym przepisie organu,
więc kaşde działanie władzy publicznej musi znajdować umocowanie w przepisach prawa upowaşniających do podjęcia danego aktu prawnego.
Stosownie do brzmienia art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości
rady gminy naleşy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych
w odrębnych ustawach. Podstawą prawną do zastosowania zwolnienia z podatku od nieruchomości
jest art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie z którym rada gminy, w drodze
uchwały, moşe wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niş określone w ust. 1 oraz w art. 10 ust. 1
ustawy z dnia 2 paŝdziernika 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw”. Oznacza to zatem, şe wprowadzane
w uchwałach rad gmin jakiekolwiek zwolnienia
w podatku od nieruchomości mogą mieć jedynie
charakter przedmiotowy, tj. odnosić się wyłącznie
do przedmiotu opodatkowania a nie do określonych
kategorii podatników (zwolnienie podmiotowe).
Zgodnie z art. 217 Konstytucji nakładanie podatków,
innych danin publicznych, określanie podmiotów,
przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych,
a takşe zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy.
Wprowadzone przez Radę Gminy Bledzew zwolnienie z podatku od nieruchomości budynków lub ich
części, gruntów oraz budowli wykorzystywanych na
cele gospodarki komunalnej, wskazuje podmiot
prowadzący tę gospodarkę, a więc osobę prawną –
gminę posiadającą osobowość prawną i reprezentowaną przez swoje organy. Co więcej zgodnie
z art. 1 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r.
o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2007r. Nr 9,
poz. 43 ze zm.), zasady i formy gospodarki komunalnej określone w ww. ustawie są wprost przypisane do jednostek samorządu terytorialnego i polegają na wykonywaniu przez te jednostki zadań własnych, w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb
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wspólnoty samorządowej. Ponadto art. 1a ustawy
o gospodarce komunalnej, odnosząc się od definicji
jednostki samorządu terytorialnego na potrzeby tej
ustawy wprost wskazuje na gminę jako osobę
prawną w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.).
Z kolei art. 2 ustawy o gospodarce komunalnej
wskazuje wprost, ze gospodarka komunalna nie
moşe być prowadzona przez inne podmioty niş jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu
art. 1a ustawy o gospodarce komunalnej, a wiec
równieş przez wyposaşoną w osobowość prawną
gminę. W tym kontekście odnosząc się do zapisu
przedmiotowego zwolnienia stwierdzić trzeba, şe
ma ono charakter podmiotowo-przedmiotowy niedopuszczalny na gruncie art. 7 i 217 Konstytucji RP
i art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Powyşszy pogląd co do niemoşliwości wprowadzania zwolnień przedmiotowo-podmiotowych znajduje
potwierdzenie w orzecznictwie sądowym (wyroki
NSA w Warszawie z dnia 5 stycznia 2005r., sygn. akt
FSK 961/04, z dnia 14 sierpnia 2007r., sygn. akt
II FSK/911/06 (publ. w Centralnej Bazie Orzeczeń
Sądów Administracyjnych), czy teş wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie
Wielkopolskim z dnia 26 paŝdziernika 2006r. sygn.
ISA/GO 2324/05, z dnia 27 listopada 2008r. , sygn.
ISA/GO 876/08, z dnia 10 lutego 2009r., sygn.
ISA/GO 2/09, z dnia 26 stycznia 2010r., sygn.
ISA/GO/599/09). Orzeczenia te jednoznacznie wskazują na niedopuszczalność wprowadzania zwolnień
o mieszanym podmiotowo-przedmiotowym charakterze przez organ stanowiący gminy, ze względu na
argumenty wskazane powyşej.
Odnosząc się z kolei do wprowadzonych w § 2 ust. 1
zwolnień od podatku od nieruchomości budynków
lub ich części, gruntów oraz budowli wykorzystywanych na cele zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz
zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków,
pochówku – stwierdzić naleşy dopuszczalność tego
typu zwolnień w podatku od nieruchomości w zakresie opodatkowania budowli co mogło by mieć
miejsce gdyby nie wskazany wyşej zapis zawarty
w § 2 ust. 2 badanej uchwały, gdzie wskazano, şe
zwolnienie o którym mowa w ust. 1 § 2 nie obejmuje budynków, budowli i gruntów lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Poz. 1824

W ocenie Kolegium powoduje to konieczność uznania, şe organ stanowiący gminy dokonał zwolnienia
z podatku od nieruchomości równieş budowli nie
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Natomiast zgodnie z art. art. 2 ust. 1 pkt 3
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają tylko
budowle lub ich części związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej. Dlatego teş zwolnienie
wprowadzone w § 2 ust. 1 od podatku od nieruchomości: budynków lub ich części, gruntów oraz budowli wykorzystywanych na cele zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania
i oczyszczania ścieków, pochówku jest bezprzedmiotowe, skoro organ stanowiący, wskazuje şe nie dotyczy ono budowli związanych z działalnością gospodarczą, a niewątpliwie w ocenie Kolegium Izby
mając na względzie brzmienie art. 3 pkt 3 ustawy
Prawo budowlane za budowle uznać naleşy kaşdy
obiekt nie będący budynkiem oraz obiektem małej
architektury w tym tunele, przepusty, sieci techniczne, zbiorniki, cmentarze, wolno stojące instalacje
przemysłowe, oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe itd. Tym samym
skoro budowla w rozumieniu art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego i art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych, nie jest związana z działalnością gospodarczą to nie podlega opodatkowaniu
podatkiem od nieruchomości i nie jest przedmiotem
opodatkowania a tym samym nie moşe zostać
zwolniona z tego podatku, nawet jeśli zwolnienie ma
prawidłowy, w świetle art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przedmiotowy charakter.
Biorąc powyşsze pod uwagę Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze orzekło jak
w sentencji uchwały.
Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze, w zakresie orzeczonej niewaşności postanowień badanej uchwały –
słuşy Gminie skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim., wnoszona za pośrednictwem tut. Kolegium, w terminie
30 dni od dnia doręczenia uchwały.
Wz. Przewodniczącego Kolegium
Członek Kolegium
Halina Lasota
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INFORMACJA NR III-1/0310-0084/10
DYREKTORA IZBY SKARBOWEJ
W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 23 listopada 2010r.
w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne
w kwocie przewyższającej 5.000 zł w okresie od 1 grudnia 2009r. do 31 grudnia 2009r.

Zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240), rozporządzeniem Ministra Finansów
z dnia 2 lutego 2010r. w sprawie wykazu osób
prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym
umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę
lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyşszającej
5.000zł (Dz. U. Nr 22, poz. 112) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 paŝdziernika
2010r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek
organizacyjnych
nieposiadających
osobowości
prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe,
odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyşszającej 5.000zł (Dz. U. Nr 196,
poz. 1301), Dyrektor Izby Skarbowej w Zielonej Gó-

rze przedstawia wykaz umorzeń wynikających z decyzji naczelników urzędów skarbowych woj. lubuskiego wydanych przed dniem 1 stycznia 2010r.,
a nieogłoszonych do dnia 10 lutego 2010r., wraz ze
wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn
umorzenia.
Dane znajdujące się w wykazie dotyczą decyzji wydanych w grudniu 2009r. W przypadku podmiotów,
którym we wcześniejszych okresach 2009r. udzielono umorzeń zaległości podatkowych, odsetek za
zwłokę lub opłaty prolongacyjnej, kwota w wykazie
jest sumą wszystkich umorzeń dokonanych w 2009r.
Dyrektor
Piotr Dopierała
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WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM UMORZONO
ZALEGŁOŚCI PODATKOWE, ODSETKI ZA ZWŁOKĘ LUB OPŁATY PROLONGACYJNE W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 5.000 ZŁ
W OKRESIE OD 01.12.2009r. DO 31.12.2009r.
Miejsce zamieszkania
Wysokość umolub siedziby (miejrzonych kwot
scowość)

Lp.

Nazwisko i imię
lub nazwa (firma)

1

2

3

1

Małyszak Halina

2
3
1)
2)

w tym:
Przyczyny
umorzenia 1)

Powód
umorzenia 2)

7

8

9

234,00

0,00

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy
Ordynacja podatkowa

3

138 106,00

98 127,00

0,00

art. 67d § 1 pkt 3 ustawy
Ordynacja podatkowa

3

0,60

17 226,00

0,00

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy
Ordynacja podatkowa

3

zaległości
podatkowe

odsetki za
zwłokę

opłaty prolongacyjne

4

5

6

Zielona Góra

20 902,70

20 668,70

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Eksportowe DREWPEX
Sp. z o.o. w likwidacji

Zielona Góra

236 233,00

Makowska Urszula

Şary

17 226,60

Merytoryczna podstawa wydania decyzji o umorzeniu.
Powód umorzenia:
1. uzasadniony waşny interes podatnika;
2. uzasadniony waşny interes publiczny;
3. waşny interes podatnika i interes publiczny.
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POROZUMIENIE
z dnia 30 września 2010r.
w sprawie współpracy w zakresie dostarczania, przyjmowania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
Zawarte pomiędzy
Gminą Miasto Gorzów Wlkp. z siedzibą w Gorzowie
Wlkp. przy ul. Sikorskiego 3 – 4 reprezentowaną
przez
Tadeusza Jędrzejczaka – Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
a
Gminą Zwierzyn z siedzibą w Zwierzyniu
ul. Wojska Polskiego 8 reprezentowaną przez

przy

Eugeniusza Krzyşanowskiego – Wójta Gminy Zwierzyn.
Gmina Miasto Gorzów Wlkp., realizując uchwałę
Nr LXXX/1216/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie współpracy
gmin w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz Gmina Zwierzyn, realizując uchwałę
Nr XLIX/255/2010 Rady Gminy Zwierzyn z dnia
29 września 2010r. w sprawie współpracy Gminy
Zwierzyn z Miastem Gorzów Wlkp. w zakresie gospodarki
odpadami
komunalnymi,
w oparciu
o art. 13 ust. 2 ustawy o gospodarce komunalnej
z dnia 20 grudnia 1996r. (t.j. Dz. U. z 1997r. Nr 9,
poz. 43 ze zm.), art. 9 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2007r.
Nr 39, poz. 251 ze zm.) i art. 3 ust. 2 ustawy z dnia
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008)
oraz uwzględniając zapisy Planu gospodarki odpadami dla Województwa Lubuskiego na lata 2009 –
2012 z perspektywą na lata 2013 – 2020 (uchwała
Nr XLVIII/490/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z 30 marca 2010 r.), zawierają porozumienie
o następującej treści.
§ 1. Przedmiotem porozumienia jest realizowanie zadania publicznego w zakresie dostarczania,
przyjmowania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych z terenu Gminy Zwierzyn przez Gminę Miasto Gorzów Wlkp.

§ 2. Świadczenie ww. usług publicznych prowadzone będzie przez Zakład Utylizacji Odpadów Spółka z o.o. przy ul. Małyszyńskiej 180, obręb Chróścik,
którego jedynym właścicielem jest Miasto Gorzów
Wlkp.
§ 3. Strony przyjmują, şe świadczenie tych usług
publicznych prowadzone będzie wg zasad określonych w "Regulaminie świadczenia usług publicznych
przez Zakład Utylizacji Odpadów Spółka z o.o. Gorzowie Wlkp."
§ 4. Gmina Zwierzyn do dnia 20-go stycznia kaşdego roku kalendarzowego dostarczy ww. Spółce
aktualną listę przedsiębiorców i jednostek organizacyjnych gminy świadczących usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z jej terenu i posiadających na prowadzenie tej działalności waşne
zezwolenie, przy czym pierwsza lista zostanie dostarczona w ciągu 30 dni od daty zawarcia niniejszego porozumienia.
§ 5. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas
nieokreślony.
2. Porozumienie moşe zostać rozwiązane przez
kaşdą ze stron z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
3. Wszystkie zmiany niniejszego porozumienia
wymagają zgodnego oświadczenia woli wszystkich
ze stron oraz formy pisemnej pod rygorem niewaşności.
§ 6. 1. Porozumienie podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
i wchodzi w şycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
2. Gmina Miasto Gorzów Wlkp. zobowiązuje się,
a Gmina Zwierzyn wyraşa zgodę na oddanie do publikacji w ww. Dzienniku Urzędowym niniejszego
porozumienia.
§ 7. Porozumienie zostało sporządzone w 2 egzemplarzach, po jednym dla kaşdej ze stron.
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POROZUMIENIE
z dnia 30 września 2010r.
w sprawie współpracy w zakresie dostarczania, przyjmowania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
Zawarte pomiędzy
Gminą Miasto Gorzów Wlkp. z siedzibą w Gorzowie
Wlkp. przy ul. Sikorskiego 3-4 reprezentowaną przez
Tadeusza Jędrzejczaka – Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
a
Gminą Strzelce Krajeńskie z siedzibą przy ul. Wolności 48 reprezentowaną przez
Tadeusza Federa – Burmistrza Strzelec Krajeńskich.
Gmina Miasto Gorzów Wlkp., realizując uchwałę
Nr LXXX/1216/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie współpracy
gmin w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz Gmina Strzelce krajeńskie, realizując uchwałę Nr LVIII/416/10 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 23 września 2010r. w sprawie współpracy Gminy Strzelce Krajeńskie z Miastem Gorzów
Wlkp. w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, w oparciu o art. 13 ust. 2 ustawy o gospodarce komunalnej z dnia 20 grudnia 1996r. (t.j. Dz. U.
z 1997r. Nr 9, poz. 43 ze zm.), art. 9 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (t.j. Dz. U.
z 2007r. Nr 39, poz. 251 ze zm.) i art. 3 ust. 2 ustawy
z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 236,
poz. 2008) oraz uwzględniając zapisy Planu gospodarki odpadami dla Województwa Lubuskiego na
lata 2009 – 2012 z perspektywą na lata 2013 – 2020
(uchwała Nr XLVIII/490/2010 Sejmiku Województwa
Lubuskiego z 30 marca 2010r.), zawierają porozumienie o następującej treści.
§ 1. Przedmiotem porozumienia jest realizowanie zadania publicznego w zakresie dostarczania,
przyjmowania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie przez
Gminę Miasto Gorzów Wlkp.
§ 2. Świadczenie ww. usług publicznych prowadzone będzie przez Zakład Utylizacji Odpadów Spół-

ka z o.o. przy ul. Małyszyńskiej 180, obręb Chróścik,
którego jedynym właścicielem jest Miasto Gorzów
Wlkp.
§ 3. Strony przyjmują, şe świadczenie tych usług
publicznych prowadzone będzie wg zasad określonych w "Regulaminie świadczenia usług publicznych
przez Zakład Utylizacji Odpadów Spółka z o.o. Gorzowie Wlkp."
§ 4. Gmina Strzelce Krajeńskie do dnia 20-go
stycznia kaşdego roku kalendarzowego dostarczy
ww. Spółce aktualną listę przedsiębiorców
i jednostek organizacyjnych gminy świadczących
usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
z jej terenu i posiadających na prowadzenie tej działalności waşne zezwolenie, przy czym pierwsza lista
zostanie dostarczona w ciągu 30 dni od daty zawarcia niniejszego porozumienia.
§ 5. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas
nieokreślony.
2. Porozumienie moşe zostać rozwiązane przez
kaşdą ze stron z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
3. Wszystkie zmiany niniejszego porozumienia
wymagają zgodnego oświadczenia woli wszystkich
ze stron oraz formy pisemnej pod rygorem niewaşności.
§ 6. 1. Porozumienie podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
i wchodzi w şycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
2. Gmina Miasto Gorzów Wlkp. zobowiązuje się,
a Gmina Strzelce Krajeńskie wyraşa zgodę na oddanie do publikacji w ww. Dzienniku Urzędowym niniejszego porozumienia.
§ 7. Porozumienie zostało sporządzone w 2 egzemplarzach, po jednym dla kaşdej ze stron.
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POROZUMIENIE NR GM/I/2010
z dnia 10 paŝdziernika 2010r.
w sprawie przejęcia od Powiatu Zielonogórskiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na
terenie Gminy Babimost
Zawarte pomiędzy
Zarządem Powiatu w imieniu którego działają:
1. Starosta Powiatu – Edwin Łazicki
2. Wicestarosta Powiatu – Ryszard Górnicki przy
kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Edyty Dwojak
zwanym dalej „Przekazującym”
a
Burmistrzem Babimostu – Bernardem Radnym przy
kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Jadwiga Furman
zwanym dalej „Przejmującym”
Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2007r. Nr 19, poz. 115 z póŝn. zm. z 2007r. Nr 23,
poz. 136, Nr 192, poz. 1381, z 2008r. Nr 54, poz. 326,
Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 19,
poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323,
z 2010r. Nr 106, poz. 675), art. 5 ust. 2 i 3, art. 12
pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1592, z póŝn. zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200,
poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162,
poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167,
poz. 1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 92, poz. 753,
z 2010 Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106,
poz. 675) oraz art. 46 i 47 ustawy z dnia 13 listopada
2003r. o dochodach jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 80, poz. 526)
i
uchwały
Rady
Powiatu
Zielonogórskiego
Nr XXXIX/310/10 z dnia 26 sierpnia 2010 roku
w sprawie powierzenia Gminie Babimost zadania
własnego Powiatu Zielonogórskiego oraz art. 8
ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity. Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z póŝn. zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167,
poz. 1759, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974,
Nr 173, poz. 1218, z 2008 Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, z 2009 Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241,
z 2010 Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106,
poz. 675) i uchwały Rady Gminy Babimost
Nr XL/224/10 z dnia 30.09.2010 w sprawie przejęcia
od Powiatu Zielonogórskiego zadania zarządzania
drogami powiatowymi zawiera się porozumienie
o następującej treści:
§ 1. Przekazujący, działający jako zarządca dróg
powiatowych przekazuje, a Przyjmujący, jako zarządca dróg gminnych, przejmuje prowadzenie za-

dania własnego Powiatu – zimowe utrzymanie dróg
powiatowych na terenie Gminy Babimost i realizowanie obowiązków zarządcy dróg powiatowych na
terenie Gminy Babimost zgodnie z ustawą z dnia
21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z póŝn. zm.),
w szczególności Przejmujący zobowiązuje się do:
§ 2. Realizacja zadania, o którym mowa w § 1
rozpocznie się z dniem 15 listopada 2010r. i będzie
trwała do dnia 15 marca 2011r.
§ 3. Akcja zimowa obejmuje ulice i drogi powiatowe na terenie Gminy Babimost o łącznej długości
24,440km zgodnie z załącznikiem Nr 1 do porozumienia.
§ 4. 1. Na realizację zadania, o którym mowa
w § 1 Przekazujący przekaşe Przejmującemu dotację
celową.
2. Dotacja celowa na realizację zadania, o którym
mowa w § 1 nie moşe być wyşsza niş 37.261,00zł
(słownie: trzydzieści siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden złotych 00/100) brutto i podlega rozliczeniu przez Przejmującego w stosunku do faktycznie poniesionych kosztów związanych z realizacją
zadania, na podstawie przedłoşonych faktur powykonawczych.
3. Dotacja celowa, o której mowa w ust. 2 zostanie przekazana przelewem na wskazany ponişej rachunek bankowy Przejmującego w 2 transzach:
Nr rachunku 27 9660 0007 0000 0941 0200 0002
I transza w kwocie 14.473,00zł (słownie:
czternaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy złote 00/100) przekazana zostanie
w terminie do 30 listopada 2010r. na realizację zadania objętego porozumieniem
w okresie od 15 listopada do 31 grudnia
2010r.,
II transza w kwocie 22.788,00zł (słownie:
dwadzieścia dwa tysiące siedemset
osiemdziesiąt osiem złotych 00/100) przekazana zostanie po rozliczeniu I transzy
i przeznaczona zostanie na realizację zadania objętego porozumieniem w okresie od
1 stycznia do 15 marca 2011r.
4. Pierwsza transza dotacji celowej podlega rozliczeniu i zwrotowi do 29 grudnia 2010r.
5. Druga transza dotacji celowej podlega rozliczeniu i zwrotowi do 30 marca 2011r.
6. Dotacja celowa, o której mowa w ust. 2, nie
moşe być przeznaczona na inny cel niş wskazany
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w § 1 porozumienia. Udzielona dotacja celowa, która wykorzystania zostanie niezgodnie z przeznaczeniem, bądŝ pobrana zostanie nienaleşnie lub
w nadmiernej wysokości, podlega zwrotowi wraz
z odsetkami za zwłokę w wysokości określonej jak
dla zaległości podatkowych w następujących terminach i na wskazany ponişej rachunek bankowy:
Nr rachunku 18 1090 1580 0000 0001 1000 6943
w stosunku do I transzy dotacji – w terminie do 29 grudnia 2010r.,
w stosunku do II transzy dotacji – w terminie do 30 marca 2011r.
§ 5. Przekazujący ma prawo przeprowadzenia
kontroli prawidłowości wykonywania zadania objętego porozumieniem. W imieniu Przekazującego
czynności kontrolne przeprowadzał będzie pracownik Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg
z siedzibą w Sulechowie, wyznaczony przez Dyrektora.

Poz. 1828, 1829

§ 6. W ramach utrzymania dróg naleşy reagować
zgodnie z Zarządzeniem Nr 46 Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 paŝdziernika 1994r.
w sprawie zasad odśnieşania i usuwania gołoledzi
na drogach publicznych.
§ 7. Przejmujący przejmuje odpowiedzialność za
skutki niewłaściwego utrzymania dróg w okresie
objętym porozumieniem.
§ 8. Środki na realizację zadania zostały ujęte
w budşecie Powiatu: dział 600 rozdział 60014 paragraf 2310.
§ 9. Porozumienie wchodzi w şycie od dnia 15 listopada 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.
§ 10. Porozumienie sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Przejmującego i 3 dla Przekazującego.
§ 11. Zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaşności.

===================================================================================
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POROZUMIENIE NR GM/II/2010
z dnia 10 paŝdziernika 2010r.
w sprawie przejęcia od Powiatu Zielonogórskiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na
terenie Gminy Czerwieńsk
Zawarte pomiędzy
Zarządem Powiatu w imieniu którego działają:
1. Starosta Powiatu – Edwin Łazicki
2. Wicestarosta Powiatu – Ryszard Górnicki przy
kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Edyty Dwojak
zwanym dalej „Przekazującym”
a
Burmistrzem Czerwieńska – Piotrem Iwanusem przy
kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Urszula Napierała zwanym dalej „Przejmującym”
Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2007r. Nr 19, poz. 115 z póŝn. zm. z 2007r. Nr 23,
poz. 136, Nr 192, poz. 1381, z 2008r. Nr 54, poz. 326,
Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 19,
poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323,
z 2010r. Nr 106, poz. 675), art. 5 ust. 2 i 3, art. 12
pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1592, z póŝn. zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200,
poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162,
poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167,
poz. 1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92,
poz. 753, z 2010 Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146,
Nr 106, poz. 675) oraz art. 46 i 47 ustawy z dnia

13 listopada 2003r. o dochodach jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010r.
Nr 80, poz. 526) i uchwały Rady Powiatu Zielonogórskiego Nr XXXIX/312/10 z dnia 26 sierpnia 2010
roku w sprawie powierzenia gminie Czerwieńsk zadania własnego Powiatu Zielonogórskiego oraz
art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm. z 2002r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz 717,
Nr 162, poz. 1586, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 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 2009 Nr 52, poz. 420,
Nr 157, poz. 1241, z 2010 Nr 28, poz 142, Nr 28,
poz. 146, Nr 106, poz. 675) i uchwały Rady Miejskiej
w Czerwieńsku Nr XXXIII/312/10 z dnia 29 września
2010 w sprawie przejęcia od Powiatu Zielonogórskiego zadania zarządzenia drogami powiatowymi
zawiera się porozumienie o następującej treści:
§ 1. Przekazujący, działający jako zarządca dróg
powiatowych przekazuje, a Przyjmujący, jako zarządca dróg gminnych, przejmuje prowadzenie zadania własnego Powiatu – zimowe utrzymanie dróg
powiatowych na terenie Gminy Czerwieńsk i realizowanie obowiązków zarządcy dróg powiatowych
na terenie Gminy Czerwieńsk zgodnie z ustawą
z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst
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jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z póŝn. zm.),
w szczególności Przejmujący zobowiązuje się do:
§ 2. Realizacja zadania, o którym mowa w § 1
rozpocznie się z dniem 15 listopada 2010r. i będzie
trwała do dnia 15 marca 2011r.
§ 3. Akcja zimowa obejmuje ulice i drogi powiatowe na terenie Gminy Czerwieńsk o łącznej długości 13,225 km zgodnie z załącznikiem Nr 1 do porozumienia.
§ 4. 1. Na realizację zadania, o którym mowa
w § 1 Przekazujący przekaşe Przejmującemu dotację
celową.
2. Dotacja celowa na realizację zadania, o którym
mowa w § 1 nie moşe być wyşsza niş 20.163,00zł
(słownie: dwadzieścia tysięcy sto sześćdziesiąt trzy
złote 00/100) brutto i podlega rozliczeniu przez
Przejmującego w stosunku do faktycznie poniesionych kosztów związanych z realizacją zadania, na
podstawie przedłoşonych faktur powykonawczych.
3. Dotacja celowa, o której mowa w ust. 2 zostanie przekazana przelewem na wskazany ponişej rachunek bankowy Przejmującego w 2 transzach:
Nr rachunku: 09 1020 5402 0000 0602 0027 6733
I transza w kwocie 7.832,00zł (słownie:
siedem tysięcy osiemset trzydzieści dwa
złote 00/100) przekazana zostanie w terminie do 30 listopada 2010r. na realizację zadania objętego porozumieniem w okresie
od 15 listopada do 31 grudnia 2010r.,
II transza w kwocie 12.331,00zł (słownie:
dwanaście tysięcy trzysta trzydzieści jeden
złotych 00/100) przekazana zostanie po rozliczeniu I transzy i przeznaczona zostanie
na realizację zadania objętego porozumieniem w okresie od 1 stycznia do 15 marca
2011r.

Poz. 1829

6. Dotacja celowa, o której mowa w ust. 2, nie
moşe być przeznaczona na inny cel niş wskazany
w § 1 porozumienia. Udzielona dotacja celowa, która wykorzystana zostanie niezgodnie z przeznaczeniem, bądŝ pobrana zostanie nienaleşnie lub
w nadmiernej wysokości, podlega zwrotowi wraz
z odsetkami za zwłokę w wysokości określonej jak
dla zaległości podatkowych w następujących terminach i na wskazany ponişej rachunek bankowy:
Nr rachunku 18 1090 1580 0000 0001 1000 6943
w stosunku do I transzy dotacji – w terminie do 29 grudnia 2010r.,
w stosunku do II transzy dotacji – w terminie do 30 marca 2011r.
§ 5. Przekazujący ma prawo przeprowadzenia
kontroli prawidłowości wykonywania zadania objętego porozumieniem. W imieniu Przekazującego
czynności kontrolne przeprowadzał będzie pracownik Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg
z siedzibą w Sulechowie, wyznaczony przez Dyrektora.
§ 6. W ramach utrzymania dróg naleşy reagować
zgodnie z Zarządzeniem Nr 46 Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 paŝdziernika 1994r.
w sprawie zasad odśnieşania i usuwania gołoledzi
na drogach publicznych.
§ 7. Przejmujący przejmuje odpowiedzialność za
skutki niewłaściwego utrzymania dróg w okresie
objętym porozumieniem.
§ 8. Środki na realizację zadania zostały ujęte
w budşecie Powiatu: dział 600 rozdział 60014 paragraf 2310.
§ 9. Porozumienie wchodzi w şycie od dnia 15 listopada 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.

4. Pierwsza transza dotacji celowej podlega rozliczeniu i zwrotowi do 29 grudnia 2010r.

§ 10. Porozumienie sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Przejmującego i 3 dla Przekazującego.

5. Druga transza dotacji celowej podlega rozliczeniu i zwrotowi do 30 marca 2011r.

§ 11. Zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaşności.
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POROZUMIENIE NR GM/III/2010
z dnia 10 paŝdziernika 2010r.
w sprawie przejęcia od Powiatu Zielonogórskiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych
znajdujących się na terenie Gminy Nowogród Bobrzański
Zawarte pomiędzy
Zarządem Powiatu w imieniu którego działają:
1. Starosta Powiatu – Edwin Łazicki
2. Wicestarosta Powiatu – Ryszard Górnicki przy
kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Edyty Dwojak
zwanym dalej „Przekazującym”
a
Burmistrzem Nowogrodu Bobrzańskiego – Grzegorzem Jankowskim przy kontrasygnacie Skarbnika
Gminy – Janiny Kuca zwanym dalej „Przejmującym”
Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2007r. Nr 19, poz. 115 z póŝn. zm. z 2007r. Nr 23,
poz. 136, Nr 192, poz. 1381, z 2008r. Nr 54, poz. 326,
Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 19,
poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323,
z 2010r. Nr 106, poz. 675), art. 5 ust. 2 i 3, art. 12
pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1592, z póŝn. zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200,
poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162,
poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167,
poz. 1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 92, poz. 753,
z 2010 Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106,
poz. 675) oraz art. 46 i 47 ustawy z dnia 13 listopada
2003r. o dochodach jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 80, poz. 526)
i uchwały
Rady
Powiatu
Zielonogórskiego
Nr XXXIX/314/10 z dnia 26 sierpnia 2010 roku
w sprawie powierzenia Gminie Nowogród Bobrzański zadania własnego Powiatu Zielonogórskiego
oraz art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm. z 2002r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759,
z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218, z 2008 Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241,
z 2010 Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106,
poz. 675) i uchwały Rady Miejskiej w Nowogrodzie
Bobrzańskim Nr LVI/344/10 z dnia 30 września 2010
w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Zielonogórskim w zakresie zimowego utrzymania dróg
powiatowych znajdujących się na terenie Gminy
Nowogród Bobrzański w sezonie 2010 – 2011 zawiera się porozumienie o następującej treści:

§ 1. Przekazujący, działający jako zarządca dróg
powiatowych przekazuje, a Przyjmujący, jako zarządca dróg gminnych, przejmuje prowadzenie zadania własnego Powiatu – zimowe utrzymanie dróg
powiatowych na terenie Gminy Nowogród Bobrzański i realizowanie obowiązków zarządcy dróg powiatowych na terenie Gminy Nowogród Bobrzański
zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 19,
poz. 115 z póŝn. zm.), w szczególności Przejmujący
zobowiązuje się do:
§ 2. Realizacja zadania, o którym mowa w § 1
rozpocznie się z dniem 15 listopada 2010r. i będzie
trwała do dnia 15 marca 2011r.
§ 3. Akcja zimowa obejmuje ulice i drogi powiatowe na terenie Gminy Nowogród Bobrzański
o łącznej długości 72,280km zgodnie z załącznikiem
Nr 1 do porozumienia.
§ 4. 1. Na realizację zadania, o którym mowa
w § 1 Przekazujący przekaşe Przejmującemu dotację
celową.
2. Dotacja celowa na realizację zadania, o którym
mowa w § 1 nie moşe być wyşsza niş 110.198,00zł
(słownie: sto dziesięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt
osiem złotych 00/100) brutto i podlega rozliczeniu
przez Przejmującego w stosunku do faktycznie poniesionych kosztów związanych z realizacją zadania,
na podstawie przedłoşonych faktur powykonawczych.
3. Dotacja celowa, o której mowa w ust. 2 zostanie przekazana przelewem na wskazany ponişej rachunek bankowy Przejmującego w 2 transzach:
Nr rachunku 43 9657 0007 0020 0200 0693 0003
I transza w kwocie 42.804,00zł (słownie:
czterdzieści dwa tysiące osiemset cztery
złote
00/100)
przekazana
zostanie
w terminie do 30 listopada 2010r. na realizację zadania objętego porozumieniem
w okresie od 15 listopada do 31 grudnia
2010r.,
II transza w kwocie 67.394,00zł (słownie:
sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote 00/100) przekazana zostanie po rozliczeniu I transzy i przeznaczona zostanie na realizację zadania
objętego porozumieniem w okresie od
1 stycznia do 15 marca 2011r.
4. Pierwsza transza dotacji celowej podlega rozliczeniu i zwrotowi do 29 grudnia 2010r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 113

– 8838 –

5. Druga transza dotacji celowej podlega rozliczeniu i zwrotowi do 30 marca 2011r.
6. Dotacja celowa, o której mowa w ust. 2, nie
moşe być przeznaczona na inny cel niş wskazany
w § 1 porozumienia. Udzielona dotacja celowa, która wykorzystania zostanie niezgodnie z przeznaczeniem, bądŝ pobrana zostanie nienaleşnie lub
w nadmiernej wysokości, podlega zwrotowi wraz
z odsetkami za zwłokę w wysokości określonej jak
dla zaległości podatkowych w następujących terminach i na wskazany ponişej rachunek bankowy:
Nr rachunku 18 1090 1580 0000 0001 1000 6943
w stosunku do I transzy dotacji – w terminie do 29 grudnia 2010r.,
w stosunku do II transzy dotacji – w terminie do 30 marca 2011r.
§ 5. Przekazujący ma prawo przeprowadzenia
kontroli prawidłowości wykonywania zadania objętego porozumieniem. W imieniu Przekazującego
czynności kontrolne przeprowadzał będzie pracownik Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg
z siedzibą w Sulechowie, wyznaczony przez Dyrektora.

Poz. 1830, 1831

§ 6. W ramach utrzymania dróg naleşy reagować
zgodnie z Zarządzeniem Nr 46 Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 paŝdziernika 1994r.
w sprawie zasad odśnieşania i usuwania gołoledzi
na drogach publicznych.
§ 7. Przejmujący przejmuje odpowiedzialność za
skutki niewłaściwego utrzymania dróg w okresie
objętym porozumieniem.
§ 8. Środki na realizację zadania zostały ujęte
w budşecie Powiatu: dział 600 rozdział 60014 paragraf 2310.
§ 9. Porozumienie wchodzi w şycie od dnia 15 listopada 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.
§ 10. Porozumienie sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Przejmującego i 3 dla Przekazującego.
§ 11. Zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaşności.
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POROZUMIENIE NR GM/IV/2010
z dnia 10 paŝdziernika 2010r.
w sprawie przejęcia od Powiatu Zielonogórskiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na
terenie Gminy Zabór
Zawarte pomiędzy
Zarządem Powiatu w imieniu którego działają:
1. Starosta Powiatu – Edwin Łazicki
2. Wicestarosta Powiatu – Ryszard Górnicki przy
kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Edyty Dwojak
zwanym dalej „Przekazującym”
a Wójtem Gminy Zabór – Andrzejem Bukowieckim
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Jadwigą
Konaszyk zwanym dalej „Przejmującym”
Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2007r. Nr 19, poz. 115 z póŝn. zm. z 2007r. Nr 23,
poz. 136, Nr 192, poz. 1381, z 2008r. Nr 54, poz. 326,
Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 19,
poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323,
z 2010r. Nr 106, poz. 675), art. 5 ust. 2 i 3, art. 12
pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1592, z póŝn. zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200,
poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162,
poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167,
poz. 1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 92, poz. 753,
z 2010 Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106,

poz. 675) oraz art. 46 i 47 ustawy z dnia 13 listopada
2003r. o dochodach jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 80, poz. 526)
i uchwały
Rady
Powiatu
Zielonogórskiego
Nr XXXIX/315/10 z dnia 26 sierpnia 2010 roku
w sprawie powierzenia Gminie Zabór zadania własnego Powiatu Zielonogórskiego oraz art. 8 ust. 2a
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity. Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z póŝn. zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2007r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 52,
poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 Nr 28, poz. 142,
Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) i uchwały Rady
Gminy Zabór Nr XXXVII/229/10 z dnia 28.09.2010
w sprawie wyraşenia zgody na przejęcie przez Gminę Zabór zadania własnego Powiatu Zielonogórskiego zawiera się porozumienie o następującej
treści:
§ 1. Przekazujący, działający jako zarządca dróg
powiatowych przekazuje, a Przyjmujący, jako zarządca dróg gminnych, przejmuje prowadzenie zadania własnego Powiatu – zimowe utrzymanie dróg
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powiatowych na terenie Gminy Zabór i realizowanie
obowiązków zarządcy dróg powiatowych na terenie
Gminy Zabór zgodnie z ustawą z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2007r. Nr 19, poz. 115 z póŝn. zm.), w szczególności Przejmujący zobowiązuje się do:
§ 2. Realizacja zadania, o którym mowa w § 1
rozpocznie się z dniem 15 listopada 2010r. i będzie
trwała do dnia 15 marca 2011r.
§ 3. Akcja zimowa obejmuje ulice i drogi powiatowe na terenie Gminy Zabór o łącznej długości
22,32km zgodnie z załącznikiem Nr 1 do porozumienia.
§ 4. 1. Na realizację zadania, o którym mowa
w § 1 Przekazujący przekaşe Przejmującemu dotację
celową.
2. Dotacja celowa na realizację zadania, o którym
mowa w § 1 nie moşe być wyşsza niş 34.029,00zł
(słownie: trzydzieści cztery tysiące dwadzieścia
dziewięć złotych 00/100) brutto i podlega rozliczeniu
przez Przejmującego w stosunku do faktycznie poniesionych kosztów związanych z realizacją zadania,
na podstawie przedłoşonych faktur powykonawczych.
3. Dotacja celowa, o której mowa w ust. 2 zostanie przekazana przelewem na wskazany ponişej rachunek bankowy Przejmującego w 2 transzach:
Nr rachunku 74 1020 5402 0000 0102 0027 6584
I transza w kwocie 13.218,00zł (słownie:
trzynaście tysięcy dwieście osiemnaście
złotych 00/100) przekazana zostanie
w terminie do 30 listopada 2010r. na realizację zadania objętego porozumieniem
w okresie od 15 listopada do 31 grudnia
2010r.,
II transza w kwocie 20.811,00zł (słownie:
dwadzieścia tysięcy osiemset jedenaście
złotych 00/100) przekazana zostanie po rozliczeniu i transzy i przeznaczona zostanie
na realizację zadania objętego porozumieniem w okresie od 1 stycznia do 15 marca
2011r.
4. Pierwsza transza dotacji celowej podlega rozliczeniu i zwrotowi do 29 grudnia 2010r.

Poz. 1831

5. Druga transza dotacji celowej podlega rozliczeniu i zwrotowi do 30 marca 2011r.
6. Dotacja celowa, o której mowa w ust. 2, nie
moşe być przeznaczona na inny cel niş wskazany
w § 1 porozumienia. Udzielona dotacja celowa, która wykorzystania zostanie niezgodnie z przeznaczeniem, bądŝ pobrana zostanie nienaleşnie lub
w nadmiernej wysokości, podlega zwrotowi wraz
z odsetkami za zwłokę w wysokości określonej jak
dla zaległości podatkowych w następujących terminach i na wskazany ponişej rachunek bankowy:
Nr rachunku 18 1090 1580 0000 0001 1000 6943
w stosunku do I transzy dotacji – w terminie do 29 grudnia 2010r.,
w stosunku do II transzy dotacji – w terminie do 30 marca 2011r.
§ 5. Przekazujący ma prawo przeprowadzenia
kontroli prawidłowości wykonywania zadania objętego porozumieniem. W imieniu Przekazującego
czynności kontrolne przeprowadzał będzie pracownik Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg
z siedzibą w Sulechowie, wyznaczony przez Dyrektora.
§ 6. W ramach utrzymania dróg naleşy reagować
zgodnie z Zarządzeniem Nr 46 Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 paŝdziernika 1994r.
w sprawie zasad odśnieşania i usuwania gołoledzi
na drogach publicznych.
§ 7. Przejmujący przejmuje odpowiedzialność za
skutki niewłaściwego utrzymania dróg w okresie
objętym porozumieniem.
§ 8. Środki na realizację zadania zostały ujęte
w budşecie Powiatu: dział 600 rozdział 60014 paragraf 2310.
§ 9. Porozumienie wchodzi w şycie od dnia 15 listopada 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.
§ 10. Porozumienie sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Przejmującego i 3 dla Przekazującego.
§ 11. Zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaşności.
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POROZUMIENIE
z dnia 16 listopada 2010r.
w sprawie współpracy w zakresie dostarczania, przyjmowania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
Zawarte pomiędzy
Gminą Miasto Gorzów Wlkp. z siedzibą w Gorzowie
Wlkp. przy ul. Sikorskiego 3-4 reprezentowaną przez
Tadeusza Jędrzejczaka - Prezydenta Miasta Gorzowa
Wlkp.
a Gminą Stare Kurowo z siedzibą w Starym Kurowie
przy ul. Daszyńskiego 1 reprezentowaną przez
Wiesława Własaka – Wójta Gminy Stare Kurowo.
Gmina Miasto Gorzów Wlkp., realizując uchwałę
Nr LXXX/1216/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie współpracy
gmin w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz Gmina Stare Kurowo, realizując uchwałę
Nr XLV/257/2010 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia
10 listopada 2010r. w sprawie współpracy Gminy
Stare Kurowo z Miastem Gorzów Wlkp. w zakresie
gospodarki odpadami komunalnymi, w oparciu
o art. 13 ust. 2 ustawy o gospodarce komunalnej
z dnia 20 grudnia 1996r. (t.j. Dz. U. z 1997r. Nr 9,
poz. 43 ze zm.), art. 9 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2007r.
Nr 39, poz. 251 ze zm.) i art. 3 ust. 2 ustawy z dnia
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008)
oraz uwzględniając zapisy Planu gospodarki odpadami dla Województwa Lubuskiego na lata 2009 –
2012 z perspektywą na lata 2013 - 2020 (uchwała
Nr XLVIII/490/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z 30 marca 2010r.) i akty prawa miejscowego,
zawierają porozumienie o następującej treści.
§ 1. Przedmiotem porozumienia jest współpraca
w zakresie dostarczania, przyjmowania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych z terenu Gminy
Stare Kurowo.
§ 2. 1. Gmina Miasto Gorzów Wlkp. wyraşa zgodę na przyjmowanie i unieszkodliwianie odpadów
komunalnych z terenu Gminy Stare Kurowo przez
Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Gorzowie
Wlkp., którego jedynym udziałowcem jest Miasto
Gorzów Wlkp.

2. Świadczenie ww. usług publicznych prowadzone będzie w Zakładzie ww. Spółki zlokalizowanym przy ul. Małyszyńskiej 180, obręb Chróścik.
3. Strony przyjmują, şe zasady świadczenia
usług publicznych będą prowadzone zgodnie z „Regulaminem świadczenia usług publicznych przez
Zakład Utylizacji Odpadów Spółka z o.o. Gorzowie
Wlkp.”. Zmiana regulaminu wymaga uzgodnienia
między stronami.
4. Gmina Stare Kurowo do dnia 20-go stycznia
kaşdego roku kalendarzowego dostarczy ww. Spółce
aktualną listę przedsiębiorstw i jednostek organizacyjnych gminy świadczących usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z jej terenu i posiadających na prowadzenie tej działalności waşne
zezwolenie, przy czym pierwsza lista zostanie dostarczona w ciągu 30 dni od daty zawarcia niniejszego porozumienia.
§ 3. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas
nieokreślony.
2. Porozumienie moşe zostać rozwiązane przez
kaşdą ze stron z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia bez skutków finansowych.
3. Wszystkie zmiany niniejszego porozumienia
wymagają zgodnego oświadczenia woli wszystkich
ze stron oraz formy pisemnej pod rygorem niewaşności.
§ 4. 1. Porozumienie podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
i wchodzi w şycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
2. Gmina Miasto Gorzów Wlkp. zobowiązuje się,
a Gmina Stare Kurowo wyraşa zgodę na oddanie do
publikacji w ww. Dzienniku Urzędowym niniejszego
porozumienia.
§ 5. Porozumienie zostało sporządzone w 2 egzemplarzach, po jednym dla kaşdej ze stron.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 113

– 8841 –

Poz. 1833, 1834

1833
18 32

ANEKS NR 1
z dnia 4 listopada 2010r.
do Porozumienia zawartego w dniu 30 marca 2010r. w sprawie wykonywania od 1 stycznia 2010r. zadań
z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
Zawarty pomiędzy:
Powiatem Świebodzińskim reprezentowanym przez
Zarząd Powiatu Świebodzińskiego w imieniu którego działają:

§ 1. W porozumieniu ww wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zlecający udzieli Przyjmującemu na wykonywanie wymienionych w § 1 zadań dotację
w wysokości 13.583,-zł (słownie: trzynaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy złote 00/100).”

Pan Zbigniew Szumski - Starosta Świebodziński,
Pani Jolanta Starzewska– wicestarosta
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani Doroty
Karbowiak,

2) w § 7 dodaje się ust. 5:
„Przyjmujący zwróci zlecającemu powstałą nadpłatę w wysokości 11.039,-zł z tytułu zmiany wysokości dotacji w całości w ciągu 7 dni od dnia
otrzymania podpisanego niniejszego aneksu.”

a
Powiatem Międzyrzeckim reprezentowanym przez
Zarząd Powiatu Międzyrzeckiego w imieniu którego
działają:
Pan – Grzegorz Gabryelski Starosta Międzyrzecki,
Pan – Remigiusz Lorenz wicestarosta
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pana Remigiusza Biłous

§ 2. Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaşdej ze stron
i jeden dla Wojewody Lubuskiego.
§ 3. Aneks wchodzi w şycie od dnia podpisania,
obowiązuje w roku 2010 i podlega ogłoszeniu
w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.

o następującej treści:
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WYROK
WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
SYGN. AKT II SA/GO 476/10
z dnia 16 września 2010r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym:

I.

Przewodniczący

Sędzia WSA Michał Ruszyński

Sędziowie

Sędzia WSA Joanna Brzezińska (spr.)

II. określa, şe zaskarşona uchwała nie podlega
wykonaniu w części określonej w punkcie I
wyroku,

Sędzia WSA Marek Szumilas
Protokolant

sekretarz sądowy Stanisława
Maciejewska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 września
2010r. sprawy ze skargi Polskiej Telefonii Cyfrowej
Sp. z o.o. w Warszawie na uchwałę Rady Miasta
Zielona Góra z dnia 31 marca 2009r. Nr XLIII/580/09
w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

stwierdza niewaşność § 12 pkt 8 lit. c zaskarşonej uchwały,

III. zasądza od Miasta Zielona Góra na rzecz Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. w Warszawie kwotę 640zł (sześćset czterdzieści) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.
UZASADNIENIE
Uchwałą z dnia 31 marca 2009r. Nr XLIII/580/09 Rada
Miasta Zielona Góra uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona
Góra. Zaskarşona uchwała została opublikowana
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
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Nr 60, pod poz. 836 i weszła w şycie dnia 2 lipca
2009r.
W § 12 pkt 8 uchwały zostały ustalone zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej w zakresie telekomunikacji:
„a) ustala się zapewnienie dostępu w zaleşności
od potrzeb, do istniejącej i/lub rozbudowanej
sieci telekomunikacyjnej,
b) nakazuje się skablowanie sieci,
c) zakazuje się lokalizacji nowych stacji bazowych i urządzeń nadawczych i rozbudowy istniejących”.
Na powyşszą uchwałę, w zakresie obejmującym
przepis § 12 pkt 8 lit. c, skargę do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego wniosła Polska Telefonia
Cyfrowa Spółka z o.o. w Warszawie, na podstawie
art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym. Zaskarşonemu zapisowi uchwały pełnomocnik strony skarşącej zarzucił raşące naruszenie
przepisów prawa materialnego, tj.:
art. 7 w związku z art. 20, 22, 31 ust. 3 i 32
Konstytucji RP,
art. 6 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz
art. 6 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym polegające
na ograniczeniu swobody działalności gospodarczej w innym niş ustawa akcie
prawnym oraz bez koniecznej ku takiemu
ograniczeniu przesłanki waşnego interesu
publicznego, a takşe ograniczeniu wolności zabudowy.
Pełnomocnik wniósł o stwierdzenie niewaşności
ww. uchwały Rady Miasta Zielona Góra z dnia
31 marca 2009r. w zakresie objętym skargą, tj. co do
jej § 12 pkt 8 lit. c.
Zdaniem skarşącej Spółki jej interes prawny ma
swoje ŝródło w konstytucyjnie gwarantowanej zasadzie wolności działalności gospodarczej i wolności
zabudowy. Z tego względu naruszenie przez Radę
Miasta Zielona Góra wskazanych wyşej norm prawnych stanowiło równocześnie naruszenie interesu
prawnego skarşącej Spółki. Wolność gospodarcza
jest publicznym prawem podmiotowym o charakterze negatywnym, któremu odpowiada ogólny obowiązek organów państwowych do nienaruszania –
co do zasady – swobody działania beneficjentów
tego prawa w sferze działalności gospodarczej.
Swoboda działalności gospodarczej obejmuje zatem
skierowany do władzy publicznej zakaz arbitralnej
ingerencji w sferę zachowań przedsiębiorców.
Pełnomocnik wywiódł, iş obowiązują trzy warunki
dopuszczalności ograniczenia wolności gospodarczej – jeden formalny: wyłączność ustawy jako ŝródła ograniczenia oraz dwa materialne: zastrzeşenie
wprowadzenia ograniczeń wyłącznie ze względu na
waşny interes publiczny oraz zachowanie zasady
proporcjonalności (zakaz nadmiernej ingerencji).
Wszelkie ograniczenia zasady swobody działalności
gospodarczej mają charakter wyjątku od zasady i nie

Poz. 1834

mogą być rozumiane w sposób rozszerzający,
a więc nie moşna ich domniemywać, bądŝ teş
przyjmować w drodze analogii. W orzecznictwie
sądowoadministracyjnym podkreśla się, iş „plan
zagospodarowania przestrzennego nie moşe stanowić instrumentu ograniczającego chronioną konstytucyjnie swobodę działań gospodarczych i nakładania ograniczeń o charakterze podmiotowym w zakresie działań konkurencyjnych podmiotów gospodarczych. Plan zagospodarowania przestrzennego
jest bowiem aktem prawa miejscowego, a co za tym
idzie, powinien odpowiadać wymaganiom określonym w przepisach prawa materialnego. Ponadto –
zgodnie ze stanowiskiem Trybunału Konstytucyjnego – ograniczenie wprowadzone z powołaniem się
na waşny interes publiczny, powinno być na tyle
merytorycznie uzasadnione, şe w konflikcie z zasadą
swobody działalności gospodarczej rachunek aksjologiczny przewaşa na korzyść ograniczenia.
W ocenie strony skarşącej na skutek uchwalenia
zaskarşonej uchwały Rada Miasta Zielona Góra naruszyła zarówno przesłankę formalną jak i materialną ograniczenia swobody działalności gospodarczej.
Dokonała bowiem tego bez zachowania odpowiedniej formy, tj. w drodze aktu innego niş ustawa, poza
tym şaden interes publiczny nie przemawiał za
wprowadzeniem zakazu budowy stacji bazowych
telefonii komórkowej czy montaşu anten. Polskie
przepisy i procedury zabezpieczają w wystarczający
sposób ludność i środowisko przed szkodliwym
oddziaływaniem pola elektromagnetycznego emitowanego przez tego rodzaju urządzenia. Nie istnieje
zaś obawa naruszenia innych konstytucyjnie chronionych wartości.
Zdaniem strony skarşącej przepis § 12 pkt 8 lit. c
zaskarşonej uchwały narusza nadto konstytucyjnie
gwarantowaną zasadę równości wobec prawa.
Podmioty, które przed dniem wejścia w şycie
przedmiotowego planu zagospodarowania przestrzennego rozpoczęły działalność w sferze telekomunikacji, budując potrzebną infrastrukturę, mogą
prowadzić ją nadal, podczas gdy nowi operatorzy są
pozbawieni tego prawa.
W odpowiedzi na skargę Rada Miasta Zielona Góra
wniosła o oddalenie skargi. Zdaniem organu jednym z podstawowych warunków skutecznego zaskarşenia uchwały organu gminy jest wykazanie
przez wnoszącego skargę, iş został naruszony jego
interes prawny lub uprawnienie. Na skarşącym spoczywa obowiązek wykazania naruszenia zaskarşoną
uchwałą jego indywidualnego interesu prawnego
lub uprawnienia w dacie wniesienia skargi. Interes
prawny skarşącego musi wynikać z normy prawa
materialnego kształtującego sytuację prawną wnoszącego skargę. W przypadku skarg na uchwały rady
gminy w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjmuje się, iş interes
taki wywieść moşna przede wszystkim z norm
kształtujących prawo własności lub inne prawa
przyznające skarşącemu tytuł prawny do nieruchomości, np. uşytkowania wieczystego. W ocenie organu strona skarşąca nie wykazała bezpośredniego
związku między zaskarşoną uchwałą a własną indywidualną sytuacją prawną. Skarşąca nie przywołała
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şadnego tytułu prawnego do nieruchomości objętych planem. Tym samym nie wykazała, iş posiada
interes prawny legitymujący ją do złoşenia skargi.
W konsekwencji skarşąca nie wykazała równieş naruszenia interesu prawnego bądŝ uprawnienia.
Przepis art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który gwarantuje
kaşdemu ochronę jego interesu prawnego przy zagospodarowaniu terenów naleşących do innych
osób lub jednostek organizacyjnych, równieş nie
stanowi ŝródła interesu prawnego mogącego być
podstawą złoşenia skargi. Ŝródłem tym nie moşe
być równieş konstytucyjna zasada wolności gospodarczej, gdyş norma mająca charakter zasady prawnej nie stanowi normy prawa materialnego kształtującej sytuację prawną wnoszącego skargę. Ustalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczą w sposób bezpośredni wyłącznie
kształtowania sposobu wykonywania prawa własności nieruchomości. Pośredni wpływ na zakres
korzystania z róşnych wolności konstytucyjnych,
związany z wykonywaniem przez róşne podmioty
praw rzeczowych do nieruchomości nie noşe być
traktowany jako przejaw ograniczenia czy wyłączenia wolności gospodarczej.
W ocenie organu şaden ze wskazanych w skardze
przepisów Konstytucji RP nie przyznaje stronie skarşącej konkretnego uprawnienia mogącego stanowić
ŝródło interesu prawnego, o którym mowa
w art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
Z treści skargi nie wynika równieş czy skarşąca prowadzi działalność gospodarczą na obszarze objętym
planem. Podnoszona przez skarşącą argumentacja
wskazuje, iş jest ona zainteresowana podjęciem
działalności na tym terenie w przyszłości. Z ogólnej
konstytucyjnej zasady swobody działalności gospodarczej nie moşna wywodzić interesu prawnego
podmiotu, który dopiero zamierza podjąć działalność na terenie objętym planem, w zaskarşeniu
uchwały rady gminy w przedmiocie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, gdyş taki
interes miałby charakter bardzo ogólny i potencjalny.
Pismem z dnia 21 paŝdziernika 2009r. pełnomocnik
strony skarşącej podał, iş PTC Spółka z o.o. w Warszawie od dnia 1 sierpnia 2003r. wydzierşawia od
Gminy Zielona Góra część nieruchomości objętej
zaskarşonym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, na której na podstawie decyzji
o pozwoleniu na budowę oraz pozwoleniu na uşytkowanie wybudowała i uşytkuje stację bazową telefonii komórkowej Nr 41095. Na chwilę obecną stacja
jest juş przestarzała technologicznie, a co za tym
idzie, wymaga rozbudowy i modernizacji. Z uwagi
na to spółka planowała w najblişszym czasie przeprowadzenie odpowiednich prac, co w świetle miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Miasta Zielona Góra jest niemoşliwe. Tym samym
Spółka ma interes prawny w zaskarşeniu uchwały
Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 marca 2009r.
Z § 2 umowy wynika, iş grunt został oddany Spółce
w dzierşawę na okres do dnia 31 lipca 2013r., po
tym dniu umowa wygasa i nie moşe zostać milcząco

Poz. 1834

przedłuşona. Przedłuşenie umowy dzierşawy na
dalszy okres wymaga wniosku Spółki zgłoszonego
w terminie 30 dni przed wygaśnięciem umowy.
Na rozprawie w dniu 22 paŝdziernika 2009r. pełnomocnik skarşącej Spółki dodał, iş zawarte w odpowiedzi na skargę stwierdzenie organu, iş jedynie
właścicielowi lub uşytkownikowi wieczystemu przysługiwałoby prawo zaskarşenia uchwały o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, jest
zbyt daleko idące, bowiem co prawda na podstawie
innego tytułu prawnego skarşąca wybudowała
i uşytkuje urządzenie do telefonii komórkowej i zakaz jej rozbudowy narusza interes prawny Spółki.
Nadto od 15 lipca 2009 r. zmieniła się polska norma
odnośnie konstrukcji stacji telefonii komórkowej,
która określa warunki techniczne związane z jej stabilnością i dopuszczalnym obciąşeniem. Poniewaş
przedmiotowa stacja została wybudowana w latach
2003 – 2004, konieczne jest dostosowanie jej do
wymagań wyşej wymienionej polskiej normy,
a w świetle uregulowań uchwały zakazującej rozbudowy taka modernizacja mająca charakter rozbudowy będzie niemoşliwa.
Wyrokiem z dnia 2 grudnia 2009r. (sygn. akt II
SA/Go 763/09) Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Gorzowie Wielkopolskim oddalił skargę Polskiej
Telefonii Cyfrowej Spółki z o.o. w Warszawie na
powyşszą uchwałę.
W uzasadnieniu wyroku Sąd podzielił stanowisko
wyraşone w odpowiedzi na skargę, iş wnosząca
skargę kasacyjną jako dzierşawca gruntu (umowa
dzierşawy zawarta z gminą uprawnia jedynie do
władania nieruchomością), na którym istnieje obiekt
telekomunikacyjny słuşący jej do prowadzenia działalności gospodarczej w określonym zakresie, nie
ma legitymacji materialno-prawnej do wniesienia
skargi w niniejszej sprawie. Nie statuuje interesu
prawnego skarşącej art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) Zdaniem Sądu interes prawny skarşącej nie wynika takşe z przepisów art. 7, art. 20, art. 22, art. 31 i art. 32
Konstytucji RP. Skarşącej nie przysługuje konkretne
prawo podmiotowe o charakterze prywatnoprawnym czy teş publicznoprawnym, wynikające z przepisów prawa materialnego, które zostałoby najpóŝniej w dacie wniesienia skargi naruszone wprowadzonym zaskarşoną uchwałą zakazem.
Niezaleşnie od stwierdzenia, şe skarşąca nie legitymuje się takim prawem chronionym, które wynikałoby z przepisów prawa materialnego, w uzasadnieniu zaskarşonego wyroku wskazano równieş, şe nie
moşe być mowy o naruszeniu interesu skarşącej
(określonego jako faktyczny) wobec tego, şe skarşąca ma w swoim władaniu obiekt telekomunikacyjny
słuşący do prowadzenia działalności gospodarczej,
który moşe przebudować w razie potrzeby, czego
nie uniemoşliwia jej wprowadzony miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego sporny
zakaz.
Po rozpoznaniu skargi kasacyjnej PTC Spółki z o.o.
Naczelny Sąd Administracyjny, wyrokiem z dnia
19 maja 2010r. (sygn. akt II OSK 522/10), uchylił wy-
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rok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 2 grudnia 2009r. i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.
W uzasadnieniu wyroku NSA zauwaşył, şe co do
zasady w orzecznictwie sądowoadministracyjnym
uznaje się, iş legitymowanym do skutecznego wniesienia skargi na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy
o samorządzie gminnym jest podmiot mający na
terenie objętym zaskarşonym aktem samorządu
gminnego nieruchomość, do której słuşą mu prawa
rzeczowe (własność, uşytkowanie wieczyste). Jednakşe w ocenie NSA nie moşe to oznaczać, şe jest to
reguła generalna, nie dopuszczająca şadnych odstępstw (wyjątków) wynikających ze względów uzasadnionych szczególnymi warunkami. Brak jest bowiem podstaw prawnych do zajęcia stanowiska, şe
wyłącznie legitymowanie się prawem rzeczowym do
gruntu objętego uchwałą w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego (własnością, uşytkowaniem wieczystym) przesądza o wystąpieniu interesu prawnego skarşącego. Nie powinno budzić wątpliwości, şe w warunkach konkretnej sprawy, moşliwe jest dopuszczenie, iş nie tylko
stosunek prawno-rzeczowy moşe stanowić podstawę do skutecznego podnoszenia przez skarşącego,
şe jego prawo zostało naruszone kwestionowanym
aktem (uchwałą w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego).
Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, iş w przedmiotowej sprawie skargę wniosła Spółka będąca
dzierşawcą terenu, jednakşe co w sprawie jest charakterystyczne, podmiotem wydzierşawiającym jest
samorząd gminny – miasto Zielona Góra będące
właścicielem gruntu. Jednocześnie to właśnie miasto, korzystając z praw przysługujących mu na podstawie przepisów prawa publicznego, w uchwalonym przez radę miasta miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zawarło normę
prawną zakazującą budowy nowych obiektów telekomunikacji oraz rozbudowy juş istniejących, co
faktycznie moşe prowadzić do istotnego ograniczenia korzystania z danego gruntu, a w konsekwencji
nawet całkowicie uniemoşliwić prowadzenie konstytucyjnie chronionej działalności gospodarczej. NSA
stwierdził, iş: „w takim przypadku nie moşna się
zgodzić z orzeczeniem o oddaleniu skargi tylko
z tego względu, şe ustalono, iş wnosząca skargę
Spółka będąca dzierşawca nie jest legitymowana do
skutecznego wniesienia skargi. Konieczne jest wcześniejsze, dogłębne zbadanie i wyjaśnienie warunków wynikających z umowy dzierşawy, dokonanie
oceny prawnego związku treści tej umowy zawartej
z gminą, której organ stanowiący podjął zaskarşoną
uchwałę, z przedmiotem zaskarşenia, a takşe rozwaşenie charakteru i warunków prowadzonej działalności gospodarczej zwłaszcza w świetle zasad wynikających z Konstytucji RP, orzecznictwa Trybunału
Konstytucyjnego oraz wymogów prawa wspólnotowego. W takim szczególnym przypadku jaki występuje w niniejszej sprawie, naleşy równie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, statuującej prawo do zagospodarowania terenu przez
podmiot mający do niego tytuł prawny. Takim tytułem prawnym jest wszak nie tylko własność czy
uşytkowanie wieczyste, ale równieş prawo dzierşa-
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wy wynikające z umowy zawartej przez skarşącą
z gminą.”
Wojewódzki Sąd Administracyjny zwaşył, co następuje:
Zgodnie z przepisem art. 3 § 1 ustawy z dnia
30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze
zm.) – dalej jako „p.p.s.a.” sądy administracyjne
sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują środki przewidziane w ustawie.
Z kolei w myśl § 2 pkt 5 i 6 ww. przepisu kontrola
działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg
na akty prawa miejscowego organów jednostek
samorządu terytorialnego i terenowych organów
administracji rządowej oraz akty organów jednostek
samorządu terytorialnego i ich związków, inne niş
określone w pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej.
Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc
jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz
powołaną podstawą prawną (art. 134 p.p.s.a.). Nadto naleşy podkreślić, iş po myśli przepisu art. 190
p.p.s.a. sąd, któremu sprawa została przekazana
związany jest wykładnią prawa dokonaną w tej
sprawie przez Naczelny Sąd Administracyjny.
W niniejszej sprawie podstawę prawną skargi stanowił art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) – dalej takşe jako „u.s.g.”. Przepis
ten stanowi, şe kaşdy czyj interes prawny lub
uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętym przez organ gminy w sprawie
z zakresu administracji publicznej, moşe, po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia, zaskarşyć uchwałę do sądu administracyjnego.
Ze sformułowania przepisu wynika, şe nie jest to
skarga powszechna (actio popularis), słuşąca kaşdemu, kto zarzuca wyłącznie naruszenie obiektywnego porządku prawnego. Uprawnienia przysługujące w tym zakresie obywatelowi nie sięgają tak
daleko, jak uprawnienia organu nadzoru nad działalnością gminną (art. 98 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym), czy prokuratora lub Rzecznika Praw
Obywatelskich. Skarşący, skarşąc uchwałę organu
gminy na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, musi wykazać istnienie związku
pomiędzy zaskarşoną uchwałą, a jego indywidualną
sytuacją prawną. Musi udowodnić, şe zaskarşona
uchwała naruszając prawo, jednocześnie negatywnie wpływa na jego sferę prawnomaterialną, pozbawia go np. pewnych uprawnień albo uniemoşliwia ich realizację.
W orzecznictwie sądowym od dawna zwraca się
uwagę na istotne róşnice pomiędzy postępowaniem
administracyjnym ogólnym uregulowanym w kodeksie postępowania administracyjnego, a postępowaniem w sprawie zaskarşania uchwały organu
gminy do sądu administracyjnego. W pierwszym
z tych postępowań stroną jest kaşdy czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie
lub kto şąda czynności organu ze względu na swój
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interes prawny lub obowiązek – art. 28 k.p.a. Wystarczy więc na gruncie tego przepisu, iş w ocenie
organu, w przypadku postępowań wszczynanych
z urzędu, lub we własnej ocenie podmiotu şądającego wszczęcia postępowania, będzie ono dotyczyło
interesu prawnego – opartego o konkretny przepis
prawa materialnego – danego podmiotu. Odmienna
jest natomiast sytuacja w odniesieniu do skargi
składanej na podstawie art. 101 u.s.g. Legitymacja
do wniesienia takiej skargi do sądu administracyjnego przysługuje nie temu kto ma w tym interes
prawny, ale temu czyj interes prawny został naruszony skarşonym rozstrzygnięciem (wyrok NSA
z dnia 3 września 2004r., sygn. akt. OSK 476/04, ONSAiWSA 2005, Nr 1, poz. 2). Naruszenie interesu
prawnego składającego taką skargę musi mieć przy
tym charakter bezpośredni, zindywidualizowany,
obiektywny i realny. Uchwała, czy teş konkretne jej
postanowienia, musi więc naruszać rzeczywiście
istniejący w dacie podejmowania uchwały interes
prawny skarşącego. Takie rozumienie legitymacji
skarşącego znajduje potwierdzenie takşe w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał ten
w wyroku z dnia 4 listopada 2003r., sygn. akt SK
30/02 (OTK-A 2003 Nr 8, poz. 4) zauwaşył bowiem,
şe skarga na podstawie art. 101 u.s.g. nie ma charakteru actio popularis, a zatem do jej wniesienia nie
legitymuje sama ewentualna sprzeczność zaskarşonej uchwały z prawem. Podstawą zaskarşenia jest
bowiem równocześnie naruszenie konkretnie rozumianych interesów lub uprawnień konkretnego
obywatela lub ich grupy, ewentualnie innego podmiotu, który jest mieszkańcem danej gminy lub jest
z tą gminą w inny sposób prawnie związany.
W związku z powyşszym nie ulega wątpliwości, şe
kaşdy skarşący, składając skargę w trybie art. 101
u.s.g. musi wykazać, şe w konkretnym wypadku
istnieje związek pomiędzy jego własną, prawnie
gwarantowaną (a nie wyłącznie faktyczną) sytuacją,
a zaskarşoną przezeń uchwałą, to znaczy, iş zachodzi
związek polegający na tym, şe uchwała narusza (czyli pozbawia lub ogranicza) jego interes prawny lub
uprawnienie, albo jako indywidualnego podmiotu,
albo jako członka określonej wspólnoty samorządowej (wyrok Sądu Najwyşszego z dnia 7 marca 2003r,
sygn. akt III RN 42/02, OSNP 2004/7/114).
Przechodząc od powyşszych rozwaşań ogólnych do
okoliczności przedmiotowej sprawy, z uwzględnieniem wykładni prawa dokonanej w tej sprawie
w uzasadnieniu wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 maja 2010r. (sygn. akt II OSK
522/10), zwaşyć przyjdzie, iş skarşąca PTC Spółka
z o.o. posiada legitymację do zaskarşenia uchwały
Rady Miasta Zielonej Góry z dnia 31 marca 2009r.
Nr XLIII/580/09 w zakresie objętym skargą tj. przepisu § 12 pkt 8 lit. c. Skarşąca przed zaskarşeniem
gminnego aktu prawa miejscowego wyczerpała
równieş, wynikający z przepisu art. 101 ust. 1 u.s.g.,
tryb wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
W ocenie Sądu, w składzie orzekającym w przedmiotowej sprawie, zaskarşony przepis uchwały
wprowadzający zakaz lokalizacji nowych stacji bazowych i urządzeń nadawczych oraz rozbudowy
istniejących narusza interes prawny skarşącej Spółki, na skutek naruszenia przepisów prawa. Z akt
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sprawy wynika, şe skarşąca Spółka jest dzierşawcą
nieruchomości objętej planem, na której znajduje
się obiekt inwestycji telekomunikacyjnej, z którego
wykorzystaniem strona prowadzi działalność gospodarczą regulowaną na podstawie udzielonego
zezwolenia. Ponadto PTC sp. z o.o. dzierşawi przedmiotową nieruchomość od Miasta Zielona Góra.
Trzeba wskazać, şe zasadą ugruntowaną w orzecznictwie sądowoadministracyjnym jest to, iş legitymacja do zaskarşenia uchwały rady gminy moşe być
wyprowadzona z przepisu prawa materialnego powszechnie obowiązującego, a nie z dzierşawy, czyli
z umowy cywilnoprawnej (vide: wyrok Naczelnego
Sądu Administracyjnego z dnia 4 listopada 2009r.
(sygn. akt II OSK 1387/09, Lex Polonica Nr 2287079).
Jednak jest dopuszczalne, aby ustawodawca
w przepisie szczególnym ww. regułę zmodyfikował.
Nadto w okolicznościach rozpoznawanej sprawy
podkreślenia wymaga, iş Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 19 maja 2010r. sygn. akt
II OSK 522/10 stwierdził, şe nie moşe to oznaczać, şe
jest to reguła generalna, nie dopuszczająca şadnych
odstępstw (wyjątków) wynikających ze względów
uzasadnionych szczególnymi warunkami. Brak jest
bowiem podstaw prawnych do zajęcia stanowiska,
şe wyłącznie legitymowanie się prawem rzeczowym
do gruntu objętego uchwałą w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (własnością, uşytkowaniem wieczystym) przesądza
o wystąpieniu interesu prawnego skarşącego. Nie
powinno budzić wątpliwości, şe w warunkach konkretnej sprawy, moşliwe jest dopuszczenie, iş nie
tylko stosunek prawno-rzeczowy moşe stanowić
podstawę do skutecznego podnoszenia przez skarşącego, şe jego prawo zostało naruszone kwestionowanym aktem (uchwałą w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego).
Sąd rozpoznający przedmiotową sprawę ponownie
podziela powyşszy pogląd, z nadto, na mocy art. 190
p.p.s.a. wskazaniem tym jest związany.
Zaznaczyć naleşy, şe obowiązek uwzględnienia
skargi na uchwałę w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego powstaje wówczas, gdy naruszenie interesu prawnego lub uprawnienia skarşącego jest związane z jednoczesnym
naruszeniem obiektywnego porządku prawnego.
Obowiązku takiego nie ma natomiast wówczas, gdy
naruszony zostaje interes prawny lub uprawnienie
skarşącego, ale dzieje się to w zgodzie
z obowiązującym prawem i w granicach przysługującego gminie władztwa planistycznego, w ramach
którego ustala ona przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów.
Przede wszystkim podkreślenia wymaga, iş akty
prawa miejscowego, do których zalicza się miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, wydawane są na podstawie delegacji ustawowej
w granicach upowaşnień zawartych w ustawie
(art. 94 Konstytucji RP) i na obszarze działania organów, które je ustanowiły stanowią ŝródło powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej
Polskiej (art. 87 ust. 2 Konstytucji RP). Wskazana
wyşej klauzula kompetencyjna, zobowiązująca jed-
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nostki samorządu terytorialnego do stanowienia
aktów prawa miejscowego na podstawie upowaşnień ustawowych, koresponduje z zawartą w art. 7
Konstytucji RP zasadą praworządności, nakazującą
organom władzy publicznej działać na podstawie
i w granicach prawa.
W art. 87 ust. 1 i ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej określona została hierarchia ŝródeł prawa.
Są nimi: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy
międzynarodowe oraz rozporządzenia (ust. 1),
a takşe akty prawa miejscowego (ust. 2). Wymienienie aktów prawa miejscowego na ostatniej pozycji
powoduje, şe wydając przepisy gminne gmina winna czynić to w ramach obowiązujących przepisów
wyşszego rzędu i zawartych tam upowaşnień.
Z wskazanej wyşej hierarchii ŝródeł prawa wynika
teş zakaz regulowania w prawie miejscowym materii
zastrzeşonych dla przepisów wyşszego rzędu oraz
nakaz zgodności postanowień prawa miejscowego
z przepisami wyşszego rzędu (Konstytucja, ustawa,
rozporządzenie).
Tak więc, mimo iş gmina dysponuje, w świetle regulacji art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym, tzw. władztwem planistycznym i moşe stanowić o przeznaczeniu i zasadach gospodarowania terenu, to winna to czynić
w granicach obowiązującego prawa. Granice władztwa planistycznego gminy wyznaczyły bowiem
obowiązujące przepisy prawa. Stąd teş do zawartych
w planie zagospodarowania przestrzennego ustaleń
nie mogą być wprowadzane zakazy nie ustanowione
w ustawach regulujących daną problematykę. Rada
gminy obowiązana jest bowiem przestrzegać zakresu upowaşnienia udzielonego jej przez ustawę
w zakresie tworzenia aktów prawa miejscowego
i nie moşe wkraczać w materię regulowaną ustawą
wprowadzając do treści planu zagospodarowania
przestrzennego postanowienia ustawowe.
W niniejszej sprawie, w ocenie Sądu, powyşszy
wymóg nie został spełniony.
Ustanowiony w § 12 pkt 8 lit. c planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zielona Góra: „zakaz
lokalizacji nowych stacji bazowych i urządzeń
nadawczych i rozbudowy istniejących" nie znajduje
oparcia w przepisach prawa, w szczególności
w przepisach ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póŝn. zm.) dalej jako
„ustawa” jak równieş w przepisach ustawy z dnia
21 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst
jedn. Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z póŝn. zm.). Şaden z obowiązujących aktów prawnych rangi ustawowej nie daje podstaw do stanowienia w planie
miejscowym tego rodzaju zakazów. Równieş przepis
art. 1 ust. 2 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym nakazujący uwzględniać w zagospodarowaniu
przestrzennym wymagania, walory i potrzeby określone w kontrolowanym przepisie oznacza, şe obowiązek ten istnieje w takim zakresie, w jakim przewidują go przepisy szczególne zawarte zarówno
w tej ustawie, jak i innych przepisach prawa materialnego regulującego wymagania dotyczące ochrony środowiska przyrodniczego, zdrowia oraz bezpie-
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czeństwa ludzi i mienia. W şadnej z tych regulacji
nie został zawarty zakaz lokalizacji inwestycji z zakresu telekomunikacji – stacji bazowych i urządzeń
nadawczych, ani teş rozbudowy istniejących obiektów budowlanych. Oznacza to, iş po spełnieniu
określonych wymogów tego rodzaju inwestycje
mogą być realizowane. Władztwo planistyczne gminy nie moşe sięgać tak daleko by wykluczać moşliwość lokalizacji inwestycji, dopuszczonych do realizacji przepisami prawa powszechnego (podobnie
NSA w wyroku z dnia 27 maja 2009r. sygn. akt
II OSK 1906/08, http://orzeczenia.nsa.gov.pl).
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
jest co prawda głównym instrumentem planowania
i zagospodarowania przestrzennego gminy, a ustalenia w planie co do przeznaczenia terenu i określenia zasad jego zagospodarowania wynikają z art. 2
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, to jednak wszelkie ograniczenia w sposobie zagospodarowaniu terenu objętego planem
muszą wynikać z ustawy.
Przystępując do dalszych rozwaşań naleşy wskazać,
iş zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 2 lipca
2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst
jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 155, poz. 1095 ze zm.), wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie
regulowanym przepisami ustawy z dnia 21 lipca
2000r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73,
poz. 852, z póŝn. zm. zastąpionej obecnie ustawą
Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004r.),
w tym działalności polegającej na dostarczaniu sieci
telekomunikacyjnych, udogodnień towarzyszących
lub świadczeniu usług telekomunikacyjnych, wymaga uzyskania zezwolenia. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej nie zawiera definicji legalnej
zezwolenia. W doktrynie przyjmuje się, şe jest to
indywidualny akt prawny (decyzja administracyjna),
wydawany na wniosek zainteresowanego podmiotu
(przedsiębiorcy) w celu uzyskania zgody na podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
(por. C. Kosikowski Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2005,
s. 235-236). Udzielenie zezwolenia jest równoznaczne z dopuszczeniem przedsiębiorcy do wykonywania działalności gospodarczej po spełnieniu przez
niego przewidzianych prawem warunków jej wykonywania i uchyleniem w sposób zindywidualizowany ustawowej przeszkody w legalnym podejmowaniu określonej działalności gospodarczej. Zezwolenia jako akty wydawane przez organy administracji
publicznej są ŝródłem uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień w sferze stosunków publicznoprawnych.
Zgodnie z art. 2 pkt 27 ustawy z dnia z dnia 16 lipca
2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004r.
Nr 171, poz. 1800 z póŝn. zm.) przedsiębiorcą telekomunikacyjnym jest przedsiębiorca lub inny podmiot uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów, który wykonuje działalność gospodarczą polegającą na
dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych, udogodnień towarzyszących lub świadczeniu usług telekomunikacyjnych, przy czym przedsiębiorca telekomunikacyjny, uprawniony do:

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 113

– 8847 –

a) świadczenia usług telekomunikacyjnych, zwany jest „dostawcą usług”,
b) dostarczania publicznych sieci telekomunikacyjnych lub udogodnień towarzyszących,
zwany jest „operatorem”.
W niniejszej sprawie skarşąca Spółka jest właśnie
operatorem, na którym ciąşą określone ustawą
obowiązki wynikające z konieczności zapewnienia
dostępu telekomunikacyjnego (art. 2 pkt 6 prawa
telekomunikacyjnego), czyli korzystania z urządzeń
telekomunikacyjnych, udogodnień towarzyszących
lub usług świadczonych przez innego przedsiębiorcę
telekomunikacyjnego, na określonych warunkach,
celem świadczenia usług telekomunikacyjnych, polegające w szczególności na: łączeniu urządzeń telekomunikacyjnych, w tym na dostępie do lokalnej
pętli abonenckiej oraz urządzeń i usług niezbędnych
do świadczenia usług w lokalnej pętli abonenckiej,
dostępie do budynków i infrastruktury telekomunikacyjnej, dostępie do sieci telekomunikacyjnych,
w tym na potrzeby roamingu.
W celu wypełniania swoich obowiązków przedsiębiorstwo telekomunikacyjne musi stworzyć sieć
telekomunikacyjną (art. 2 pkt 35 prawa telekomunikacyjnego), co obejmuje systemy transmisyjne oraz
urządzenia komutacyjne lub przekierowujące, a takşe inne zasoby, które umoşliwiają nadawanie, odbiór lub transmisję sygnałów za pomocą przewodów, fal radiowych, optycznych lub innych środków
wykorzystujących energię elektromagnetyczną, niezaleşnie od ich rodzaju.
Wobec tego uniemoşliwianie rozwoju sieci telekomunikacyjnych - w tym budowy czy modernizacji
urządzeń nadawczych, tak jak w niniejszej sprawie,
powoduje, iş skarşąca Spółka nie moşe wywiązywać
się z nałoşonych na nią obowiązków wynikających
zarówno z prawa krajowego, jak i wspólnotowego.
W wyroku z dnia 11 września 2008r. Naczelny Sąd
Administracyjny (Sygn. akt II OSK 215/08, LEX
Nr 510042) orzekł, iş dokonując wykładni przesłanki
materialno-prawnej: zasad sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rada
gminy związana jest przepisami prawa, w tym prawa europejskiego, zasadami konstytucyjnymi
i przepisami ustaw materialnoprawnych. Tylko
w tych granicach moşna wyznaczyć władztwo planistyczne przysługujące gminie. Dlatego teş art. 6
ust. 1 nie moşna stosować, jako dający podstawę do
pełnego władztwa planistycznego.
Naleşy podkreślić, iş Polska jako członek Unii Europejskiej jest zobowiązana realizować program
wspierania rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Realizacja takiego programu oznaczać musi
w praktyce umoşliwienie przedsiębiorstwom telekomunikacyjnym rozbudowy i modernizacji sieci
telekomunikacyjnej. Rzeczpospolita Polska musi nie
tylko respektować, ale wdraşać i w şycie poprzez
dostosowanie polskiego ustawodawstwa, przepisy
dotyczące łączności elektronicznej, tj. w szczególności dyrektywę 2002/19/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie dostępu
do sieci łączności elektronicznej i urządzeń towarzy-
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szących oraz wzajemnych połączeń (dyrektywa
o dostępie) (Dz. Urz. WE L 2002.108.7), dyrektywę
2002/20/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
7 marca 2002r. w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywy
o zezwoleniach) (Dz. Urz. WE L 2002.108.21), dyrektywę 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 7 marca 2002r. w sprawie usługi powszechnej
i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw uşytkowników (dyrektywa o usłudze
powszechnej) (Dz. Urz. WE L 2002.108.51).
Zwłaszcza istotne dla niniejsze sprawy są uregulowania zawarte w ww. dyrektywie o dostępie, która
harmonizuje sposób, w jaki Państwa Członkowskie
regulują dostęp do sieci łączności elektronicznej
oraz urządzeń towarzyszących i wzajemne połączenia (art. 1 cyt. dyrektywy). Z kolei dyrektywa definiuje dostęp jako „udostępnianie urządzeń lub usług
innemu przedsiębiorstwu na określonych warunkach, na zasadzie wyłączności lub braku wyłączności, na potrzeby świadczenia usług łączności elektronicznej, w tym świadczenia za ich pomocą usług
społeczeństwa informacyjnego lub usług nadawania
treści. Obejmuje on między innymi: dostęp do elementów sieci i urządzeń towarzyszących, co moşe
się wiązać z podłączeniem urządzeń za pomocą
środków stacjonarnych lub niestacjonarnych (w
szczególności obejmuje to dostęp do pętli lokalnej
oraz urządzeń i usług niezbędnych do obsługi pętli
lokalnej); dostęp do infrastruktury fizycznej, w tym
budynków, kanałów i masztów; dostęp do odpowiednich systemów oprogramowania, w tym do
systemów wsparcia operacyjnego; dostęp do systemów informacyjnych lub baz danych na potrzeby
przygotowywania zamówień, dostaw, zamawiania,
konserwacji i reklamacji oraz fakturowania; dostęp
do translacji numerów lub systemów o równowaşnych funkcjach; dostęp do sieci stacjonarnych i ruchomych, w szczególności na potrzeby roamingu;
dostęp do systemów warunkowego dostępu na potrzeby usług telewizji cyfrowej oraz dostęp do sieciowych usług wirtualnych (art. 2 lit. a). Zgodnie
z art. 5 przedmiotowej dyrektywy dla realizacji celów
określonych w art. 8 dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywa ramowa), krajowe organy regulacyjne wspierają, a w stosownych przypadkach zapewniają – zgodnie z przepisami niniejszej dyrektywy - odpowiedni
dostęp i wzajemne połączenia oraz interoperacyjność usług, wykonując swoje zadania w taki sposób,
aby promować wydajność, zrównowaşoną konkurencję, efektywne inwestycje i innowacje oraz zapewnić maksymalne korzyści uşytkownikom końcowym. Z kolei w myśl art. 8 ust. 4 ww. dyrektywy
ramowej krajowe organy regulacyjne będą promować interesy obywateli Unii Europejskiej m.in.: zapewniając wszystkim obywatelom dostęp do usługi
powszechnej określonej w dyrektywie 2002/22/WE
(dyrektywie o usłudze powszechnej);
Konkludując, stwierdzić naleşy, iş ograniczając moşliwości rozbudowy i modernizacji sieci telekomunikacyjnej (brak modernizacji moşe oznaczać niemoşność świadczenia określonych usług) przedsiębiorstwom telekomunikacyjnym, Polska naraşa się na
zarzuty uchybienia zobowiązaniom wynikającym
m.in. z ww. dyrektyw w sprawie łączności oraz bra-
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ku właściwej transpozycji przepisów unijnych do
ustawodawstwa krajowego. Przykładem mogą być
wyroki Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
13 listopada 2008r. (sygn. akt C-227/07, Lex Polonica
Nr 1963703), w którym Trybunał orzekł, iş nie dokonując prawidłowo transpozycji art. 4 ust. 1 dyrektywy 2002/19/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 7 marca 2002r. w sprawie dostępu do sieci
łączności elektronicznej i urządzeń towarzyszących
oraz wzajemnych połączeń (dyrektywy o dostępie),
Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom,
które na niej ciąşą na mocy tej dyrektywy oraz wyrok z dnia 22 stycznia 2009r. (sygn. akt C-492/07, Lex
Polonica Nr 1988442) TS orzekł, iş nie dokonując
prawidłowo transpozycji dyrektywy 2002/21/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca
2002r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych
sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywy ramowej), a w szczególności jej art. 2 lit. k) dotyczącego pojęcia „abonent”, Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciąşą na mocy tej
dyrektywy.
Zwrócić naleşy uwagę na to, iş na podstawie umowy dzierşawy Nr 166/03 z dnia 18 lipca 2003r. Polska
Telefonia Cyfrowa wydzierşawiła od Gminy Zielona
Góra o statusie miejskim jako uşytkownika wieczystego część niezabudowanej nieruchomości połoşonej w Zielonej Górze przy ul. Piwnej, oznaczona
Nr ewid. działki 114/4 w obrębie 29 o powierzchni
800m2, na okres od dnia 1 sierpnia 2003r. do dnia
31 lipca 2013r. (z moşliwością wystąpienia przez
dzierşawcę o przedłuşenie umowy na dalszy okres).
Wskazana część nieruchomości gruntowej została
oddana w dzierşawę dla celów określonych w § 3
umowy tj.: budowy stacji bazowej telefonii komórkowej składającej się z urządzeń zasilających oraz
nadawczo-odbiorczych (anteny), które zostaną
umieszczone na wieşy antenowej, wieşy antenowej
o wysokości 80m nad poziomem terenu, ogrodzenia
oraz przyłącza elektroenergetycznego 0,4kV, po
zgromadzeniu odpowiedniej dokumentacji i uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę. Wyłącznie
w takim teş zakresie dzierşawca zobowiązał się wykorzystać przedmiot dzierşawy.
Decyzją Prezydenta Miasta Zielonej Góry z dnia
17 września 2003r. Nr RM.II.7353-638/03 zatwierdzony został projekt budowlany i udzielono PTC Sp.
z o.o. w Warszawie pozwolenia na budowę stacji
bazowej telefonii komórkowej sieci PTC Era (wieşa
o wysokości 84m, dwa kontenery techniczne, ogrodzenie stacji, droga dojazdowa) na działce Nr 114/4
przy ul. Piwnej w Zielonej Górze. Po zrealizowaniu
inwestycji decyzją z dnia 27 sierpnia 2004r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Zielonej
Górze udzielił Spółce pozwolenia na uşytkowanie
powyşszej stacji bazowej telefonii komórkowej.
W przedmiotowej sprawie bezsporna pozostaje okoliczność, iş dzierşawiona w części przez skarşącą
Spółkę od Miasta Zielona Góra gminna nieruchomość gruntowa – działka o Nr ewid. 114/4 połoşona
przy ul. Piwnej znajduje się na obszarze objętym
regulacją zaskarşonej uchwały Rady Miasta Zielona
Góra z dnia 31 maca 2009r. Nr XLIII/580/09 w spra-
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wie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra. W rozdziale 2 uchwały zawarto przepisy obowiązujące
w całym obszarze objętym przedmiotowym planem,
w tym w § 12 zasady modernizacji, rozbudowy
i budowy poszczególnych systemów infrastruktury.
Zgodnie z przepisem § 12 pkt 8 uchwały:
„a) ustala się zapewnienie dostępu w zaleşności
od potrzeb, do istniejącej i/lub rozbudowanej
sieci telekomunikacyjnej,
b) nakazuje się skablowanie sieci,
c) zakazuje się lokalizacji nowych stacji bazowych i urządzeń nadawczych i rozbudowy istniejących”.
Skarşąca Spółka na podstawie obowiązujących
przepisów prawa prowadzi działalność telekomunikacyjną jako przedsiębiorca telekomunikacyjny, na
podstawie przyznanego w trybie publicznym
uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej regulowanej (zgodnie z art. 5 pkt 5 ustawy
o swobodzie działalności gospodarczej, oznacza to
działalność gospodarczą, której wykonywanie wymaga spełnienia szczególnych warunków, określonych przepisami prawa) – zezwolenia telekomunikacyjnego. W ramach tych uprawnień na przedsiębiorcę telekomunikacyjnego ustawodawca nałoşył szereg obowiązków związanych między innymi z nakazem rozwoju i modernizacji sieci telekomunikacyjnej, podwyşszania poziomu i dostępności świadczonych usług. Nie moşna w okolicznościach rozpoznawanej sprawy pominąć faktu, iş na obszarze objętym planem, dla którego ustanowiono zaskarşony
zakaz Spółka prowadzi działalność gospodarczą
z wykorzystaniem majątku gminnego – na podstawie zawartej z gminą umowy dzierşawy nieruchomości. Treść tej umowy jednoznacznie wskazuje, iş
Miasto Zielona Góra wydzierşawiło skarşącej nieruchomość w celu wybudowania i eksploatacji stacji
bazowej telefonii komórkowej składającej się z urządzeń zasilających oraz nadawczo odbiorczych (anteny) umieszonych na wieşy antenowej, przy czym
ilość i moc tych urządzeń nie zostały w umowie
określone. W tej sytuacji, nie moşe budzić wątpliwości, iş ustanowiony w § 12 pkt 8 lit. c zaskarşonej
uchwały zakaz lokalizacji nowych stacji bazowych
i urządzeń nadawczych i rozbudowy istniejących
narusza interes prawny skarşącej wynikający z łączącego ją z Miastem Zielona Góra stosunku obligacyjnego, a nadto znajdujący uzasadnienie w normie
art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z którym kaşdy ma
prawo, w granicach określonych ustawą do zagospodarowania terenu, do którego ma tytuł prawny,
zgodnie z warunkami ustalonymi w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu, jeşeli nie narusza to chronionego prawem
interesu publicznego oraz osób trzecich.
Nadto podkreślić naleşy, şe ograniczenia w zakresie
korzystania z konstytucyjnych praw i wolności, do
których zalicza się wolność działalności gospodarczej mogą być w demokratycznym państwie prawa
ustanawiane tylko wtedy, gdy jest to konieczne dla
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jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego bądŝ
dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw
(art. 31 ust. 3 Konstytucji RP). W kaşdym takim przypadku naleşy więc wskazać o jaki interes publiczny
chodzi i udowodnić, şe jest on na tyle waşny, iş wymaga ograniczenia prawa lub wolności.
Uzasadnienie zaskarşonej uchwały nie zawiera wyczerpujących rozwaşań w tym zakresie.
Mając na uwadze powyşsze okoliczności, Sąd zwaşył, iş ustanawiając w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zakaz lokalizacji nowych
stacji bazowych i urządzeń nadawczych w zakresie
telekomunikacji, jak i rozbudowy istniejących gmina
naruszyła porządek prawny nie przestrzegając wymogów wynikających z art. 2 pkt 1 i 5, art. 4 ust. 1
w zw. z art. 15 ust. 2 pkt 10 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, jak równieş
art. 7, art. 22 , art. 31 ust. 3, art. 87 ust. 2 i art. 94
Konstytucji RP. Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego winien bowiem określać rozmieszczenie inwestycji celu publicznego, do jakich zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (w dacie podjęcia
zaskarşonej uchwały Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603
ze zm.) naleşą obiekty i urządzenia łączności publicznej. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 10 ustawy plan
winien takşe określać zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.
W zaskarşonym planie naleşało zatem wskazać
ewentualne rozmieszczenie i warunki tego charakteru inwestycji, a nie wprowadzać zakaz całkowity
zakaz ich realizacji, jak i rozbudowy istniejących juş
inwestycji umoşliwiającej między innymi dostosowanie ich do zmieniających się wymogów i norm
określonych stosownymi przepisami powszechnie
obowiązującymi.
Juş tylko na marginesie naleşy zwrócić uwagę na
przepisy ustawy z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu
rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U.
Nr 106, poz. 675), która co prawda weszła w şycie
17 lipca 2010r., czyli nie obowiązywała w dacie
uchwalenia zaskarşonego aktu, nie mniej jednak
wskazuje na kierunek działania ustawodawcy w zakresie zabezpieczenia potrzeb rozwoju telekomunikacji w kontekście miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie art. 46 ust. 1 ww. ustawy miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej
„planem miejscowym”, nie moşe ustanawiać zakazów, a przyjmowane w nim rozwiązania nie mogą
uniemoşliwiać lokalizowania inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, w rozumie-
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niu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami, jeşeli taka inwestycja jest zgodna z przepisami odrębnymi. Z kolei
art. 75 ww. ustawy określa konsekwencje wejścia
w şycie ww. art. 46 dla obowiązujących juş miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Mianowicie gminy w terminie 12 miesięcy od
dnia wejścia w şycie ustawy mają obowiązek dostosowania treści planów miejscowych obowiązujących na obszarze ich właściwości do wymagań
określonych w art. 46 ust. 1. Ponadto po myśli art.
48 cyt. ustawy przedsiębiorca telekomunikacyjny
oraz Prezes UKE mogą zaskarşyć, w zakresie telekomunikacji, uchwałę w sprawie uchwalenia planu
miejscowego.
Wobec powyşszego stwierdzić przyjdzie, iş Rada
Miasta Zielona Góra ma obowiązek – w terminie do
17 lipca 2011r. zmienić wszystkie obowiązujące na
jej terenie miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego tak, aby nie było w nich zakazów
i rozwiązań uniemoşliwiających lokalizację inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej,
jeşeli taka inwestycja zgodna jest z przepisami odrębnymi.
W konkluzji naleşy podkreślić, iş dokonując wykładni
przesłanki materialno prawnej zasad sporządzania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rada gminy związana jest przepisami prawa,
mając na uwadze ustawodawstwo krajowe oraz
obowiązki wynikające z przepisów prawa wspólnotowego. Tylko w tych granicach moşna wyznaczyć
władztwo planistyczne przysługujące gminie, która
nie moşe zatem wprowadzać tak daleko idących
ograniczeń jak w zaskarşonej uchwale (vide wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia
11 września 2008 r. sygn. akt II OSK 215/08, Lex
Nr 510042). W orzecznictwie sądowoadministracyjnym podkreśla się, iş ustawy regulujące zagospodarowanie przestrzenne naleşą do ustaw, które ograniczają sposób wykonywania prawa własności, jednakşe plan zagospodarowania przestrzennego nie
moşe stanowić instrumentu ograniczającego chronioną konstytucyjnie swobodę działań gospodarczych i nakładania ograniczeń o charakterze podmiotowym w zakresie działań konkurencyjnych
podmiotów gospodarczych. Ustrojodawca dopuszcza bowiem ograniczenie działalności gospodarczej
tylko w drodze ustawy i tylko ze względna waşny
interes publiczny (por. wyroki NSA z dnia 20 marca
2003r. sygn. akt II SA/Po 1376/02, Lex 81497, z dnia
31 maca 2009r. sygn. akt II OSK 430/08). Nie jest
zatem dopuszczalne ograniczanie rozwoju sieci telekomunikacyjnej oraz jej modernizacji w sytuacji, gdy
ustawodawca nakazuje wręcz działania odwrotne,
wymienione między innymi w powołanej powyşej
ustawie o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.
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Powyşsze musiało doprowadzić do wniosku, şe doszło do naruszenia zasad sporządzania planu miejscowego, co w świetle art. 28 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym skutkuje niewaşnością podjętej w tym przedmiocie
uchwały, w części uchwalonej z naruszeniem tych

Poz. 1834, 1835

zasad. Uwzględniając zatem z tego powodu skargę
Sąd orzekła jak w pkt I wyroku, zgodnie z przepisem
art. 147 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
O tym, şe zaskarşona uchwała nie podlega wykonaniu Sąd orzekł na podstawie art. 152 p.p.s.a.
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WYROK
WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
SYGN. AKT II SA/GO 569/10
z dnia 22 września 2010r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym:

3) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia
artystyczne u dzieci,

Przewodniczący

Sędzia WSA Marek Szumilas

Sędziowie

Sędzia WSA Joanna Brzezińska

4) zajęcia i gry ruchowe wspomagające rozwój
dziecka,

Sędzia WSA Michał Ruszyński
(spr.)
Protokolant

sekr. sąd. Elşbieta Dzięcielewska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 września
2010r. sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego
w Şarach na uchwałę Rady Gminy Brody z dnia
29 grudnia 2009r. Nr XXXV/236/09 w przedmiocie
odpłatności za korzystanie ze świadczeń w przedszkolu samorządowym
I.

stwierdza niewaşność zaskarşonej uchwały,

II. określa, şe zaskarşona uchwała nie podlega
wykonaniu.
UZASADNIENIE
1. Rada Gminy Brody 29 grudnia 2009r., 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.), dalej: u.s.g, w związku z art. 14
ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.),
dalej: u.s.o, podjęła uchwałę Nr XXXV/236/09
w sprawie odpłatności za korzystanie ze świadczeń
w przedszkolu samorządowym w Brodach w zakresie przekraczającym podstawę programową wychowania przedszkolnego.
2. W § 2 uchwały ustalono, şe za zajęcia świadczone
przez przedszkole ponad czas realizacji podstawy
programowej a obejmujące następujące zajęcia
opiekuńczo-wychowawcze i dydaktyczne:
1) zajęcia rozbudzające u dzieci zainteresowania
otaczającego świata poprzez wyjścia plenerowe
oraz gry i zabawy badawcze,
2) zajęcia i zabawy tematyczne wspomagające
rozwój społeczno-emocjonalny dziecka,

5) gry i zabawy wspomagające i korygujące rozwój
mowy dziecka
ustala się opłatę za 1 godzinę realizacji tych zajęć
w wysokości 2,00zł i nalicza się ją za kaşdą rozpoczętą godzinę ponad czas realizacji podstawy programowej.
W § 3 ust. 1 ustalono, şe miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń ustalana jest na podstawie stawki godzinowej, oraz prowadzonej
w przedszkolu listy obecności dzieci. Za czas nieobecności dziecka w przedszkolu opłat nie pobiera
się (§ 3 ust. 2). Natomiast w § 4 ustalono, iş zakres
świadczeń, zasady poboru opłat miesięcznych za
świadczenia, termin obowiązywania umowy oraz
warunki jej wypowiedzenia, określa umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy dyrektorem a rodzicami lub prawnymi opiekunami.
3. Powyşsza uchwała, została w całości zaskarşona
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. przez Prokuratora Rejonowego w Şarach. Prokurator zarzucił uchwale istotne naruszenie
prawa, tj. art. 14 ust. 5 u.s.o, poprzez objęcie opłatą,
w § 2, 3 stałej zryczałtowanej odpłatności za korzystanie z przedszkola w wysokości 2 złote za godzinę
pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji
podstawy programowej przy jednoczesnym ustaleniu, iş w czasie tym realizowane będą zajęcia wchodzące w skład podstawy programowej i braku wskazania za jakie konkretne świadczenia, przekraczające
podstawę programową opłata ta będzie pobierana.
4. W uzasadnieniu, opierając się na przepisach
ustawy o systemie oświaty prokurator wskazał, şe
jeşeli nauczanie i wychowanie odbywa się w ramach
podstawy programowej, jest bezpłatne, natomiast
za świadczenia publicznych przedszkoli wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego dozwolone jest pobieranie opłat. Ponadto
stwierdził, iş ustalona w uchwale opłata w wysokości 2zł za godzinę pobytu w przedszkolu dotyczy
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świadczeń wprost wchodzących w skład bezpłatnie
realizowanej podstawy programowej. W związku
z tym niedopuszczalne jest pobieranie jakichkolwiek
opłat, niezaleşnie od czasu ich realizacji. Wskazał
takşe, şe ustanowiona w uchwale opłata ma charakter zryczałtowanej opłaty stałej pobieranej za świadczenia wchodzące w zakres podstawy programowej
wychowania przedszkolnego, a co za tym idzie jej
wprowadzenie ocenić naleşy jako naruszające prawo w sposób istotny.
Prokurator stwierdził równieş, şe w istniejącym stanie prawnym rada gminy (rada miasta) nie posiada
upowaşnienia do nałoşenia opłaty za korzystanie
z przedszkoli o charakterze stałym. Zgodnie przy tym
z zasadą ekwiwalentności świadczeń, opłatę wnosi
się za konkretne świadczenie, które przekracza podstawę programową. W takim stanie prawnym organ
stanowiący gminy posiada jedynie prawo do ustalania opłat za konkretne, indywidualnie wskazane
świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli
publicznych, przekraczające podstawę programową.
Na zakończenie prokurator wskazał, şe zaskarşona
uchwała wprowadziła faktycznie zryczałtowaną opłatę stałą, bowiem uzaleşniła wysokość opłat za pobyt
dziecka w przedszkolu jedynie od ilości godzin spędzanych w nim przez dziecko, nie tylko nie określając jakie konkretnie świadczenia wykraczające poza
podstawę programową wychowania przedszkolnego będą w ramach tych godzin realizowane, co samo w sobie stanowiło by istotne naruszenie prawa,
lecz wręcz obejmując obowiązkiem uiszczania opłaty
świadczenia wchodzące wprost w zakres podstawy
programowej wychowania przedszkolnego.
5. Rada Gminy Brody nie przesłała do sądu odpowiedzi na powyşszą skargę.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zwaşył, co następuje:
6. Skarga zasługuje na uwzględnienie.
7. Stosownie do art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca
2002r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych
(Dz. U. z 2002r. Nr 153, poz. 1269 ze zm.), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości
między innymi poprzez kontrolę działalności administracji publicznej. Kontrola taka sprawowana jest
pod względem zgodności z prawem, jeşeli ustawy
nie stanowią inaczej (art. 1 § 2 tej ustawy). Zakres
kontroli administracji publicznej obejmuje takşe
orzekanie w sprawach skarg na akty prawa miejscowego oraz inne akty organów jednostek samorządu terytorialnego (art. 3 § 1 w związku z § 2 pkt 5
i 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U.
z 2002r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej: p.p.s.a.
W świetle art. 147 § 1 p.p.s.a, sąd uwzględniając
skargę na uchwałę lub akt stwierdza niewaşność tej
uchwały lub aktu w całości lub w części albo stwierdza, şe zostały wydane z naruszeniem prawa, jeşeli
przepis szczególny wyłącza stwierdzenie ich niewaşności. Wprowadzając sankcję niewaşności jako
następstwo naruszenia prawa, ustawodawca nie
określił rodzaju naruszenia prawa, które prowadziłoby do zastosowania tej sankcji. Zasadnym jest
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zatem sięgnięcie do przepisów u.s.g, gdzie przewidziano dwa rodzaje naruszeń prawa, które mogą być
wywołane przez ustanowienie aktów uchwalanych
przez organy gminy. Mogą być to naruszenia istotne
lub nieistotne (art. 91 u.s.g). Jednak i tu brak ustawowego zdefiniowania obu naruszeń, co stwarza
konieczność sięgnięcia do stanowiska wypracowanego w tym zakresie w doktrynie i w orzecznictwie.
Za „istotne” naruszenie prawa uznaje się uchybienie, prowadzące do skutków, które nie mogą być
tolerowane w demokratycznym państwie prawnym.
Do nich zalicza się między innymi naruszenie przepisów prawa ustrojowego oraz prawa materialnego,
a takşe przepisów regulujących procedury podejmowania uchwał (por. M. Stahl, Z. Kmieciak, Akty
nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego
w świetle orzecznictwa NSA i poglądów doktryny,
Samorząd Terytorialny 2001, z. 1-2, s. 101-102).
W judykaturze za istotne naruszenie prawa uznaje
się takiego rodzaju naruszenia prawa jak: podjęcie
uchwały przez organ niewłaściwy, brak podstawy do
podjęcia uchwały określonej treści, niewłaściwe
zastosowanie przepisu prawnego będącego podstawą podjęcia uchwały, naruszenie procedury podjęcia uchwały (wyroki NSA z 11 lutego 1998r., sygn.
akt II SA/Wr 1459/97; z 8 lutego 1996r., sygn. akt
SA/Gd327/95; wyrok WSA w Gorzowie Wlkp.
z 12 marca 2009r., sygn. akt II SA/Go 844/08).
Stwierdzenie niewaşności uchwały moşe nastąpić
więc tylko wtedy, gdy uchwała pozostaje w wyraŝnej sprzeczności z określonym przepisem prawnym,
co jest oczywiste i bezpośrednie oraz wynika to
wprost z treści tego przepisu. Nie jest zaś konieczne
raşące naruszenie, warunkujące stwierdzenie niewaşności decyzji czy postanowienia, o jakim mowa
w przepisie art. 156 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego. Natomiast nieistotne naruszenia
prawa, które nie stanowią przesłanki do stwierdzenia niewaşności uchwały lub zarządzenia, ale są
przesłanką do wskazania, şe akt został wydany
z naruszeniem prawa to takie naruszenia, które są
mniej doniosłe w porównaniu z innymi przypadkami
wadliwości, czyli np. nieodpowiednie oznaczenie
uchwały, powołanie wadliwej podstawy prawnej,
oczywista omyłka pisarska lub rachunkowa. Są to
takie naruszenia, które nie mają wpływu na treść
uchwały lub zarządzenia.
Przechodząc do merytorycznego rozpoznania sprawy, z uwzględnieniem przytoczonych zasad oceny
obowiązujących w postępowaniu sądowoadministracyjnym stwierdzić naleşy, şe zarzuty zawarte
w skardze są zasadne. Przedmiotem kontroli sądu
w niniejszym postępowaniu jest uchwała Rady
Gminy Brody Nr XXXV/236/09 z 29 grudnia 2009r.
w sprawie odpłatności za korzystanie ze świadczeń
w przedszkolu samorządowym w Brodach w zakresie przekraczającym podstawę programową wychowania przedszkolnego, podjęta na podstawie
art. 18 ust. 2 pkt 15 u.s.g, w związku z art. 14 ust. 5
u.s.o. W pierwszej kolejności naleşało rozwaşyć, jaki
charakter ma zaskarşony akt prawny. W orzecznictwie administracyjnym i doktrynie ugruntował się
pogląd, şe aktem prawa miejscowego jest akt, którego adresatem jest szeroki krąg adresatów, którzy
mogą być jednak w jakiś sposób określeni oraz zo-
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stał wydany na podstawie i w granicach upowaşnienia ustawowego (wyrok NSA z 5 kwietnia 2002r.
sygn. akt l SA 2160/2001, LEX 81765; wyrok NSA
z 3 paŝdziernika 2006r. sygn. akt l OSK 908/06, niepublik.; wyrok NSA z 22 listopada 2005r. sygn. akt l
OSK 971/2005, LEX Nr 196727).
Obecnie nie budzi juş wątpliwości, şe uchwała podejmowana na podstawie art. 14 ust. 5 u.s.o jest
aktem normatywnym o charakterze aktu prawa
miejscowego. Pogląd taki, zaprezentowany w orzeczeniu
Naczelnego
Sądu
Administracyjnego
z 22 listopada 2005r. sygn. akt l OSK 971/05, LEX
Nr 196727, został zaaprobowany i podzielony równieş w innych orzeczeniach sądów administracyjnych (np. w wyroku WSA we Wrocławiu z 5 lutego
2008r. sygn. akt III SA/Wr 622/07, LEX Nr 372638). Za
takim charakterem uchwały podejmowanej na podstawie upowaşnienia wynikającego z art. 14 ust. 5
u.s.o przemawia przede wszystkim to, şe jest ona
wydawana na podstawie upowaşnienia ustawowego i zawiera normy prawne, które adresowane są do
kaşdego, w określonym w normie stanie hipotetycznym. Adresatem norm zawartych w takiej uchwale
będzie blişej nieokreślona grupa rodziców lub opiekunów prawnych dzieci objętych wychowaniem
przedszkolnym. Zgodnie z art. 5 ust. 5 u.s.o, zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli,
w tym z oddziałami integracyjnymi oraz przedszkoli
specjalnych, szkół podstawowych oraz gimnazjów,
w tym z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem
szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, naleşy do zadań własnych
gmin. Stosownie zaś do art. 14 ust. 5 u.s.o, opłaty za
świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli
publicznych ustala rada gminy. W myśl art. 6 ust. 1
u.s.o, przedszkolem publicznym jest przedszkole,
które:
1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie
w zakresie co najmniej podstawy programowej
wychowania przedszkolnego;
2) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje
określone w odrębnych przepisach.
Dla oceny regulacji zawartych w zaskarşonej uchwale istotne znaczenie ma przepis art. 14 ust. 5 u.s.o,
w którym ustawodawca upowaşnił radę gminy do
ustalania opłat za świadczenia w prowadzonych
przez gminę przedszkolach publicznych z uwzględnieniem art. 6 pkt 1 tej ustawy. Z przywołanego wyşej przepisu wynika jasno, şe zakres udzielonego
radzie upowaşnienia sprowadza się do ustalenia
opłaty.
W tym miejscu naleşałoby określić znaczenie uşytego w treści art. 14 ust. 5 u.s.o pojęcia „opłata”, gdyş
nie istnieje jego definicja ustawowa. Bezwzględnie,
pośród danin publicznych dokonać moşna wyodrębnienia dwóch kategorii: podatków i opłat. Podstawą tego rozróşnienia jest koncepcja ekwiwalentności. Opłaty wydają się stanowić wynagrodzenie za
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związane z kosztami działania władzy. Nakładanie
opłat jest dopuszczalne w trzech sytuacjach, jeśli
obywatel korzysta z obiektów i urządzeń naleşących
do państwa (np. opłaty za przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej), jeśli jego udziałem
staje się jakiś przywilej ze strony państwa (opłaty
koncesyjne), a takşe jeśli organ państwa musi zajmować się sprawami obywatela (m.in. wydawanie
zaświadczeń, zezwoleń itd.). Opłatę moşna zatem
zdefiniować jako przymusową odpłatność, nakładaną przez władze publiczne za oferowane świadczenie na rzecz obywatela. Istnieje więc charakterystyczny dla opłat związek przyczynowy między
świadczeniem
pienięşnym
dłuşnika
(opłatą),
a świadczeniem wzajemnym administracji publicznej. Opłata stanowi więc instytucję prawnofinansową, której istotną cechą jest ekwiwalentność. Pobiera się ją w związku z wyraŝnie wskazanymi usługami
i czynnościami organów państwowych lub samorządowych, dokonywanych w interesie konkretnych
podmiotów. Opłata stanowi zatem swoistą zapłatę
za uzyskanie zindywidualizowanego świadczenia
oferowanego przez podmiot prawa publicznego.
Zdaniem Sądu, taki właśnie charakter ma opłata
ustalona na podstawie art. 14 ust. 5 u.s.o. W świetle
przywołanych przepisów, nie budzi wątpliwości
kompetencja rady do ustanowienia opłat za świadczenia w prowadzonych przez gminę przedszkolach
publicznych, przy czym opłaty te mogą być ustalane
tylko za świadczenia przekraczające minimum programowe wychowania przedszkolnego. Rada nie
moşe zaś ustalać w uchwale opłat za pobyt dziecka
w przedszkolu publicznym, jeşeli realizuje ono jedynie podstawy programowe, gdyş mieszczące się
w tym zakresie świadczenia są bezpłatne. Konsekwentnie do powyşszego rada gminy nie moşe ustalać odpłatności za świadczenia, które mieściłyby się
w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, gdyş świadczenia takie są bezpłatne, a takşe
nie moşe obciąşać opłatami rodziców dziecka korzystającego wyłącznie z pięciogodzinnej opieki przedszkolnej. Pod pojęciem „podstawy programowej”
naleşy rozumieć obowiązkowe na danym etapie
kształcenia, zestawy celów i treści nauczania oraz
umiejętności, a takşe zadania wychowawcze szkoły
(przedszkola), które są uwzględniane odpowiednio
w programach wychowania przedszkolnego i programach nauczania oraz umoşliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych
(art. 3 pkt 13 u.s.o). Podstawy programowe wychowania przedszkolnego wymienione są w załączniku
Nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
Zakres podstawy programowej określony został
poprzez wyznaczenie celów wychowawczych jakie
powinny być osiągnięte poprzez realizację podstawy
programowej. We wspomnianym załączniku do rozporządzenia mówi się o tym, şe podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces
wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych
wychowaniem przedszkolnym. Powyşsze uwagi
mają znaczenie dla określenia zakresu programu
rozszerzonego wychowania przedszkolnego, albo-
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wiem tak jak podstawa programowa jest bezpłatna,
tak świadczenia w ramach programu rozszerzonego,
w myśl art. 14 ust. 5 ustawy – są świadczone za odpłatnością.
W orzecznictwie sądowoadministracyjnym wielokrotnie podkreślano, şe uchwalona na mocy art. 14
ust. 5 u.s.o opłata nie moşe mieć charakteru stałego,
wynika z niej bowiem wówczas obowiązek jej ponoszenia w kaşdym przypadku uczęszczania przez
dziecko do przedszkola, bez uwzględnienia przy tym
rodzaju świadczeń, ich jakości czy czasu trwania.
W wyroku z 3 marca 2009r., l OSK 1189/08 Naczelny
Sąd Administracyjny stwierdził, iş ustalenie opłaty
na sztywnym poziomie zobowiązującej do jej ponoszenia niezaleşnie od czasu korzystania i charakteru
dodatkowych świadczeń opiekuńczo – wychowawczych oferowanych przez dane przedszkole, stanowi
istotne naruszenie art. 14 ust. 5 u.s.o. Podobny pogląd został wyraşony w wyrokach WSA we Wrocławiu z 21 maja 2008r., sygn. akt IV SA/Wr 150/08;
z 5 lutego 2008r., sygn. akt III SA/Wr 622/07, LEX
Nr 372638; z 30 maja 2007r., sygn. akt IV SA/Wr
122/07, LEX Nr 322173; z 24 września 2008r., sygn.
akt III SA/Wr 358/08; z 8 sierpnia 2006r., sygn. akt IV
SA/Wr 94/06, LEX Nr 235607; z 18 lipca 2007r., sygn.
akt IV SA/Wr 213/07, LEX Nr 471665; z 7 maja 2008r.,
wyroku WSA w Lublinie z 29 maja 2008r., sygn. akt
III SA/Lu 167/08 i wyroku WSA w Gdańsku z 19 marca 2009r., sygn. akt III SA/Gd 476/08.
Zaskarşona uchwała nie odpowiada wskazanym
wyşej wymogom. Generalizuje ona bowiem zakres
ponadprogramowych zajęć przez odwołanie się do
pojęć obecnych równieş w podstawie programowej
lub prowadzi do istotnych wątpliwości w rozróşnianiu desygnatów określonych w § 2 pkt 1-5 uchwały
Nr XXXV/236/09 Rady Gminy Brody z 29 grudnia
2009r. Wskazany paragraf nie zawiera wskazanej
konkretyzacji świadczeń objętych odpłatnością
w dwóch jej powiązanych aspektach, czyli takiego
określenia „zajęć świadczonych przez przedszkole,
przekraczających czas realizacji podstawy programowej” by nie rodziło ono wątpliwości co do zakresu ich pokrywania się z zajęciami wymienionymi
w załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. Nie zawiera takşe analizy ekonomicznej i indywidualizacji
świadczeń wykraczających poza podstawę programową, co jest podstawowym warunkiem kontroli
ekwiwalentności opłat za świadczenia. Brak jest powiązania godzinowej wysokości opłaty za wskazane
„świadczenia ponadprogramowe” z ich realnym
kosztem. Przyjęcie w § 2 abstrakcyjnie ujmowanej
typizacji zajęć i przyporządkowanie im godzinowej
opłaty stałej (i to nawet bez wskazania czasu ich
realizacji poza przeznaczonym na realizację podstawy programowej) uniemoşliwia zatem adresatom
uchwały rozpoznanie, a zatem takşe kontrolę, czy
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w opłacanych zajęciach mieszczą się rzeczywiście
świadczenia przekraczające podstawy programowe
wychowania przedszkolnego wymienione w załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz jakie są ich rzeczywiste koszty. Taka konstrukcja świadczeń oraz odpowiadającej im opłaty
stałej nie dostarcza takşe precyzyjnego kryterium
ustanawiającego odrębność tego kosztu od innych
kosztów funkcjonowania placówki oświatowej. Powinność precyzowania przez rady gmin świadczeń
udzielanych przez przedszkola i wysokość opłat odpowiadających kaşdemu z tych świadczeń jest
oczywista z co najmniej dwu powodów. Po pierwsze
dlatego, şe tylko w ten sposób moşna zweryfikować,
czy opłatą nie są objęte świadczenia bezpłatne według art. 6 pkt 1 u.s.o., do którego to przepisu ustawodawca odesłał przecieş wprost w ramach delegacji z art. 14 ust. 5 u.s.o. Obowiązek prowadzenia
w zakresie podstawy programowej bezpłatnego
nauczania i wychowania oznacza, şe gmina nie moşe pobierać od rodziców (opiekunów) dzieci korzystających z przedszkoli publicznych opłat za zajęcia,
które mieszczą w tych ramach. Drugi powód, dla
którego istnieje potrzeba konkretyzowania w uchwałach odpłatnych świadczeń przedszkoli, a takşe wysokości samych opłat w stosunku do kaşdego z takich świadczeń dodatkowych, to czytelność usług
opiekuńczo- wychowawczych, co ma niebagatelne
znaczenie dla rodziców (opiekunów) dziecka przy
wyborze poszczególnych świadczeń dodatkowych
(odpłatnych), odpowiadających potrzebom dziecka
oraz ich moşliwościom finansowym. Uchwała powinna zatem precyzyjnie określać poszczególne
świadczenia przekraczające podstawę programową
oferowane przez przedszkole publiczne, a takşe co
składa się na kaşde z tych świadczeń. Organ samorządu terytorialnego, ustanawiając opłatę powinien
określić jej wysokość za kaşde ze świadczeń z osobna. Sposób ustalenia odpłatności powinien być
przekonujący, oparty na kalkulacji ekonomicznej,
a argumentacja za nim przemawiająca racjonalna
i stosownie uzasadniona. W § 2 zaskarşonej uchwały
brak takiej konkretyzacji, a wysokość opłat uzaleşniona została nie od rodzaju świadczenia realizowanego ponad podstawę programową, lecz od czasu
ich pobytu w przedszkolu.
8. Niezachowanie wskazanych zasad skutkowało
przekroczeniem granic delegacji ustawowej przewidzianej w art. 14 ust. 5 u.s.o. Konsekwencją tego jest
stwierdzenie niewaşności przedmiotowej uchwały
w części dotyczącej § 2 i § 3. Zwaşywszy na fakt, iş
wyeliminowanie z obrotu prawnego wskazanych
paragrafów, uczyniło bezprzedmiotowym pozostałe
paragrafy, tj. 1, 4, 5, 6, 7, orzeczono równieş o jego
niewaşności jako „kadłubowego”.
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Zakres derogacji dokonywanej przez sąd powinien
bowiem uwzględnić fakt, iş przedmiotowa uchwała
jako akt prawa miejscowego powinna spełniać podstawowe kryteria zastosowania normatywnego.
9. W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 147 § 1
p.p.s.a, który stanowi, şe sąd uwzględniając skargę
na uchwałę lub akt, stwierdza niewaşność tej

Poz. 1835, 1836

uchwały lub aktu w całości lub w części albo stwierdza, şe zostały wydane z naruszeniem prawa, jeşeli
przepis szczególny wyłącza stwierdzenie ich niewaşności, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. stwierdził niewaşność zaskarşonej
uchwały w całości. O tym, şe zaskarşona uchwała
nie podlega wykonaniu sąd orzekł na podstawie
art. 152 p.p.s.a.

18 34
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY LUBUSKIEGO
NR NK.I.MGRZ.0911-4-17/10
z dnia 26 paŝdziernika 2010r.
Na podstawie art. 91 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) stwierdzam niewaşność uchwały
Rady Miejskiej w Witnicy Nr LVI/363/2010 z dnia
23 września 2010r. w sprawie ustalenia odpłatności
za pobyt w ośrodku wsparcia – Środowiskowym
Domu Samopomocy w Witnicy, doręczonej w dniu
4 paŝdziernika 2010r.
UZASADNIENIE
Na sesji w dniu 23 września 2010r. podjęta została
uchwała w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt
w ośrodku wsparcia – Środowiskowym Domu Samopomocy w Witnicy.
Po dokonaniu analizy prawnej organ nadzoru
stwierdza, şe uchwała istotnie narusza prawo, tj.
art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U z 2009r. Nr 175,
poz. 1362 ze zm.).
Zgodnie z przepisem art. 97 ust. 5 ustawy o pomocy
społecznej rada gminy w drodze uchwały ustala,
w zakresie zadań własnych, szczegółowe zasady
ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach
wsparcia i mieszkaniach chronionych. Ośrodkami
wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest,
m.in., środowiskowy dom samopomocy (art. 51a
ust 1 ustawy). Zadania własne natomiast są to wykonywane przez jednostkę samorządu terytorialnego zadania publiczne słuşące zaspokajaniu potrzeb
wspólnoty samorządowej. Zadania własne gminy
z zakresu pomocy społecznej wymienione zostały
w przepisie art. 17 powołanej ustawy. Do zadań tych
naleşy, między innymi, organizowanie i świadczenie
usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych,
w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy).
W myśl przepisu art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi naleşy do zadań zleconych

z zakresu administracji rządowej realizowanych
przez gminę, a tryb kierowania i przyjmowania do
jednostek organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych w ramach wykonywania zadań z zakresu
administracji rządowej, warunki i tryb ustalania
i pobierania odpłatności, jak równieş warunki całkowitego lub częściowego zwalniania z odpłatności
za pobyt w tych jednostkach i korzystanie z ich
usług, uwzględniając sytuację materialną kierowanych osób naleşy do kompetencji ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego (art. 23
ust. 2 pkt 3 ustawy). Wskazując na powyşsze organ
nadzoru stwierdza, şe Rada Miejska w Witnicy nie
ma kompetencji do ustalenia odpłatności za pobyt
w ośrodku wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, bowiem nie są to zadania własne gminy,
lecz zadania zlecone. Stanowisko to znajduje potwierdzenie w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjny w Gliwicach z dnia 26 lutego 2009r., sygn. akt IV SA/Gl 458/08, w którym Sąd stwierdził, şe
przepis art. 97 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej
w sposób wyraŝny zawęşa zakres kompetencji rady
gminy wyłącznie do tych spośród wspomnianych
instytucji, których prowadzenie mieści się w zakresie
zadań własnych gminy. Trzeba bowiem zaakcentować, şe zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie
sądowym ugruntował się pogląd, po myśli którego
normy kompetencyjne powinny być interpretowane
w sposób ścisły, literalny wykluczający wykładnię
rozszerzającą oraz wyprowadzanie kompetencji
w drodze analogii. Jeşeli zatem organ stanowiący
wychodzi poza wytyczne zawarte w upowaşnieniu,
mamy do czynienia z przekroczeniem kompetencji,
co musi skutkować uniewaşnieniem uchwały obarczonej taką wadą.
Wobec powyşszego, poniewaş kwestie uregulowane
w badanej uchwale, pozostają poza właściwością
Rady Miejskiej w Witnicy, dlatego wydanie rozstrzygnięcia nadzorczego stało się konieczne i naleşało
orzec jak w sentencji.
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Ponadto naleşy wskazać, şe w tytule uchwały błędnie wskazany został Burmistrz Miasta i Gminy Witnica jako organ wydający uchwałę. Z treści tej
uchwały wynika bowiem, şe została ona podjęta
przez Radę Miejską.

Poz. 1836, 1837

doręczenia rozstrzygnięcia za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego.
Z upowaşnienia Wojewody Lubuskiego
Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli
Teresa Kaczmarek

Od niniejszego rozstrzygnięcia słuşy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzów Wlkp. w terminie 30 dni od dnia

===================================================================================
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY LUBUSKIEGO
NR NK.I.MGRZ.0911-4-18/10
z dnia 26 paŝdziernika 2010r.
Na podstawie art. 91 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 42,
poz. 1591 ze zm.) stwierdzam niewaşność uchwały
Rady Miejskiej w Witnicy Nr LVI/365/2010 z dnia
23 września 2010r. w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze udzielane
w ramach pomocy sąsiedzkiej oraz zasad odpłatności za te usługi, doręczonej w dniu 4 paŝdziernika
2010r.
UZASADNIENIE
Na sesji w dniu 23 września 2010r. Rada Miejska
w Witnicy podjęła uchwałę w sprawie warunków
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
udzielane w ramach pomocy sąsiedzkiej oraz zasad
odpłatności za te usługi.
W podstawie prawnej uchwały rada powołała art. 50
ust. 1 – 3 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 11 w związku
z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze
zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 6 w związku z 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 ocenie organu nadzoru przywołane przez radę
przepisy nie stanowią podstawy prawnej do podjęcia kwestionowanej uchwały. Stosownie do przepisu art. 50 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej osobie,
która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn
wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych
lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz
szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego
zwolnienia od opłat jak równieş tryb ich pobierania
określa rada gminy w uchwale (art. 50 ust. 6 ustawy).
Rada Miejska zamiast wypełnić delegację ustawową
zawartą w art. 50 ust. 6 ww ustawy podjęła uchwałę
w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za
usługi opiekuńcze udzielane z ramach pomocy sąsiedzkiej oraz zasad odpłatności za te usługi. Zdaniem organu nadzoru Rada Miejska w Witnicy nie

ma ustawowego upowaşnienia do ustalenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze udzielane w ramach pomocy sąsiedzkiej oraz
zasad odpłatności za te usługi. Uchwała została podjęta bez podstawy prawnej co narusza art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zobowiązujący organy administracji publicznej do działania na podstawie i w granicach prawa. Rada Miejska jest legitymowana do wydawania aktów prawa miejscowego
tylko wówczas i tylko w takim zakresie, który bezpośrednio wynika z treści woli ustawodawcy wyraşonej w upowaşnieniu ustawowym, nie ma natomiast
prawa do samoistnego, czyli niemającego podstawy
prawnej w normie ustawowej, kształtowania podstaw prawnych własnego działania. Niezaleşnie od
powyşszego organ nadzoru zwraca uwagę, şe rada
nie posiada upowaşnienia do definiowania i konkretyzowania elementów składających się na wykaz
czynności w ramach wykonywania usług opiekuńczych. Zakres usług opiekuńczych uregulowany został w art. 50 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej.
Ponadto zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym uchwały rady wykonuje burmistrz,
a nie jak wskazano w § 5 Kierownik MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witnicy.
Wobec powyşszego, poniewaş uchwała została podjęta bez upowaşnienia ustawowego, co stanowi
istotne naruszenia prawa, wydanie rozstrzygnięcia
nadzorczego stało się konieczne i naleşało orzec jak
w sentencji.
Od niniejszego rozstrzygnięcia słuşy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzów Wlkp. w terminie 30 dni od dnia
doręczenia rozstrzygnięcia za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego.
Zgodnie z art. 92 ustawy o samorządzie gminnym
stwierdzenie niewaşności uchwały wstrzymuje jej
wykonanie z mocy prawa, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.
Z upowaşnienia Wojewody Lubuskiego
Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli
Teresa Kaczmarek

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 113

– 8856 –

• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Egzemplarze bieşące i z lat ubiegłych, w miarę posiadanych rezerw, moşna nabywać: - na podstawie nadesłanego zamówienia: w Biurze Gospodarczym
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. (0-95) 7115-210 - w punkcie sprzedaşy Lubuskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul Jagiellończyka 8, codziennie w godz. 730 - 1530, Dzienniki Urzędowe wraz ze skorowidzami wyłoşone są do
powszechnego wglądu redakcji Dziennika Urzędowego, w bibliotece Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. oraz Delegaturze Lubuskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze – codziennie w godzinach pracy urzędu.
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