DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Gorzów Wielkopolski, dnia 17 grudnia 2010r.
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Uchwała Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim Nr XXX/226/2010
z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie uznania za pomnik przyrody dębu
szypułkowego rosnącego na terenie Bytomia Odrzańskiego

9056

Uchwała Rady Gminy Pszczew Nr XL/240/10 z dnia 23 września 2010r.
w sprawie: pozbawienia drogi jej kategorii

9058

Uchwała Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku Nr XL/254/2010 z dnia
27 września 2010r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg
gminnych

9058

Uchwała Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku Nr XLI/268/2010 z dnia
30 września 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu
umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie
Nowe Miasteczko lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych

9060

Uchwała Rady Miasta Słubice Nr LV/505/10 z dnia 7 października
2010r. w sprawie zakazu wprowadzania do obrotu tzw. dopalaczy na
terenie Gminy Słubice

9062

Uchwała Rady Miasta Słubice Nr LV/510/10 z dnia 7 października
2010r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Słubice w latach 2011 – 2015

9063

Uchwała Rady Miasta Słubice Nr LV/514/10 z dnia 7 października
2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania

9068

Uchwała Rady Gminy Słońsk Nr L/314/2010 z dnia 21 października
2010r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży i podawania
napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu, z wyjątkiem piwa,
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu
sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych

9069

Uchwała Wójta Gminy Słońsk Nr L/315/2010 z dnia 21 października
2010r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami
pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów
prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji

9069

Uchwała Rady Gminy Słońsk Nr L/316/2010 z dnia 21 października
2010r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzanie konsultacji z mieszkańcami Sołectw: Jamno, Budzigniew, Chartów, Lemierzycko, Lemierzyce, Przyborów, Grodzisk, Głuchowo, Ownice, Polne, Słońsk

9070

Uchwała Rady Miasta Słubice Nr LVI/525/10 z dnia 28 października
2010r. w sprawie nadania nazwy dla ronda w Słubicach

9072

Uchwała Rady Miasta Słubice Nr LVI/533/10 z dnia 28 października
2010r. w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na transport drogowy taksówkami osobowymi na rok
2011

9074
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Uchwała Rady Miejskiej w Świebodzinie Nr XLVIII/668/10 z dnia
29 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały ustalającej opłaty
za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Świebodzin

9074

Uchwała Rady Gminy Skąpe Nr LIV/364/2010 z dnia 4 listopada 2010r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Skąpe

9075

Uchwała Rady Gminy Skąpe Nr LIV/370/2010 z dnia 4 listopada 2010r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w należnościach pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg

9075

Uchwała Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim Nr LV/348/10 z dnia
5 listopada 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Krośnie Odrzańskim

9080

Uchwała Rady Miejskiej w Kargowej Nr XXXVI/238/10 z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Kargowa

9080

Uchwała Rady Miejskiej w Czerwieńsku Nr II/06/10 z dnia 6 grudnia
2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych

9081

Uchwała Rady Miejskiej w Torzymiu Nr II/8/10 z dnia 10 grudnia
2010r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru podatku od
nieruchomości oraz zwolnień od podatku

9084

Uchwała Rady Miejskiej w Torzymiu Nr II/9/10 z dnia 10 grudnia 2010
r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku

9085

Uchwała Rady Miejskiej w Torzymiu Nr II/10/10 z dnia 10 grudnia
2010r. w sprawie opłaty targowej

9087

Uchwała Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku Nr III/4/10 z dnia
14 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku
od nieruchomości

9088

Uchwała Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku Nr III/5/10 z dnia
14 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku
od środków transportowych

9089

Uchwała Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku Nr III/6/10 z dnia
14 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej
podstawę obliczenia podatku rolnego

9093

Uchwała Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku Nr III/8/10 z dnia
14 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru
opłaty targowej

9093

Uchwała Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku Nr III/9/10 z dnia
14 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek i zasad pobierania opłaty od posiadania psów

9094

Uchwała Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku Nr III/10/10 z dnia
14 grudnia 2010r. w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatków od nieruchomości, rolnego leśnego i opłat od posiadania
psów, oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia inkaso

9094

Uchwała Rady Miejskiej w Szprotawie Nr III/11/10 z dnia 14 grudnia
2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

9095
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Uchwała Rady Miejskiej w Szprotawie Nr III/12/10 z dnia 14 grudnia
2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych

9096

Uchwała Rady Miejskiej w Szprotawie Nr III/13/10 z dnia 14 grudnia
2010r. w sprawie określenia zasad oraz terminy płatności i wysokości
stawek opłaty targowej na terenie Gminy Szprotawa

9098

Uchwała Rady Miejskiej w Szprotawie Nr III/14/10 z dnia 14 grudnia
2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania
psów i zwolnień od tej opłaty oraz poboru tej opłaty w drodze inkasa

9098

Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Nr III/7/2010 z dnia 15 grudnia
2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania,
poboru i terminu płatności oraz wysokości stawek opłaty targowej na
terenie Miasta Gorzowa Wlkp.

9100

Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Nr III/8/2010 z dnia 15 grudnia
2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na 2011 rok

9102

UCHWAŁY RAD POWIATU
1884

1885

1886

–

–

–

Uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego Nr 272/XXXV/2010 z dnia
28 września 2010r. w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii
dróg powiatowych na terenie miasta Kostrzyna nad Odrą

9112

Uchwała Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr XLIX/322/10 z dnia
28 września 2010r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych

9114

Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego Nr L/258/10 z dnia
19 października 2010r. w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych jednostki samorządu terytorialnego
i jednostek organizacyjnych Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego
udzielenia ulg w spłacaniu należności oraz wskazania organów do
tego upoważnionych.

9114

INFORMACJE
1887

–

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OSZ-4110-26(7)/
2010/14720/BO z dnia 3 grudnia 2010r.

9115

WYROKI SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
1888

1889

–

–

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim Sygn. akt II SA/Go 493/10 z dnia 22 września 2010r. wraz
z uzasadnieniem

9116

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim Sygn. akt II SA/Go 625/10 z dnia 29 września 2010r. wraz
z uzasadnieniem

9123
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Poz. 1851

1851
185 0

UCHWAŁA NR XXX/226/2010
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU ODRZAŃSKIM
z dnia 26 lutego 2010r.
w sprawie uznania za pomnik przyrody dębu szypułkowego rosnącego na terenie Bytomia Odrzańskiego
Na podstawie art. 44 ust. 1, 2 oraz art. 45 ust. 1
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220), po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Uznaje się za pomnik przyrody drzewo
z gatunku dąb szypułkowy o obwodzie pni 357cm
i 322cm, rosnące na działce oznaczonej Nr 463, położonej w Bytomiu Odrzańskim przy ul. Mickiewicza.
2. Nadaje się nazwę pomnikowi przyrody: „Bytomskie Bliźniaki”.
3. Lokalizację pomnika przyrody określa załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Celem ochrony przedmiotowego pomnika
przyrody jest zachowanie sędziwych drzew, coraz
rzadziej występujących w skali naszego regionu.
§ 3. W stosunku do pomnika przyrody wprowadza się następujące zakazy:
1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania;
2) umieszczania tablic reklamowych;

3) wylewania gnojowicy, uszkadzania i zanieczyszczania gleby wokół drzewa;
4) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu wokół drzewa;
5) zmiany sposobu użytkowania ziemi, na której
rośnie drzewo.
§ 4. Sprawującym nadzór nad pomnikiem przyrody będzie Burmistrz Bytomia Odrzańskiego.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XXVIII/205/2009 Rady
Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 23 października 2009r. w sprawie uznania za pomnik przyrody
dębu szypułkowego rosnącego na terenie Bytomia
Odrzańskiego.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Chmielewski

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 116

– 9057 –

Poz. 1851
Załącznik
do uchwały Nr XXX/226/2010
Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim
z dnia 26 lutego 2010r.
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Poz. 1852, 1853

1852
185 1

UCHWAŁA NR XL/240/10
RADY GMINY PSZCZEW
z dnia 23 września 2010r.
w sprawie pozbawienia drogi jej kategorii
Na podstawie art. 10 ust 1 i 2 w związku z art 7 ust. 2
ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115,
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, Nr 19, poz. 101, Nr 86,
poz. 720, Nr 168, poz. 1323, z 2010r. Nr 106,
poz. 675) uchwala się co następuje:

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się
Wójtowi Gminy Pszczew.

§ 1. W związku z planowanym zaliczeniem drogi
gminnej Nr 004418F przebiegającej po działce ewidencyjnej 101 w miejscowości Stołuń do kategorii
dróg Powiatowych, po zasięgnięciu opinii Zarządu
Powiatu Międzyrzeckiego pozbawia się jej dotychczasowej kategorii drogi gminnej.

Przewodniczący Rady
Konrad Kiona

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Pszczew
Nr XXXIV/206/10 z dnia 11 marca 2010r.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

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

1853
185 2

UCHWAŁA NR XL/254/2010
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIASTECZKU
z dnia 27 września 2010r.
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
Na podstawie art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19,
poz. 115 ze zm.) oraz po zasięgnięciu opinii Zarządu
Powiatu Nowosolskiego, uchwala się, co następuje:
§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogę położoną w we wsi Konin
§ 2. Położenie i przebieg drogi, o których mowa
w § 1 oznaczone została na mapie stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Miasteczko.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Joanna Zawiślak – Mendaluk
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XL/254/10
Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku
z dnia 27 września 2010r.
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Poz. 1854

1854
185 3

UCHWAŁA NR XLI/268/2010
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIASTECZKU
z dnia 30 września 2010r.
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Nowe Miasteczko lub
jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku
z art. 59 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157,
poz. 1240), uchwala się co następuje:
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady i tryb
umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze
cywilnoprawnym przypadających Gminie Nowe
Miasteczko i jej jednostkom podległym a także określa organy i osoby do tego uprawnione oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazuje się organ lub osoby uprawnione do udzielenia tych ulg.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) należnościach pieniężnych – rozumie się przez to
kwotę główną zobowiązań mających charakter
cywilnoprawny, odsetki za zwłokę, koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego, według
stanu na dzień złożenia wniosku;
2) dłużniku – rozumie się przez to osobę fizyczną,
osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej;
3) wierzycielu – rozumie się przez to Gminę Nowe
Miasteczko oraz jej jednostki podległe, w tym
Urząd Miejski Nowe Miasteczko;
4) przedsiębiorcy – rozumie się przez to wszystkie
kategorie podmiotów zaangażowanych w działalność gospodarczą, niezależnie od formy
prawnej tych podmiotów i źródeł ich finansowania;
5) uldze – rozumie się przez to umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności
pieniężnych przypadających Gminie Nowe
Miasteczko lub jej jednostkom podległym.
§ 3. 1. W przypadkach, w których ulga stanowić
będzie pomoc publiczną udzielenie jej następuje
zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE)
Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie
stosowania art. 87 i art. 88 Traktatu do pomocy
de minimis (Dz. Urz. L 379 z 28.12.2006r.).
2. Łączna wartość pomocy udzielonej przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały nie może
przekroczyć równowartości dopuszczalnej wartości
pomocy, o której stanowi Rozporządzenie wymienione w ust. 1.

3. Wartość udzielonej pomocy de minimis podlega kumulacji z każdą inną pomocą de minimis
uzyskaną w różnych formach i z różnych źródeł
w okresie trzech kolejnych lat kalendarzowych oraz
z każdą pomocą inną niż de minimis otrzymaną
w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych.
§ 4. W celu uzyskania pomocy, o której mowa
w § 3 ust. 1 przedsiębiorca zobowiązany jest do
przedstawienia organowi udzielającemu pomocy,
zaświadczeń i oświadczeń, o których mowa w art. 37
ust. 1 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007r. Nr 59,
poz. 404 z późn. zm.) i informacji wynikających
z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakresu
informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010r. Nr 53,
poz. 311).
§ 5. 1. Należności pieniężne mogą być umarzane
z urzędu w całości w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 56 ust. 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240).
2. Udzielenie ulgi, o której mowa w ust. 1 następuje w formie określonej w art. 58 ust. 2 i 3 ustawy
wymienionej w ust. 1.
§ 6. 1. Należności pieniężne mające charakter
cywilnoprawny mogą być na wniosek dłużnika
w całości lub w części umarzane, ich spłata może
być odraczana lub rozkładana na raty w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub
interesem publicznym w szczególności jeżeli:
1) dłużnik – osoba fizyczna nie jest w stanie uiścić
należności ze względu na wysokość dochodów
oraz zagrożenie dla egzystencji dłużnika i osób
będących na jego utrzymaniu wywołane: ubóstwem, bezrobociem, niepełnosprawnością,
długotrwałą lub ciężką chorobą dłużnika lub
członka jego rodziny, sieroctwem, potrzebą
ochrony macierzyństwa lub wielodzietnością,
alkoholizmem, narkomanią, gdy w rodzinie są
małoletnie dzieci, klęską żywiołową lub ekologiczną, zdarzeniem losowym lub sytuacją kryzysową;
2) dłużnik – osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej,
która znalazła się w przejściowej trudnej sytuacji ekonomicznej.
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2. Udzielanie ulg, o których mowa w ust. 1 następuje w formie pisemnej poprzez zawarcie porozumienia między dłużnikiem a organem lub osobą
uprawnioną wymienioną w § 9 uchwały.
3. Odmowa udzielania ulg, o których mowa
w ust. 1 następuje w formie jednostronnego
oświadczenia woli złożonego przez organ lub osobę
uprawnioną wymienioną w § 9 uchwały.
§ 7. 1. Wniosek o udzielenie ulgi dłużnik składa
wierzycielowi.
2. Wniosek o udzielenie ulgi powinien zawierać
informacje dotyczące wystąpienia okoliczności,
o których mowa w § 6 ust 1 uchwały, opis aktualnej
sytuacji finansowej oraz wszelkie inne okoliczności
uzasadniające składany wniosek.
3. Do wniosku powinny zostać dołączone dokumenty potwierdzające okoliczności w nim wymienione.
4. W przypadku stwierdzenia, iż przedstawione
dokumenty są niewystarczające do udzielenia ulgi,
organ lub osoba uprawniona wymieniona w § 9
uchwały wzywa dłużnika do ich uzupełnienia.
5. Nieuzupełnienie wniosku przez dłużnika w wyznaczonym terminie, powoduje pozostawienie go
bez rozpatrzenia.
§ 8. Umorzenie należności pieniężnych, za które
odpowiada więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić
w przypadku, gdy warunki umorzenia są spełnione
wobec wszystkich dłużników.
§ 9. 1. Do udzielania ulg uprawnieni są:
1) Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko bez
względu na wysokość kwoty należności pieniężnych;
2) Kierownik jednostki podległej Gminie Nowe
Miasteczko, jeżeli kwota należności pieniężnych
nie przekracza 500zł.
2. Burmistrz, kierownik jednostki podległej Gminie Nowe Miasteczko na podstawie oświadczenia
może wyrazić zgodę na niedochodzenie należności
z tytułu umowy cywilnoprawnej, której kwota wraz
z odsetkami nie przekracza 100zł.
§ 10. 1. Należność pieniężna staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od
pierwotnego terminu wymagalności do dnia zapłaty, w przypadku gdy zostanie ustalone, że:

Poz. 1854

1) dowody, na podstawie których organ lub osoba
uprawniona udzieliła ulgi, okazały się fałszywe;
2) dłużnik wprowadził organ lub osobę uprawnioną
w błąd co do okoliczności uzasadniających
udzielenie ulgi;
3) dłużnik nie spłacił należności pieniężnej w odroczonym terminie.
2. W przypadku, gdy dłużnik nie spłacił którejkolwiek z rat – niespłacona należność pieniężna staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami
należnymi od pierwotnego terminu wymagalności
do dnia zapłaty.
§ 11. 1. Osoby wymienione w § 9 sporządzają
sprawozdanie dotyczące wartości udzielonych należności oraz innych ulg udzielonych na podstawie
niniejszej uchwały.
2. Sprawozdanie o którym mowa w ust. 1, kierownicy jednostek podległych Gminie Nowe Miasteczko sporządzają według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku kalendarzowego i przekazują Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Miasteczko w terminie do 31 stycznia za rok poprzedni.
3. Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko
w corocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu
Gminy przedstawia Radzie Miejskiej Nowe Miasteczko zbiorczą informację o udzielonych ulgach.
4. Wzór informacji stanowi załącznik do uchwały.
§ 12. Traci moc uchwała Nr XXXVII/244/2010
z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w należnościach pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić
będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu
uprawnionego do udzielania tych ulg.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Miasteczko.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Joanna Zawiślak – Mendaluk
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Poz. 1854, 1855
Załącznik
do uchwały Nr XLI/268/2010
Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku
z dnia 30 września 2010r.

Informacja
o udzielonych ulgach za ……………….rok

.........................................................................
(nazwa umarzającego)

Lp.

Wyszczególnienie

1
2

Umorzenie
Odroczenie
Rozłożenie
na raty

3

Nazwa dłużnika symbol*

.............................................
(główny księgowy)

Liczba
dłużników

Kwota
umorzenia, odroczenia, rozłożenia
na raty
(ostatnia rata)

........................................
(dzień, miesiąc, rok)

Termin
odroczenia, rozłożenia na raty
(ostatnia rata)

Tytuł
zadłużenia

.........................................
(kierownik jednostki)

* wstawić odpowiednio
A – osoba fizyczna
B – osoba prawna
C – jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

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

1855
185 4

UCHWAŁA NR LV/505/10
RADY MIASTA SŁUBICE
z dnia 7 października 2010r.
w sprawie zakazu wprowadzania do obrotu tzw. dopalaczy na terenie Gminy Słubice
N Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 3 i 4 oraz
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591)
Rada Miejska w Słubicach uchwala, co następuje:
§ 1. Ilekroć w uchwale mowa jest o:
1) tzw. dopalaczu – należy przez to rozumieć każdą substancję pochodzenia naturalnego lub
syntetycznego działającą na organizm człowieka w sposób wywołujący zaburzenia w funkcjonowaniu organizmu i postrzeganiu rzeczy-

wistości, którą obrót nie podlega regulacji
przepisami odrębnymi wydanymi z uwagi na
psychoaktywną funkcję tej substancji,
2) wprowadzaniu do obrotu – należy przez to rozumieć nieodpłatne lub odpłatne udostępnianie
tzw. dopalaczy osobom trzecim,
§ 2. W celu ochrony życia i zdrowia obywateli
oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego wprowadza się zakaz wpro-
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wadzania do obrotu tzw. dopalaczy na terenie Gminy Słubice.
§ 3. Naruszenie zakazu, o którym mowa w § 2
podlega karze grzywny wymierzanej w trybie i na
zasadach określanych w ustawie z dnia 20 maja
1971r. Kodeks Wykroczeń (Dz. U. 2010, Nr 46,
poz. 275 ze zm.) oraz ustawie z dnia 24 sierpnia 2001
roku Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2008r. Nr 133, poz. 848 ze zm.)

Poz. 1855, 1856

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady:
Piotr Kiedrowicz

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

1856
185 5

UCHWAŁA NR LV/510/10
RADY MIASTA SŁUBICE
z dnia 7 października 2010r.
w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Słubice
w latach 2011 – 2015
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40
ust. 1, ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 4, art. 21
ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity
Dz. U. 2005 Nr 31, poz. 266 ze zmianami) Rada Miejska w Słubicach uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Słubice
w latach 2011 – 2015.
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 2. 1. Wieloletni program gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Słubice zwany jest
dalej „programem”.

3. Celem programu jest określenie podstawowego kierunku działania gminy w gospodarowaniu
zasobem mieszkaniowym.
4. Program poddawany będzie stałej aktualizacji
w okresach nie dłuższych niż dwa lata.
Rozdział 2
Obecna wielkość mieszkaniowego zasobu Gminy
Słubice oraz prognoza potrzeb na lata 2011-2015
§ 3. Mieszkaniowy zasób Gminy Słubice stanowi
28 budynków mieszkalnych z 91 lokalami mieszkalnymi oraz 312 budynków wspólnot mieszkaniowych
z 1194 lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność Gminy Słubice. Wszystkie budynki mieszkalne
będące w 100% własnością Gminy Słubice wybudowano przed rokiem 1945.
Wykaz z uwzględnieniem daty wybudowania stanowi poniższa tabela:

2. Mieszkaniowy zasób Gminy Słubice zwany
jest dalej „zasobem”.
Budynki stanowiące 100% własność gminy Słubice:
Lp

Miejscowość

Ulica i numer domu

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

Słubice
Słubice
Słubice
Słubice
Słubice
Słubice
Słubice
Słubice
Słubice
Słubice
Słubice
Słubice
Słubice
Słubice

1-go Maja 1A
1-go Maja 14
1-go Maja 28
1-go Maja 29
Drzymały 6
Krótka 2
Narutowicza 17
Jagiellończyka 4
Sienkiewicza 39
Konstytucji 3-go Maja 62
Woj. Polskiego 54
Woj. Polskiego 62
Woj. Polskiego 66
Piłsudskiego 8

Rok
budowy
Przed 1945
Przed 1945
Przed 1945
Przed 1945
Przed 1945
Przed 1945
Przed 1945
Przed 1945
Przed 1945
Przed 1945
Przed 1945
Przed 1945
Przed 1945
Przed 1945

Ilość lokali
4
1
2
3
2
7
1
33
5
5
5
1
1
1

Uwagi
dom jednorodzinny

Dom dwurodzinny

Budynek socjalny

Dom jednorodzinny
Dom jednorodzinny
Dom jednorodzinny
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Świecko
Pławidło
Pławidło
Kunice
Rybocice
Nowe Biskupice
Drzecin
Drzecin
Drzecin
Golice
Golice
Golice
Golice

5
9/2
26 A,B,C
13/1
20
12
1
17/1
55
Słubicka 17
Jasna 12
Lipowa 3
Słoneczna 3
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Przed 1945
Przed 1945
Przed 1945
Przed 1945
Przed 1945
Przed 1945
Przed 1945
Przed 1945
Przed 1945
Przed 1945
Przed 1945
Przed 1945
Przed 1945

§ 4. Łącznie zasób stanowi 1285 lokali o powierzchni użytkowej 60 840,31m2 w tym 38 lokali
socjalnych o powierzchni 773,90m2.
§ 5. W latach 2011 – 2015 planuje się zgodnie
z zapotrzebowaniem społecznym wybudować budynek socjalny z minimum 20 lokalami mieszkalnymi przy ul. Folwarcznej w Słubicach, o powierzchni
użytkowej lokali 710,50m2, w którym zamieszka do
65 osób.
§ 6. Planuje się przekwaterować do lokalu zamiennego lokatorów zamieszkałych na parterze budynku komunalnego przy ul. Narutowicza 17
w Słubicach. Uzyskany lokal oraz cały budynek zostaną wyburzone, a teren przeznaczony zostanie na
budowę przedszkola publicznego.
§ 7. Obecna analiza wniosków o przydział lokali
mieszkalnych, socjalnych i wyroków sądowych
orzekających o eksmisji z równoczesnym orzeczeniem zobowiązującym do zapewnienia lokalu socjalnego wskazuje, że dla realizacji obowiązków
gminy konieczne jest zapewnienie 620 lokali mieszkalnych i 50 lokali socjalnych.

Poz. 1856
5
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Dom jednorodzinny
W budynku znajduje się kaplica
lokal mieszkalny
Budynek dawnej szkoły
Budynek świetlicy
dom jednorodzinny
Budynek dawnej szkoły
dom jednorodzinny
Remiza strażacka
Dom jednorodzinny
Dom jednorodzinny
Lokal w domu wielorodzinnym
Rozdział 3

Zasady polityki czynszowej
§ 8. Kształtowanie systemu polityki czynszowej
oraz w jej ramach poziomu czynszu jest ważnym
zagadnieniem. Jego wysokość stanowi przede
wszystkim źródło zasilania zasobów mieszkaniowych. Ponadto należy zaznaczyć, iż wpływy z czynszów powinny stać się podstawowym źródłem pokrycia kosztów związanych z jej prowadzeniem, na
poziomie pozwalającym na utrzymanie mieszkań
i budynków w stanie niepogorszonym oraz stopniową likwidację istniejącej dziury remontowej przy
uwzględnieniu możliwości finansowych najemców
lokali mieszkalnych. Obecny poziom czynszów nie
pokrywa w pełni kosztów utrzymania substancji
mieszkaniowej.
§ 9. 1. Ustala się czynniki obniżające stawki
czynszu, które przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.

Kryteria obniżające bazową stawkę czynszu

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Brak instalacji centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym
Brak instalacji gazowej
Brak łazienki
Brak WC w lokalu
Budynek wybudowany przed 1990 rokiem
Lokal mieszkalny położony na parterze bez podpiwniczenia
Lokal mieszkalny znajdujący się w budynku nie wyposażonym w instalację wodnokanalizacyjną
Lokal mieszkalny położony w suterenie
Lokal położony na terenie wiejskim

7.
8.
9.

2. Łączna kwota zniżek nie może przekraczać
80% stawki bazowej.
3. Nowe stawki czynszu będą wprowadzane raz
w roku, przy czym w przypadku nie wprowadzenia
podwyżki w danym okresie może ona zostać wprowadzona w kolejnym roku z półroczną przerwą.
4. Czynniki obniżające stawkę bazową czynszu
nie dotyczą czynszu za lokale socjalne.

Wysokość
zniżki
5%
5%
10%
10%
5%
5%
10%
50%
10%

5. W czasie trwania stosunku najmu w przypadku wykonania przez wynajmującego ulepszeń lokalu
podnoszących jego standard najemca traci przyznane mu wcześniej zniżki.
6. Ostatnia zmiana stawki bazowej czynszu za
1m2 powierzchni użytkowej, obowiązująca od 1 lutego 2010r. ustalona została w wysokości 4,05zł/m2
w drodze Zarządzenia Burmistrza Słubic Nr 163/09
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z dnia 24 września 2009r. Średnia stawka czynszu po
zastosowaniu zniżek wynosi 3,44zł/m2.
§ 10. Czynsz za lokale mieszkalne i socjalne
opłacają najemcy lokali mieszkalnych stanowiących
mieszkaniowy zasób gminy Słubice. Lokale socjalne
§ 11. Stawka czynszu za lokal socjalny według
Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
(Dz. U. z 2007r. Nr 173, poz. 1218) nie może przekraczać połowy stawki najniższego czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym. Na
dzień 31.12.2009r. najniższa stawka czynszu obowiązująca w zasobach Gminy Słubice wynosiła
1,67zł/m2. W związku z tym stawka czynszu za 1m2
powierzchni użytkowej w lokalu socjalnym nie powinna przekraczać 0,84zł/m2. Na dzień 31.12.2009r.
stawka czynszu za lokal socjalny w Gminie Słubice
wynosi 0,60zł/m2. Stawka czynszu za lokal socjalny
na lata 2011 – 2015 ustalana będzie przez Burmistrza
Słubic w formie zarządzenia.

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

8.

Poz. 1856
Rozdział 4
Określenie potrzeb w zakresie remontów
i modernizacji budynków i lokali

§ 12. 1. Ogólna analiza potrzeb remontowych
i modernizacyjnych budynków i lokali zasobu gminy
Słubice sporządzona została na podstawie dokonywanych w ostatnich latach przeglądów. Analiza
wskazuje potrzebę rozbiórki 2 budynków przy
ul. 1-go Maja 14 i ul. Narutowicza 17 w Słubicach.
Występuje konieczność przekwaterowania do lokali
zamiennych rodziny z budynków przeznaczonych do
rozbiórki przy ulicy 1-go Maja 14 i Narutowicza 17
w Słubicach.
2. Zakres planowanych remontów i modernizacji
we wspólnotach mieszkaniowych w okresie od
2011r. do 2015r. określa poniższa tabela. Przedmiotowy zakres będzie ulegał zmianie w przypadku braku zgody wspólnot mieszkaniowych, braku środków
na jego realizację lub zmiany priorytetów. Zakres
planowanych remontów i modernizacji we wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez ZAMK
Słubice.

Opis
Termomodernizacja
Modernizacja i remont instalacji centralnego ogrzewania
Remonty dachów
Wymiana instalacji gazowych
Wymiana instalacji kanalizacyjnych
Wymiana instalacji wodnych
Wymiana instalacji elektrycznych
Roboty remontowe ogólno-budowlane:
- prace murarsko-tynkarskie,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- przemurowania kominów,
- malowanie klatek schodowych,
- remonty instalacji rynnowych,
- dokumentacje, inwentaryzacje budynków
ekspertyzy
Razem

2011
460.000

Planowane koszty w latach
2012
2013
2014
360.000
360.000
480.000

2015
480.000

140.000

170.000

125.000

170.000

120.000

250.000
65.000
50.000
40.000
160.000

250.000
65.000
55.000
40.000
150.000

250.000
65.000
50.000
35.000
150.000

250.000
65.000
45.000
35.000
145.000

250.000
65.000
45.000
30.000
155.000

2.530.000

2.600.000

2.660.000

2.500.000

2.550.000

3.555.000

3.690.000

3.695.000

3.690.000

3.695.000

3. Co roku planowana jest wymiana stolarki
okiennej i drzwiowej w mieszkaniowym zasobie
gminnym, którą przedstawia poniższa tabela:

Lp.
1

2

Treść/rok
Wymiana stolarki okiennej
- ilość (szt.)
- koszty (zł)
Wymiana stolarki drzwiowej
- ilość (szt.)
- koszty (zł)
Razem

2011

2012

2013

2014

2015

50
50.000

40
40.000

40
40.000

40
40.000

30
30.000

25
32.000
82.000

25
33.000
73.000

20
25.000
65.000

20
26.000
66.000

20
27.000
57.000
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4. Prace remontowe i modernizacyjne zostały
ujęte w tabeli poniżej jako roboty finansowane

Lp.
1.

2.

3.

4.

Treść/rok
Roboty zduńskie (piece kafl.)
- przestawienie (szt.)
- nowy piec (szt.)
- koszty (zł)
Remonty instalacji gazowych
- ilość (szt.)
- koszty (zł)
Remonty lokali mieszkalnych z ruchu ludności
- ilość (szt.)
- koszty (zł)
Roboty ogólno-budowlane
- koszty (zł)
Razem
Rozdział 5

Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami
§ 13. 1. Administrowanie, zarządzanie budynkami stanowiącymi mieszkaniowy zasób Gminy Słubice może prowadzić wydział urzędu miejskiego, jednostka organizacyjna gminy lub inny wybrany
zgodnie z obowiązującymi przepisami podmiot.

2015

20
12
83.000

20
15
96.000

25
15
108.000

20
17
110.000

20
10
87.000

30
48.000

40
66.000

50
85.000

40
70.000

30
54.000

5
50.000

5
50.000

10
103.000

7
76.000

7
79.000

47.000
310.000

35.000
247.000

39.000
335.000

28.000
284.000

22.000
242.000

2. Nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych,
w którym znajdują się gminne lokale mieszkalne,
stanowiące własność gminy, zarządzają także prywatne podmioty. Wykaz budynków, w których Gmina Słubice posiada lokale, a zarządzanych przez firmę zewnętrzną – stan na 31.12.2009r. przedstawia
poniższa tabela

FHU Kamienica E. Rapita Słubice

2

0,180

FHU Kamienica E. Rapita Słubice

3
4
2

0,314
0,530
0,300

FHU Kamienica E. Rapita Słubice
FHU Kamienica E. Rapita Słubice
FHU Kamienica E. Rapita Słubice

6

0,490

FHU Kamienica E. Rapita Słubice

2

0,237

FHU Kamienica E. Rapita Słubic

4

0,374

FHU Kamienica E. Rapita Słubice

1

0,120

pl. Przyjaźni 25

9

0,2625

Podchorążych 2

24

0,350

FHU Kamienica E. Rapita Słubice
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
Gorzów Wlkp.
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
Gorzów Wlkp.

12
13

10

2014

0,095

11

9

2013

2

Wrocławska 4
1-go Maja 2
Jedności Robotniczej 8
Kopernika 17
Wawrzyniaka 1
Chopina 9
Jagiełły 24-25
Jagiełły 5-6
Wojska Polskiego
10
Wojska Polskiego
14
Wojska Polskiego
141
Słowiańska 12

8

2012

FHU Kamienica E. Rapita Słubice
FHU Kamienica E. Rapita Słubice

1
2

5
6
7

2011

Udział Gminy
Słubice
0,240
0,330

Ulica i Nr budynku

4

z budżetu Gminy.

Ilość lokali Gminy
Słubice
2
4

L.p.

3

Poz. 1856

Rozdział 6
Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej
§ 14. 1. Koszty utrzymania zasobu mieszkaniowego Gminy Słubice pokrywane są z czynszów za
lokale mieszkalne, socjalne, użytkowe oraz ze środków budżetu gminy. W przypadku wystąpienia różnicy pomiędzy planowanymi kosztami a wpływami

Uwagi

z czynszów gmina na wniosek zarządzającego przeznaczy środki na ich uzupełnienie.
2. Gmina w latach 2011 – 2015 przeznaczy środki
na remonty budynków, których wysokość określi
Uchwała budżetowa na dany rok. Zakres modernizacji i remontów będzie uzależniony od wielkości
środków przeznaczonych na dany rok.
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3. Koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości stanowiących własność wspólnot mieszkaniowych pokrywane są z zaliczek wpłacanych przez
właścicieli lokali w tym gminę Słubice, których wysokość ustalana jest na zebraniach wspólnot mieszkaniowych.
4. Powyższy sposób finansowania gospodarki
mieszkaniowej przewiduje się w kolejnych pięciu
latach tj. od 2011r. do 2015r.
Rozdział 7
Wydatki na utrzymanie i modernizację
mieszkaniowego
§ 15. Wydatki na pokrycie kosztów zarządu budynków i lokali komunalnych obejmują w szczególności:
1) wydatki na remonty i bieżąca konserwację,

Poz. 1856

3) ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne,
4) opłaty za usługi kominiarskie, sanitarne i inne
związane z utrzymaniem w sprawności technicznej i użytkowej instalacji i urządzeń w budynku.
§ 16. 1. Wydatki na pokrycie kosztów zarządu
nieruchomością wspólną oraz wpłaty na fundusz
remontowy wspólnot mieszkaniowych z udziałem
gminy wynikać będą z uchwał właścicieli lokali.
Gmina zobowiązana jest planować środki na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną
w wysokości proporcjonalnej do jej udziału w częściach wspólnych.
2. Planowane wydatki na pokrycie kosztów zarządu budynków i lokali komunalnych w latach
2010 – 2015 przedstawia poniższa tabela:

2) opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody w części dotyczącej nieruchomości wspólnej oraz za inne urządzenia,

Wyszczególnienie

Planowane wydatki w latach (tys. zł.)
2010 2011
2012
2013 2014 2014

Wydatki na pokrycie kosztów zarządu budynkami i lokalami
komunalnymi – ogółem w tym:
1. Koszty bieżącej eksploatacji
2. Koszty remontów i modernizacji
Rozdział 8
Działania w kierunku racjonalizacji gospodarowania
§ 17. 1. Proces prywatyzacji majątku gminnego
realizowany jest od początku lat 90 ubiegłego wieku
i polega na sukcesywnej sprzedaży lokali zajmowanych przez najemców.
2. Argumentem przemawiającym za sprzedażą
lokali mieszkalnych jest większe zainteresowanie
utrzymaniem budynku w dobrym stanie technicznym oraz dbałość o czystość i porządek, a także ze
strony gminy obniżenie kosztów utrzymania zasobów.
§ 18. Prywatyzacja mieszkania jest transakcją,
w której obie strony powinny osiągnąć korzyści.
Interesy gminy sprowadzają się do osiągnięcia zysków oraz pozbycia się majątku wymagającego
znacznych dopłat do bieżącego utrzymania. Interes
najemcy wiąże się ze swobodą dysponowania lokalem oraz możliwością wpływania na wysokość ponoszonych obciążeń, a posiadanie statusu właściciela lokalu w pierwszej kolejności pociąga za sobą
określone obowiązki, dopiero później stwarza określone przywileje.
§ 19. 1. Planuje się umożliwienie wykupu mieszkań dla wszystkich najemców lokali mieszkalnych
zgodnie z wyceną danego mieszkania dokonaną
przez rzeczoznawcę majątkowego.
2. Planuje się także ustalenie bonifikaty – zgodnie z art. 68 ust 1 - ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity

3.640

4.200

4.850

5.780

6.630

7.880

2.148
1.492

2.358
1.842

2.608
.2.242

2.908
2.722

3.308
3.322

3.308
4.072

Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) właściwy
organ może udzielić za zgodą, odpowiednio wojewody albo rady lub sejmiku, bonifikaty od ceny
ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana (…) jako lokal mieszkalny.
W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu,
z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która
spełnia jeden z następujących warunków (…) jest
najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony. Wysokość bonifikaty
uchwala Rada Miejska w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych w stosunku do lokali mieszkalnych położonych na terenie Gminy Słubice.
§ 20. 1. Sprzedaż lokali nie przyniesie wymiernych efektów finansowych dla budżetu Gminy, ponieważ dotychczas sprzedawano lokale z 99 procentową bonifikatą, ale zmniejszenie udziału Gminy
w budynkach spowoduje, że w najbliższych latach
nie będą wydatkowane z budżetu znaczne kwoty na
wpłacenie udziału Gminy zaliczek na bieżące utrzymanie i konserwację nieruchomości, funduszu remontowego oraz remonty lokali mieszkalnych.
2. W celu zapobieżenia znacznym wydatkom na
remonty lokali komunalnych powinno się stosować
możliwie najniższe zniżki. Wnioskujący o sprzedaż
powinni ponosić wszystkie koszty związane ze
sprzedażą. Przewidywana wielkość sprzedaży lokali
mieszkalnych oraz dochody ze sprzedaży lokali
w latach 2011 – 2015 przedstawia tabela poniżej:
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Opis
Liczba lokali planowanych do sprzedaży
Przewidywany dichód ze sprzedaży lokali (po bonifikacie)
§ 21. Z dniem 31 grudnia 2010r. traci moc
uchwała Nr XXXIX/387/06 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 31 stycznia 2006r. w sprawie przyjęcia
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Słubice w latach
2006 – 2010, natomiast uchwała Nr XLV/436/06 Rady
Miejskiej w Słubicach z dnia 30 czerwca 2006
w sprawie zmiany rozdziału IV Zasad polityki czynszowej pkt 2 uchwały Nr XXXIX/387/06 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 31 stycznia 2006r.
w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Słubice
w latach 2006 – 2010 zachowuje moc obowiązującą
do dnia wejścia w życie Zarządzenia Burmistrza Słubic w sprawie podwyżki czynszu za lokale mieszkalne stanowiące zasób Gminy Słubice.

2011
80
100.000

Sprzedaż w latach
2012
2013
2014
80
80
80
100.000 100.000 100.000

2015
80
100.000

§ 23. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2011 roku, z zastrzeżeniem § 9 ust. 1
uchwały, który wchodzi w życie w terminie utraty
mocy obowiązującej uchwały Nr XLV/436/06 Rady
Miejskiej w Słubicach z dnia 30 czerwca 2006
w sprawie zmiany rozdziału IV Zasad polityki czynszowej pkt 2 uchwały Nr XXXIX/387/06 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 31 stycznia 2006r.
w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Słubice
w latach 2006 – 2010.
Przewodniczący Rady:
Piotr Kiedrowicz

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.

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

1857
185 6

UCHWAŁA NR LV/514/10
RADY MIASTA SŁUBICE
z dnia 7 października 2010r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
Na podstawie art. 30 ust. 2b-3 ustawy z dnia 16 lipca
1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j. z 2003r. Dz. U.
Nr 159, poz. 1547 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Rada Miejska w Słubicach na wniosek Burmistrza Słubic tworzy odrębny obwód głosowania
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw, oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada
2010r., w Samodzielnym Publicznym Zakładzie
Opieki Zdrowotnej w Słubicach przy ul. Nadodrzańskiej 6 i ustala numer obwodu głosowania – 13,
z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w w/w
szpitalu.
§ 2. Obwód głosowania wymieniony w § 1
obejmuje obszar szpitala, w którym siedzibę ma
Obwodowa Komisja Wyborcza i utworzony jest dla
wyborców objętych rejestrem wyborców w Gminie

Słubice, przebywających w szpitalu w dniu wyborów.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.
§ 4. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Lubuskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Gorzowie Wlkp.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady:
Piotr Kiedrowicz
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UCHWAŁA NR L/314/2010
RADY GMINY SŁOŃSK
z dnia 21 października 2010r.
w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży i podawania napojów zawierających powyżej 4,5%
alkoholu, z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu
sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 12
ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 ze
zmianami) Rada Gminy Słońsk uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się na terenie Gminy Słońsk liczbę
50 punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu, z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz
w miejscu sprzedaży.
§ 2. Ustala się na terenie Gminy Słońsk następujące zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:
1) punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane w odległości
mniejszej niż 50m od placówek oświatowowychowawczych oraz obiektów kultu religijnego;

drzwi wejściowych miejsc sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych.
§ 3. Zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych określonych
uchwałą, obejmują wszystkie punkty sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych, za wyjątkiem
przypadków wydawania zezwoleń jednorazowych
na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie
art. 18 ustawy.
§ 4. Traci moc uchwała Nr IV/23/93 Rady Gminy
Słońsk z dnia 9 lipca 1993r. w sprawie liczby punktów oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaż napojów alkoholowych.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Słońsk.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Lilla Burkiewicz

2) pomiar odległości dokonuje się najkrótszą drogą wzdłuż ciągów komunikacyjnych od drzwi
wejściowych miejsc określonych w pkt 1 do

===================================================================================
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UCHWAŁA NR L/315/2010
WÓJTA GMINY SŁOŃSK
z dnia 21 października 2010r.
w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi
podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 5
ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,
poz. 873 ze zmianami) Rada Gminy Słońsk uchwala,
co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi
uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa
miejscowego, stanowionych przez Radę Gminy

w formie uchwały, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i podmiotów.
§ 2. W konsultacjach projektów uchwał, o których mowa w § 1, mogą brać udział organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o pożytku publicznym i o wolontariacie, których określony w statucie
obszar działania obejmuje teren gminy Słońsk, zwane dalej „organizacjami”.
§ 3. Konsultacje przeprowadza się w celu uzyskania od uprawnionych organizacji opinii i uwag
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do projektów uchwał, przygotowanych w trybie i na
zasadach określonych w Statucie Gminy.
§ 4. 1. Decyzję w sprawie przeprowadzenia konsultacji podejmuje Wójt w drodze zarządzenia.
2. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1, powinno określać:
1) przedmiot i cel konsultacji;
2) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji, który nie może być krótszy niż 14 dni;
3) sposób przeprowadzenia konsultacji
§ 5. 1. Konsultacje odbywają się poprzez złożenie
przez uprawnione organizacje opinii i uwag w sprawie poddanej konsultacjom drogą pocztową lub
elektroniczną, na adres wskazany w ogłoszeniu, albo
bezpośrednio w Urzędzie Gminy.
2. W razie potrzeby, konsultacje mogą odbyć się
w formie bezpośredniego spotkania przedstawicieli
Gminy lub gminnej jednostki organizacyjnej z zainteresowanymi organizacjami. Ze spotkania sporządza się protokół zawierający w szczególności: datę
spotkania, wykaz osób uczestniczących, przedmiot
konsultacji oraz ich wyniki.
3. O wyborze sposobu przeprowadzania konsultacji decyduje Wójt.
§ 6. 1. Informację o poddaniu projektu uchwały
Rady Gminy procedurze konsultacji, oraz o sposobie
i terminie ich przeprowadzania zamieszcza się
w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Słońsk oraz na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy.

Poz. 1859, 1860

2. Projekt uchwały poddanej konsultacjom zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz
udostępnia w Urzędzie Gminy Słońsk.
§ 7. 1. Uprawnionym organizacjom przysługuje
prawo zgłoszenia opinii i uwag do projektu uchwały
na piśmie, w terminie wskazanym w ogłoszeniu.
2. Nieprzedstawienie w wyznaczonym terminie
opinii i uwag oznacza akceptację zaproponowanych
w projekcie uchwały rozwiązań i regulacji albo rezygnację z przysługującego organizacji prawa do
przedstawienia swojego stanowiska.
§ 8. 1. Z przebiegu konsultacji sporządza się informację odzwierciedlającą przebieg konsultacji oraz
ich wynik. Informację zatwierdzoną przez Wójta dołącza się do projektu uchwały, w celu przedłożenia
pod obrady Rady Gminy.
2. . Informację o wynikach konsultacji podaje się
niezwłocznie po jej sporządzeniu do publicznej wiadomości w sposób określony w § 6 ust. 1 uchwały
§ 9. 1. Konsultacje uważa się za ważne bez
względu na liczbę uczestniczących w nich organizacji.
2. Konsultacje mają charakter opiniodawczy
a ich wyniki nie są wiążące dla organów Gminy.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Lilla Burkiewicz
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UCHWAŁA NR L/316/2010
RADY GMINY SŁOŃSK
z dnia 21 października 2010r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzanie konsultacji z mieszkańcami Sołectw: Jamno, Budzigniew,
Chartów, Lemierzycko, Lemierzyce, Przyborów, Grodzisk, Głuchowo, Ownice, Polne, Słońsk
Na podstawie art. 5a, art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2
pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminny (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się zasady i tryb przeprowadzenia
z mieszkańcami Sołectw: Jamno, Budzigniew, Chartów, Lemierzycko, Lemierzyce, Przyborów, Grodzisk,
Głuchowo, Ownice, Polne, Słońsk, konsultacji
w sprawach, w których ich przeprowadzenie nakazują przepisy prawa lub w innych ważnych dla gminy,
o ile Rada Gminy tak postanowi.

§ 2. 1. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii mieszkańców o poddanej konsultacjom sprawie.
2. Konsultacje z mieszkańcami mogą być przeprowadzane z inicjatywy Rady Gminy Słońsk, Wójta
Gminy Słońsk lub co najmniej 20% mieszkańców
sołectwa objętego konsultacjami.
3. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, organy gminy nie są związane wynikami konsultacji,
jednak w miarę możliwości powinny brać je pod
uwagę przy podejmowaniu stosownych decyzji.
§ 3. 1. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Gminy Słońsk, posiadający
czynne prawo wyborcze do Rady Gminy Słońsk,
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zamieszkujący na terenie sołectwa, w którym przeprowadzane są konsultacje.
2. Konsultacje są ważne jeżeli weźmie w nich
udział co najmniej 20% mieszkańców uprawnionych
do udziału w konsultacjach.
§ 4. 1. Konsultacje mogą być przeprowadzone
między innymi w formie:
1) wyrażenia opinii,
2) złożenia uwag do sprawy będącej przedmiotem
konsultacji,
3) udzielenia odpowiedzi na postawione pytanie
lub pytania,
4) wyboru jednego z proponowanych rozwiązań.
2. Konsultacje, w zależności od ich przedmiotu,
mogą mieć zasięg:

Poz. 1860

towanie na obszarze objętym konsultacjami
i umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Słońsku. Wójt Gminy może zarządzić ogłoszenie Zarządzenia także w prasie lokalnej.
§ 7. 1. Konsultacje projektów statutów jednostek
pomocniczych przeprowadza się w oparciu o zasady
określone w niniejszej uchwale, z wyłączeniem § 5
ust. 1.
2. Przewodniczący Rady Gminy Słońsk projekt
statutu jednostki pomocniczej przekazuje na ręce
Wójta Gminy Słońsk wraz z wnioskiem o podjęcie
czynności koniecznych dla przeprowadzenia konsultacji.
3. Konsultacje projektów statutów jednostek
pomocniczych przeprowadza się w formie:

1) ogólnogminny – dotyczący całego obszaru
gminy,

1) przedłożenia projektów statutów przewodniczącym zarządów jednostek pomocniczych celem przedstawienia ich mieszkańcom jednostki
pomocniczej na zebraniu,

2) lokalny – dotyczący mieszkańców wydzielonego obszaru gminy,

2) wyłożenia na okres 14 dni w Urzędzie Gminy
w Słońsku.

3) środowiskowy – dotyczący określonej grupy
społeczno-zawodowej zamieszkałej na obszarze
gminy.

4. Przewodniczący zarządów jednostek pomocniczych zobowiązani są do przedstawienia projektów statutów mieszkańcom, na zebraniach w ciągu
14 dni od ich otrzymania.

§ 5. 1. O przeprowadzeniu konsultacji każdorazowo decyduje, z zastrzeżeniem § 7, Rada Gminy
Słońsk w formie uchwały zawierającej – oprócz
elementów określonych w statucie Gminy Słońsk –
uszczegółowienie formy oraz określenie zasięgu
konsultacji.
2. Na podstawie uchwały, o której mowa
w ust. 1, Wójt Gminy Słońsk zarządza przeprowadzenie konsultacji. Zarządzenie o przeprowadzeniu
konsultacji zawiera w szczególności:
1) wskazanie uchwały Rady Gminy Słońsk, dla
wykonania której wydawane jest zarządzenie,
2) przedmiot konsultacji,
3) teren objęty konsultacjami i uprawnionych do
udziału w konsultacjach,
4) termin i miejsce:

5. Mieszkańcy jednostek pomocniczych mogą
wyrażać opinie i zgłaszać uwagi do projektów statutów na zebraniach oraz na ręce przewodniczących
jednostek pomocniczych w terminie określonym
zarządzeniem Wójta Gminy Słońsk o przeprowadzeniu konsultacji.
6. Zasady i tryb zwoływania zebrań oraz warunki
ważności podejmowanych uchwał regulują statuty
poszczególnych jednostek pomocniczych.
7. Przewodniczący jednostek pomocniczych zobowiązani są zebrać zgłoszone im opinie i uwagi,
oraz w formie pisemnej przekazać je Przewodniczącemu Rady Gminy Słońsk najpóźniej w ciągu 3 dni
od zakończenia konsultacji.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Słońsk.

5) wskazanie szczegółowego sposobu postępowania przy przeprowadzaniu konsultacji,

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Słońsku oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Słońsku.

6) wskazanie podmiotów realizujących czynności
związane z przeprowadzeniem konsultacji.

Przewodnicząca Rady
Lilla Burkiewicz

a) wyłożenia materiałów dotyczących sprawy
będącej przedmiotem konsultacji,
b) udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii.

§ 6. 1. Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk, którym
mowa w 5 ust. 1, ogłasza się poprzez jego rozplaka-
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Poz. 1861

1861
18 60

UCHWAŁA NR LVI/525/10
RADY MIASTA SŁUBICE
z dnia 28 października 2010r.
w sprawie nadania nazwy dla ronda w Słubicach
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 późniejszymi zmianami ) uchwala się, co następuje:
§ 1. Rada Miejska w Słubicach nadaje nazwę
„Rondo Solidarności” dla części obszaru, usytuowanego w Słubicach pomiędzy ul. Nadodrzańską,
ul. Jedności Robotniczej, ul. Kościuszki a ul. 1 Maja,
oznaczonej numerem ewidencyjnym (część) działki
672. Położenie tego obszaru określa mapa sytuacyjna, stanowiąca załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Piotr Kiedrowicz
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Poz. 1861
Załącznik
do uchwały Nr LVI/525/10
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 28 października 2010r.

18 60
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Poz. 1862, 1863

1862
18 6 1

UCHWAŁA NR LVI/533/10
RADY MIASTA SŁUBICE
z dnia 28 października 2010r.
w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na transport drogowy
taksówkami osobowymi na rok 2011
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. z 2001r.
Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6 ust. 6
ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t.j. z 2007r. Dz. U. Nr 125, poz. 874 ze zm.)
uchwala się, co następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.

§ 1. Określa liczbę 1 nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, przeznaczonych do wydania w roku 20011.

Przewodniczący Rady
Piotr Kiedrowicz

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego,
z dniem 1 stycznia 2011r.

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

1863
18 62

UCHWAŁA NR XLVIII/668/10
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE
z dnia 29 października 2010r.
w sprawie zmiany uchwały ustalającej opłaty za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę
Świebodzin
§ 1. W uchwale Nr XLVI/605/10 Rady Miejskiej
w Świebodzinie sprawie ustalenia opłat z za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę
Świebodzin (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2010 Nr 90,
poz. 1300) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. 1. Ustala się wysokość opłaty ponoszonej
przez rodziców za świadczenia w publicznych
przedszkolach prowadzonych przez Gminę
Świebodzin w czasie przekraczającym 5 godzin
dziennie w 2010 roku w wysokości 2,10zł za godzinę.
2. W trakcie jednej godziny świadczeń opiekuńczo-wychowawczych udzielanych przez przedszkola, w czasie przekraczającym 5 godzin, przeznaczonym na realizację podstawy programowej
wychowania przedszkolnego, realizowana jest
opieka i zajęcia wspierające prawidłowy rozwój
dziecka, zawierające w szczególności elementy:
1) działań opiekuńczych i bytowych dostosowanych do wieku, potrzeb i możliwości dziecka, zapewniających mu bezpieczne funkcjonowanie
podczas zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem,
2) zajęć przygotowujących dzieci do udziału
w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach; imprezach artystycznych i okolicznościowych;

3) zajęć umożliwiających realizację programów
autorskich i innowacyjnych poszerzających podstawę programową;
4) gier i zabaw dostosowanych do wieku i możliwości dziecka.
3. Za każdą rozpoczętą godzinę korzystania
dziecka ze świadczeń, o których mowa w ust. 2,
ustala się opłatę w wysokości 0,16% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 października
2001r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
(Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.), ogłaszanego w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów na dany rok kalendarzowy.
4. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji
świadczeń ustalana jest na podstawie stawki
godzinowej, o której mowa w ust. 3, oraz deklarowanej przez rodziców liczby godzin pobytu
dziecka w przedszkolu ponad 5 godzin dziennie.
5. Opłaty o których mowa w ust. 3 wnosi się
z góry do dnia 15 każdego miesiąca w którym
udzielane jest świadczenie.
6. Za czas nie wykorzystania przez dzieci świadczeń określonych w ust. 2 pobrana opłata podlega zwrotowi.
7. Zakres realizowanych przez przedszkola prowadzone przez Gminę Świebodzin świadczeń,
o których mowa w ust. 2, oraz zasady odpłatno-
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ści za te świadczenia określi umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami dziecka”.

Poz. 1863, 1864, 1865

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

2) uchyla się § 6.

Przewodniczący Rady
Tomasz Olesiak

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świebodzina.
18 62

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

1864
18 63

UCHWAŁA NR LIV/364/2010
RADY GMINY SKĄPE
z dnia 4 listopada 2010r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Skąpe
Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr IV/30/2003 Rady Gminy
w Skąpem z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie Statutu Gminy Skąpe (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego Nr 12, poz. 209 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: § 15. ust. 1 otrzymuje następujące
brzmienie:

3) Porządku Publicznego, Spraw Komunalnych,
Mieszkaniowych i Ochrony Środowiska,
4) Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Skąpe.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

„1. Rada powołuje następujące stałe komisje:

Przewodniczący Rady
Mirosław Olczak

1) Rewizyjną,
2) Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Działalności
Gospodarczej,

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

1865
18 64

UCHWAŁA NR LIV/370/2010
RADY GMINY SKĄPE
z dnia 4 listopada 2010r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w należnościach pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,
w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do
udzielania tych ulg
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia
8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 59 ust. 2
i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg w należnościach pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunki
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,
w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
oraz wskazuje organ i osoby uprawnione do udzielania tych ulg.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) należnościach – należy przez to rozumieć należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające Gminie Skąpe i jej jednostkom podległym;
2) ulgach – należy przez to rozumieć umorzenie,
odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności w całości lub części;
3) dłużniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej zobowiązaną do zapłacenia należności;
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4) działalności gospodarczej – należy przez to rozumieć działalność gospodarczą, do której mają
zastosowanie reguły konkurencji określone
w przepisach części trzeciej tytułu VII rozdziału
1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;
5) organie uprawnionym – należy przez to rozumieć organ lub osoby wskazane w niniejszej
uchwale, uprawnione do udzielania ulg;
6) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę
z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej
(Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.);
7) rozporządzeniu – należy przez to rozumieć rozporządzenie 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).
§ 3. 1. Należności mogą być na wniosek dłużnika
umarzane w całości lub w części, ich spłata może
być odraczana lub rozkładania na raty w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub
interesem publicznym, a w szczególności jeżeli:
1) dłużnik nieprowadzący działalności gospodarczej, ze względu na trudną sytuację finansową
nie jest w stanie spłacić należności, a jej wyegzekwowanie może zagrozić egzystencji lub dalszemu funkcjonowaniu dłużnika,
2) dłużnika prowadzący działalność gospodarczą
znalazł się w przejściowej trudnej sytuacji ekonomicznej, z zastrzeżeniem, że nie spełnia kryteriów określonych w pkt 9 – 11 Wytycznych
wspólnotowych dotyczących pomocy państwa
w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych
przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 1 października 2004r.),
2. Od należności, której spłatę odroczono lub
rozłożono na raty, odsetki ustawowe są naliczane do
dnia złożenia wniosku o udzielenie ulgi, włącznie
z tym dniem.
3. Jeżeli dłużnik nie dokonał zapłaty odroczonej
należności lub nie zapłacił którejkolwiek z rat
w wyznaczonym terminie albo w pełnej wysokości,
niespłacona należność staje się natychmiast wymagalna w całości wraz z należnymi odsetkami, liczonymi od dnia następującego po upływie pierwotnego terminu wymagalności do dnia zapłaty.
4. W przypadku, gdy umorzenie dotyczy części
należności, organ uprawniony wyznacza termin
spłaty pozostałej części należności z zastrzeżeniem,
że w razie jego niedotrzymania oświadczenie woli
dotyczące udzielonej ulgi traci moc i należność staję
się wymagalna w całości wraz z należnymi odsetkami, liczonymi od dnia następującego po upływie
pierwotnego terminu wymagalności do dnia zapłaty.
5. W przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego
są zobowiązane inne osoby, należności mogą zostać
umorzone na wniosek dłużnika tylko wtedy, gdy
warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich
zobowiązanych.

Poz. 1865

§ 4. 1. Należności mogą być umarzane w całości
z urzędu, jeżeli:
1) osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając
żadnego majątku albo pozostawiła majątek
niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty
codziennego użytku domowego, 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 można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu
należności nie przechodzi z mocy prawa na
osoby trzecie;
3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty
wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej
należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;
4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;
2. Do umarzania z urzędu należności stosuje się
odpowiednio § 3 ust. 5 uchwały.
§ 5. Do udzielania ulg uprawnieni są:
1) Wójt Gminy Skąpe;
1. Udzielanie ulg następuje w formie pisemnej,
na podstawie przepisów prawa cywilnego,
a w szczególności w formie oświadczenia woli
organu uprawnionego lub ugody zawartej
z dłużnikiem.
2) Kierownik gminnej jednostki organizacyjnej,
jeżeli wartość należności nie przekracza
1.000,00zł.
§ 6. 1. Udzielanie ulg następuje w formie pisemnej, na podstawie przepisów prawa cywilnego,
a w szczególności w formie oświadczenia woli organu uprawnionego lub ugody zawartej z dłużnikiem.
2. Odmowa udzielenia ulgi następuje w formie
oświadczenia woli organu uprawnionego.
3. W przypadkach, o których mowa w § 4 ust. 1,
umorzenie należności następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli organu uprawnionego, które stanowi podstawę odpisu w księgach rachunkowych.
§ 7. 1. Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności dłużnik składa organowi uprawnionemu.
2. Wniosek winien zawierać uzasadnienie wskazujące na wystąpienie okoliczności, których mowa
w § 3 ust. 1.
3. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wskazane w nim okoliczności oraz dodatkowo dłużnik:
1) osoba fizyczna – składa informację o sytuacji
majątkowej, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
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2) osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie
posiadająca osobowości prawnej – składa dokumenty świadczące o sytuacji finansowej.
4. Organ uprawniony dokonuje weryfikacji
wniosku w zakresie jego kompletności i może wezwać dłużnika do jego uzupełnienia w terminie
7 dni, z pouczeniem, że niezastosowanie się do wezwania w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia oraz bez odrębnego powiadomienia.
§ 8. 1. Organ uprawiony, na wniosek podmiotu
prowadzącego działalność gospodarczą, może
udzielać ulg, które stanowią pomoc de minimis –
w zakresie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia
2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do
pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379
z 28.12.2006r.).
2. W celu uzyskania pomocy, o której mowa
w ust. 1 pkt 2, podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jest zobowiązany przekazać wraz z wnioskiem o udzielenie ulgi:
1) zaświadczenia lub oświadczenia, o których
mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy,
2) wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
którego wzór określa załącznik do rozporządzenia,

Poz. 1865

3. W celu zapewnienia zgodności udzielanej pomocy z przepisami rozporządzenia Komisji (WE)
Nr 1998/2006, organ uprawniony, na podstawie
otrzymanych zaświadczeń lub oświadczeń oraz informacji i sprawozdań wymienionych w ust. 2, dokonuje oceny dopuszczalności udzielenia pomocy
de minimis w formie ulg wynikających z niniejszej
uchwały.
§ 9. Przepisy § 3 – 8 stosuje się odpowiednio do
umorzenia, odraczania lub rozkładania na raty spłat
odsetek od tych należności oraz do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat innych należności ubocznych.
§ 10. Traci moc uchwała Nr XXXIX/232/2006 Rady Gminy w Skąpem z dnia 25 kwietnia 2006r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielenia
ulg w spłacie wierzytelności pieniężnych gminy
i gminnych jednostek organizacyjnych do których
nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów lub osób do tego
uprawnionych (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego, Nr 36,
poz. 800 z dnia 30 maja 2006 roku).
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Mirosław Olczak

3) sprawozdania finansowe, o których mowa
w § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia.

Załącznik
do uchwały Nr LIV/370/2010
Rady Gminy Skąpe
z dnia 4 listopada 2010r.
……………………………………
imię i nazwisko /nazwa przedsiębiorcy
……………………………………
adres / siedziba
……………………………………
NIP
……………………………………
PESEL

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

Lp.

Imię i nazwisko

Wiek

Pokrewieństwo

Miejsce
pracy /nauki
źródło dochodu

Wnioskodawca:

*Wg stanu na koniec miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o zastosowanie ulgi

dołączam dokumenty potwierdzające wykazane dochody / brak dochodów.

Wysokość dochodu
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2) Pozostaję w związku małżeńskim


TAK, majątkowe stosunki małżeńskie określa:
 Wspólność ustawowa
 Rozdzielność majątkowa:……………………………………………………………….
data i Nr notarialnej umowy małżeńskiej



NIE, małżeństwo zostało rozwiązane

……………………………………………………………………………………………………………………….
data rozwiązania małżeństwa, sygnatura akt, sąd, który wydał orzeczenie o rozwiązaniu małżeństwa



NIE

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

……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Powierzchnia mieszkania:…………………….m2.
3. Miesięczne, stałe obciążenia finansowe wnioskodawcy:
1) czynsz / podatek od nieruchomości:……………………………………………………………………………………
2) gaz:…………………………………………………………………………………………………………………………...
3) energia elektryczna:……………………………………………………………………………………………………….
4) woda:………………………………………………………………………………………………………………………...
5) telefon, w tym abonament telefoniczny:………………………………………………………………………………
6) RTV / telewizja cyfrowa:………………………………………………………………………………………………….
7) alimenty:…………………………………………………………………………………………………………………….
8) spłata kredytów:…………………………………………………………………………………………………………...
Dołączam dokumenty potwierdzające powyższe obciążenia finansowe (decyzje, umowy, faktury, dowody
wpłat itp.)
4. Majątek wnioskodawcy:
1) posiadam nieruchomości:
 TAK………………………………………………………………………………………………………………………
proszę podać rodzaj, położenie, powierzchnię

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………….
 NIE
7. Zobowiązania wnioskodawcy:
Posiadam zobowiązania lub zaległości:
 TAK (proszę podać wysokość):
1) ZUS…………………………………………………………………………………………………………………………..
2) Urząd Skarbowy w………………………………………………………………………………………………………...
3) Banki…………………………………………………………………………………………………………………………
4) Kontrahenci…………………………………………………………………………………………………………………
5) Opłaty związane z mieszkaniem ………………………………………………………………………………………..
6) Alimenty…………………………………………………………………………………………………………………….
7) Inne ………………………………………………………………………………………………………………………….
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Dołączam dokumenty potwierdzające powyższe zobowiązania.
 NIE
8. Zdarzenia losowe mające wpływ na stan majątkowy wnioskodawcy (klęski żywiołowe, wypadki itp.)………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dołączam dokumenty potwierdzające powyższe zdarzenia losowe.

Oświadczam, że wszystkie podane informacje są zgodne z rzeczywistością. Jest mi znana odpowiedzialność
karna za podanie nieprawdziwych danych.
…………………………………………………..
data, czytelny podpis wnioskodawcy

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

1866
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UCHWAŁA NR LV/348/10
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
z dnia 5 listopada 2010r.
w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Krośnie Odrzańskim
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 tekst jednolity z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ulicy położonej w Krośnie Odrzańskim biegnącej od Szosy Poznańskiej, położonej na działce
numer 732, nadaje się nazwę "Wesoła"

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krosna Odrzańskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Mariusz Grycan

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

1867
18 66

UCHWAŁA NR XXXVI/238/10
RADY MIEJSKIEJ W KARGOWEJ
z dnia 10 listopada 2010r.
w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Kargowa
Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2, art. 14 ust. 5, ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami),
uchwala się, co następuje:
§ 1. Świadczenia udzielane przez przedszkole
publiczne prowadzone przez Gminę Kargowa obejmujące podstawę programową wychowania przedszkolnego, realizowane są bezpłatnie w wymiarze
5 godzin dziennie, w godzinach od 7.30 do 12.30.

§ 2. 1. Świadczenia przedszkoli, wykraczające
poza 5 godzinną realizację podstawy programowej
wychowania przedszkolnego, są odpłatne. W trakcie
jednej godziny świadczeń opiekuńczo – wychowawczych udzielanych przez przedszkola, w czasie przekraczającym 5 godzin, przeznaczonym na realizację
podstawy programowej wychowania przedszkolnego, wykonywana jest opieka i zajęcia wspierające
prawidłowy rozwój dziecka, zawierające w szczególności elementy:
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1) zajęć przygotowujących dzieci do udziału
w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach, imprezach artystycznych i okolicznościowych;
2) zajęć przygotowujących dzieci do udziału
w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach, imprezach artystycznych i okolicznościowych;
3) zajęć umożliwiających realizację programów
autorskich i innowacji poszerzających podstawę programową;

Poz. 1867, 1868

realizowanych w czasie przekraczającym 5 godzinną
podstawę programową ustala się opłatę w wysokości 0,1% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
ustalonego zgodnie z ustawą z dnia 10 października
2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
(Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 1679 ze zmianami),
ogłaszanego w drodze obwieszczenia Prezesa Rady
Ministrów na dany rok kalendarzowy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Józef Dżumbelak

4) gier i zabaw dostosowanych do wieku i możliwości dziecka.
2. Za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ust. 1,

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

1868
18 6 7

UCHWAŁA NR II/06/10
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 6 grudnia 2010r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
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 z późn. zm. 1) oraz art. 10
ust. 1 i 2; art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm. 2) uchwala się,
co następuje:
§ 1. Ustala się następujące roczne stawki podatku od środków transportowych od jednego środka
transportu, w wysokości:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
526,00zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 788,00zł,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1.052,00zł;
2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
w tym w zależności od liczby osi, dopuszczalnej
masie całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia
– stawki podatku określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
a) od 3,5 tony do 9 ton włącznie 705,00zł,
b) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 979,00zł;

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton
– stawki podatku określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;
5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 684,00zł;
6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – stawki podatku określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;
7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc 999,00zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.861,00zł.
§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych autobusy służące do przewozu uczniów do
szkół.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.
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§ 4. Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały
traci moc uchwała Nr XXXV/317/10 Rady Miejskiej
w Czerwieńsku z dnia 10 listopada 2009 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych.

Poz. 1868

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia
2011 roku.
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; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241
z 2010r., Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675.
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010r. Nr 96, poz. 620.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr II/06/10
Rady Miejskiej w Czerwieńsku
z dnia 6 grudnia 2010r.
Stawki podatku od środków transportowych od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton.

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

mniej niż

12
13
14
15

13
14
15

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

12
25
27
29
31

25
27
29
31

Stawka podatku (w złotych)
Osie z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne
Dwie osie
1004,00
1201,00
120100
1201,00
Trzy osie
974,00
1190,00
1190,00
1190,00
1238,00
1238,00
Cztery osie i więcej
1668,00
1861,00
2049,00
2175,00
2226,00

Inne systemy zawieszenia osi

1150,00
1668,00
1718,00
1820,00
1225,00
1668,00
1783,00
1925,00
2143,00
2279,00
1882,00
2070,00
2070,00
2509,00
2530,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 116

– 9083 –

Poz. 1868
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr II/06/10
Rady Miejskiej w Czerwieńsku
z dnia 6 grudnia 2010r.

Stawki podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego lub 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/ balastowy + naczepa lub
przyczepa
(w tonach)
Nie mniej niż

mniej niż

12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

Stawka podatku (w złotych)

Osie z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
Dwie osie
1079,00
1307,00
1312,00
1325,00
Trzy osie
1620,00
1763,00

Inne systemy zawieszenia osi

1405,00
1505,00
1830,00
1981,00
1830,00
2577,00
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr II/06/10
Rady Miejskiej w Czerwieńsku
z dnia 6 grudnia 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)

18 6 7

nie mniej niż

mniej niż

12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

Stawka podatku (w złotych)
Osie z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
Jedna oś
805,00
815,00
836,00
Dwie osie
834,00
888,00
902,00
1175,00
Trzy osie i więcej
875,00
992,00

Inne systemy zawieszenia osi

836,00
868,00
878,00
878,00
1076,00
1321,00
1739,00
1045,00
1310,00
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UCHWAŁA NR II/8/10
RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU
z dnia 10 grudnia 2010r.
w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) oraz art. 5 ust. 1 i 3, art. 6 ust. 12 i art. 7 ust. 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. z 2006r. Dz. U. Nr 121, poz. 844
z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się stawki podatku od nieruchomości
na terenie gminy Torzym w wysokości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków –
0,65zł. od 1m² powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,91zł
od 1ha powierzchni,
c) od pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,18zł od 1m2 powierzchni,
2) od budynków lub ich części:
a) od budynków mieszkalnych lub ich części:
0,52zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 14,40zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
c) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym – 9,30zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych – 4,01zł od 1m2 powierzchni
użytkowej.

e) od pozostałych budynków lub ich części
w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego –
4,93zł od 1m2 powierzchni użytkowej
3) od budowli – 2% ich wartości, określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3, 4, 5
i 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. Wprowadza się inne zwolnienia w podatku
od nieruchomości, oprócz wymienionych w art. 7
ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
i zwalnia się z podatku od nieruchomości i ich części
wykorzystywane na cele ochrony przeciwpożarowej;
§ 3. 1. Poboru podatku na terenie wsi dokonują
sołtysi w drodze inkasa, w mieście Torzym wpłaty
dokonuje się w kasie Urzędu Miejskiego.
2. Wysokość wynagrodzenia za inkaso podatku
od nieruchomości ustalona jest uchwałą Nr VI/45/03
Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 2 kwietnia 2003r.
w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat lokalnych
i uchwałą Nr XIV/108/08 Rady Miejskiej w Torzymiu
z dnia 5 lutego 2008r. w sprawie wprowadzenia
zmian uchwały dotyczącej ustalenia inkasentów
i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków
i opłat lokalnych.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXI/210/09 Rady
Miejskiej w Torzymiu z dnia 26 listopada 2009r.
w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego a określone w niej stawki
i zwolnienia obowiązują od 1 stycznia 2011r.
Przewodniczący Rady
Zbigniew Wołoncewicz
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UCHWAŁA NR II/9/10
RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU
z dnia 10 grudnia 2010r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) oraz art. 10 ust. 1 i 2 art. 12 ust 4 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(t.j. z 2006r. Dz. U. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.),
uchwala się, co następuje:
§ 1. Stawki podatku od środków transportowych
na terenie gminy wynoszą:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej powyżej 3,5 ton i poniżej
12 ton:
a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie: 653,b) powyżej 5,5 ton do 7 ton włącznie: 882,c) powyżej 7 ton do 9 ton włącznie: 936,d) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton: 1.337,2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki
podatku określa załącznik Nr 1 do uchwały.
3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
a) od 3,5 ton do 9 ton włącznie: 1.404,b) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton: 1.643,4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia –
stawki podatku określa załącznik Nr 2 do
uchwały.
5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną

masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
a) od 7 ton do 10 ton włącznie: 1.283,b) powyżej 10 ton i poniżej 12 ton: 1.404,6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju
zawieszenia, stawki podatku określa załącznik
Nr 3 do uchwały.
7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc 1.109,b) równej lub wyżej niż 30 miejsc 1.860,§ 2. Zwalnia się od podatku od środków transportowych środki transportowe wykorzystywane na
cele ochrony przeciwpożarowej.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXI/211/09 Rady
Miejskiej w Torzymiu z dnia 26 listopada 2009r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych oraz zwolnień od podatku.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego a określone w niej stawki
i zwolnienia obowiązują od 1 stycznia 2011r.
Przewodniczący Rady
Zbigniew Wołoncewicz
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Poz. 1870
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr II/9/10
Rady Miejskiej w Torzymiu
z dnia 10 grudnia 2010r.

Stawki podatku od środków transportowych od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)
Nie mniej niż

Mniej niż

12
13
14
15

13
14
15

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

12
25
27
29
31

25
27
29
31

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za
równoważne
Dwie osie
1.381,00
1.599.00
1.838,00
2.066,00
Trzy osie
1.490,00
1.599,00
1.708,00
2.066,00
2.296,00
2.296,00
Cztery osie i więcej
1.599,00
1.708,00
1.957,00
2.186,00
2.404,00

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych

1.599,00
1.838,00
2.046,00
2.556,00
1.599,00
1.708,00
1.838,00
2.066,00
2.296,00
2.620,00
1.708,00
1.838,00
2.066,00
2.729,00
2.729,00
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr II/9/10
Rady Miejskiej w Torzymiu
z dnia 10 grudnia 2010r.

Stawki podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego
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
1.708,00
1.838,00
1.957,00
2.066,00
Trzy osie
2.066,00
2.523,00

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

1.838,00
1.957,00
2.066,00
2.122,00
2.098,00
2.742,00
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr II/9/10
Rady Miejskiej w Torzymiu
z dnia 10 grudnia 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 dopuszczalna masa całkowita
(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 pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za
równoważne
Jedna oś
1.435,00
1.490,00
1.599,00
Dwie osie
1.490,00
1.545,00
1.653,00
2.066,00
Trzy osie
1.545,00
1.708,00

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych

1.490,00
1.599,00
1.653,00
1.545,00
1.599,00
1.653,00
2.066,00
1.669,00
2.066,00
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UCHWAŁA NR II/10/10
RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU
z dnia 10 grudnia 2010r.
w sprawie opłaty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz. U Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 15 i art. 19 pkt 1 lit. „a” i pkt 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(t.j. z 2006r. Dz. U. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej
w wysokości – 25,00zł.
§ 2. Uiszczona opłata targowa dzienna uprawnia
do sprzedaży na targowiskach w danym dniu na
terenie całej Gminy Torzym.
§ 3. Opłatę targową w drodze inkasa pobierają
sołtysi. W mieście Torzym opłatę targową uiszcza
się w kasie Urzędu Miejskiego.
§ 4. Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej
dla sołtysów określa uchwała Nr VI/45/03 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 2 kwietnia 2003r. w sprawie
ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za

inkaso podatków i opłat lokalnych i uchwała
Nr XIV/108/08 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia
5 lutego 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian
uchwały dotyczącej ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat lokalnych.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXI/212/09 Rady
Miejskiej w Torzymiu z dnia 26 listopada 2009r.
w sprawie opłaty targowej.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego a określona w niej stawka
obowiązuje od 1 stycznia 2011r.
Przewodniczący Rady
Zbigniew Wołoncewicz
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UCHWAŁA NR III/4/10
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIASTECZKU
z dnia 14 grudnia 2010r.
w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001r.
Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 5, art. 6 ust. 12
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze
zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. Ustala się następujące stawki roczne podatku od nieruchomości:
1. od gruntów :
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od
1m2 powierzchni – 0,62zł,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych od 1ha
powierzchni – 4,15zł,

podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
b) pozostałych – 2% ich wartości.
§ 2. 1. Pomoc de minimis stanowi różnica między stawką podstawową (2%), określoną w § 1
ust. 3 lit. b, a stawką preferencyjną (0,20%), określoną w § 1 ust. 3 lit. a, której udzielenie następuje
zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu
Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia
2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu
WE do pomocy de minimis (Dz.Urz. WE L Nr 379/5
dnia 28 grudnia 2006r.) oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących
pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 59,
poz. 404 ze zm.).

a) mieszkalnych od 1m2 powierzchni użytkowej
– 0,51zł,

2. Podatnik prowadzący działalność gospodarczą, przy zachowaniu wszystkich warunków określonych w uchwale, może skorzystać ze stawki podatkowej, o której mowa w § 1 pkt 3 lit. a niniejszej
uchwały, jeżeli wartość pomocy brutto łącznie
z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej
przez niego w okresie bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych nie przekroczy
kwoty
stanowiącej
200.000 Euro.

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni
użytkowej – 16,42zł,

3. Podatnik uprawniony do skorzystania z obniżonej stawki, o której mowa w § 1 pkt 3 lit. a niniejszej uchwały zobowiązany jest do dnia 15 stycznia
danego roku podatkowego wraz z deklaracją na podatek od nieruchomości dołączyć do wniosku:

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym od 1m2 powierzchni
użytkowej – 9,82zł,

podstawowe informacje dotyczące podmiotu ubiegającego się o pomoc de minimis wraz z informacją o wielkości otrzymanej dotychczas pomocy de minimis,

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych od 1m2 powierzchni użytkowej
– 4,27zł,

zaświadczenia o pomocy de minimis wydane przez organy udzielające pomocy
o wielkości otrzymanej pomocy de minimis w ciągu bieżącego roku kalendarzowego, w którym podatnik występuje
o wsparcie oraz dwóch poprzedzających
go lat kalendarzowych, bądź oświadczenia
o nie uzyskaniu pomocy de minimis,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni – 0,21zł.
2. od budynków lub ich części :

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej 3,80zł
f)

od garaży z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej – 6,16zł.

3. od budowli:
a) rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej
gazów – 0,20% ich wartości określonej na

oświadczenie o każdej innej pomocy publicznej, jaką przedsiębiorca otrzymał
w odniesieniu do tych samych kosztów
kwalifikowanych, na pokrycie których ma
być przeznaczona pomoc de minimis
udzielana na podstawie uchwały, zawierającej wskazanie dnia i podstawy prawnej
jej udzielenia, formy przeznaczenia i wiel-
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kości pomocy lub oświadczenie, że takiej
pomocy nie otrzymał,
oświadczenie, że nie znajduje się w trudnej
sytuacji w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa
w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw, wraz z dokumentami obrazującymi jego sytuację ekonomiczną w szczególności: bilansem, rachunkiem zysków i strat, rachunkiem
przepływów pieniężnych za ostatni rok obrotowy, informacją o posiadaniu zaległości
podatkowych i zaległości z tytułu składek
na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne .
4. Podatnik korzystający z pomocy de minimis
w ramach niniejszej uchwały jest zobowiązany do
przedłożenia w żądanym terminie – na wniosek organu udzielającego pomocy – dodatkowych informacji niezbędnych dla jej oceny oraz prawidłowego
udzielenia.
5. Podatnik korzystający z pomocy de minimis
w ramach niniejszej uchwały jest zobowiązany do
przedłożenia organowi podatkowemu informacji
o przekroczeniu pułapu pomocy de minimis określonego w § 3 pkt 2 w terminie 14 dni od zaistnienia
tego faktu.
6. Organ podatkowy po sprawdzeniu, że może
wobec podatnika zastosować stawkę podatkową,
o której mowa w § 1 pkt 3 lit. a uchwały, wydaje
zaświadczenie potwierdzające, że udzielona pomoc
ma charakter pomocy de minimis, zgodnie
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 marca
2007r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis
i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
(Dz. U. Nr 53, poz. 354).

Poz. 1872, 1873

§ 3. 1. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa przez
sołtysów.
2. Inkasentów oraz ich wynagrodzenie określa
uchwała Nr III/10/10 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłat od posiadania
psów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia inkaso.
§ 4. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Nowym
Miasteczku Nr XXXIII/195/09 z dnia 3 grudnia 2009r.
w sprawie określenia wysokości stawek w podatku
od nieruchomości.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Miasteczko.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a określone w niej stawki
obowiązują od 1 stycznia 2011r.
Przewodniczący Rady
Leszek Sikora
_______________________________________
1

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi
(Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie
pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą
ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
– wydanie specjalne)
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UCHWAŁA NR III/5/10
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIASTECZKU
z dnia 14 grudnia 2010r.
w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 10 ust. 1 i 3,
art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych1 (tj. Dz. U. z 2006r.
Nr 121, poz. 844 ze zm.). uchwala się, co następuje:
§ 1. Stawki podatku od środków transportowych
rocznie wynoszą :
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie – 322,00zł,
b) powyżej 5,5 t do 9 t włącznie – 388,00zł,

c) powyżej 9 t do 12 t – 450,00zł;
2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
w zależności 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 używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów :
a) od 3,5 t i poniżej 12 t – 877,00zł
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4. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton,
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatkowe określa załącznik Nr 2 do
uchwały.
5. od przyczepy lub naczepy z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które
łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:
a) od 7 t i poniżej 12 t – 257,00zł,
6. od przyczepy lub naczepy z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które
łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą
niż 12 ton – stawki podatkowe określa załącznik
Nr 3 do uchwały.
7. od autobusu w zależności od liczby miejsc siedzących :
a) mniejszej niż 30 miejsc – 800,00zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.420,00zł.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXIII/194/09 Rady
Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 3 grudnia
2009r. w sprawie określenia wysokości stawek
i zwolnień w podatku od środków transportowych.

Poz. 1873

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIV/207/09 Rady
Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 22 grudnia
2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/194/09
Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 3 grudnia w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Miasteczko.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a określone w niej stawki
i zwolnienia obowiązują od dnia 1 stycznia 2011r.
Przewodniczący Rady
Leszek Sikora
_____________________________________
1

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi
(Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie
pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą
ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
– wydanie specjalne)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr III/5/10
Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku
z dnia 14 grudnia 2010r.
Stawki podatku od środków transportowych od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita
(w tonach)

nie mniej niż

mniej niż

Stawka podatku (w złotych)

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

Dwie osie
12

13

307,00

314,00

13

14

314,00

516,00

14

15

516,00

722,00

722,00

1.676,00

15

Trzy osie
12

17

250,00

465,00

17

19

323,00

658,00

19

21

658,00

852,00

21

23

852,00

1.308,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 116
23

25

25

– 9091 –

Poz. 1873

1.308,00

2.064,00

1.308,00

2.064,00

Cztery osie i więcej
12

25

852,00

863,00

25
27

27

863,00

1.354,00

29

1.354,00

2.132,00

29

31

2.132,00

2.858,47

2.132,00

2.858,47

31

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr III/5/10
Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku
z dnia 14 grudnia 2010r.
Stawki podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanych do
użytkowania łącznie z naczepą 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

Stawka podatku (w złotych)

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

Dwie osie
12

18

257,00

514,00

18

25

348,00

619,00

25

31

1.031,00

1.186,00

1.779,00

2.209,40

31

Trzy osie i więcej
12
40

40

1.606,00

2.209,40

2.222,00

2.858,47
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr III/5/10
Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku
z dnia 14 grudnia 2010r.

Stawki podatku od środków transportowych od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów:
naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)

nie mniej niż

mniej niż

Stawka podatku (w złotych)

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś
12

18

194,00

389,00

18

25

257,00

413,00

413,00

736,00

25

Dwie osie
12

28

276,00

399,00

28
33

33

800,00

1.096,00

38

1.096,00

1.676,00

1.676,00

2.193,00

38

Trzy osie i więcej
12
38

38

877,00

1.215,00

1.187,00

1.651,00
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UCHWAŁA NR III/6/10
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIASTECZKU
z dnia 14 grudnia 2010r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6 ust. 3,
art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku
rolnym (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 ze zm.)
uchwala się, co następuje:

czenia inkasentów do poboru podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłat od posiadania
psów, oraz ustalenia wynagrodzenia inkaso.

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta stanowiącą podstawę obliczenia podatku rolnego, do kwoty 35,00zł
za 1dt.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Miasteczko.

§ 2. Zarządza się pobór podatku rolnego od osób
fizycznych w drodze inkasa przez sołtysów.

Przewodniczący Rady
Leszek Sikora

§ 3. Inkasentów oraz ich wynagrodzenie określa
Uchwała Nr III/10/10 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 14 grudnia 2010 roku sprawie wyzna-

===================================================================================
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UCHWAŁA NR III/8/10
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIASTECZKU
z dnia 14 grudnia 2010r.
w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)
oraz art. 15, art. 19 pkt 1 lit. a, pkt 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach (tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 121, poz. 844 ze zmianami)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej
w wysokości 2,65zł za każdy 1m² powierzchni zajętej
na sprzedaż z zastrzeżeniem, że powierzchnia zajęta
pod sprzedaż nie może przekroczyć 240m².
§ 2. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej
w drodze inkasa.
2. Na inkasenta wyznacza się Pana Jana Chorążyka.
3. W czasie nieobecności inkasenta poboru opłaty dokonywać będzie Pan Marek Matczak lub Pani
Joanna Połońska.
4. Za pobór opłaty targowej inkasentowi przysługuje wynagrodzenie miesięczne liczone w wysokości 10% brutto zainkasowanej opłaty.
5. Poboru targowej opłaty dokonuje się na drukach kwitariuszy przychodowych K – 103.

6. Inkasent przekazuje wpływy z tytułu pobranej
opłaty targowej na rachunek bankowy Gminy Nowe
Miasteczko w Banku Spółdzielczym Przemków
Nr konta 68 8653 0004 0000 0088 3632 0004, w tym
samym dniu, w którym opłata została zebrana.
Wpływy z opłat zebrane w soboty inkasent przekaże
w pierwszym dniu roboczym następującym po sobocie.
§ 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Nowym
Miasteczku Nr XXXIII/ 193/09 z dnia 3 grudnia 2009r.
w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Miasteczko.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a określona w niej stawka
obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011r.
Przewodniczący Rady
Leszek Sikora
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UCHWAŁA NR III/9/10
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIASTECZKU
z dnia 14 grudnia 2010r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek i zasad pobierania opłaty od posiadania psów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz
art. 18a ust. 1 art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U.
z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) uchwala się co następuje:

w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz
opłat od posiadania psów i ustalenia wysokości
wynagrodzenia za inkaso.

§ 1. Ustala się roczną opłatę od posiadania psów
w wysokości 36,00zł rocznie od każdego psa.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXXIII /191/09, Rady
Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 3 grudnia
2009 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek
i zasad poboru opłaty od posiadania psów.

§ 2. Termin płatności ustala się do końca marca
roku, za który przypada opłata.
§ 3. Opłatę od posiadania psów pobiera się
w wysokości 50%, jeżeli osoba weszła w posiadanie
psa po 30 czerwca roku podatkowego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Nowym Miasteczku.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia
2011 roku.

§ 4. Opłatę od posiadania psów na terenie miasta należy wpłacać na konto Gminy Nowe Miasteczko Bank Spółdzielczy Przemków. Pobór opłat i wynagrodzenie inkasentów na terenie wsi wyznacza
uchwała Nr III/10/10 z dnia 14 grudnia 2010r.

Przewodniczący Rady
Leszek Sikora
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UCHWAŁA NR III/10/10
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIASTECZKU
z dnia 14 grudnia 2010r.
w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatków od nieruchomości, rolnego leśnego i opłat od
posiadania psów, oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia inkaso
Na podstawie art. 6 ust. 12, art. 19 pkt 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach
lokalnych (t.j. Dz. U. z dnia 2006 roku Nr 121,
poz. 844 z późn. zm.) art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006
roku Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) oraz art. 6
ust. ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 roku Nr 200, poz. 1682
z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

3) Gołaszyn: Sikora Zbigniew 10%

§ 1. Zarządza się pobór podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w drodze inkasa.

9) Szyba: Musiał Józef 13,2%

§ 2. Na inkasentów wyznacza się niżej wymienionych sołtysów poszczególnych wsi i ustala im się
wynagrodzenie za inkaso w następującej wysokości
liczonej od pobranych opłat i podatków :
1) Borów Polski: Rose Cezary 10%
2) Borów Wielki: Pięta Mirosław 8%

4) Nieciecz: Sojka Zbigniew 13,8%
5) Miłaków: Wilimberg Ireneusz 13,4%
6) Popęszyce: Dudziak Piotr 13,6%
7) Rejów: Włodarczak Andrzej 13,9%
8) Żuków: Sawicki Zygmunt 13,7%
10) Konin: Borkowski Marek 13,8%
§ 3. Sołtysi wyznaczeni na inkasentów dokonują
poboru podatków i opłat wyłącznie na obszarze wsi,
w której sprawują funkcję sołtysa.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Miasteczko.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 116

– 9095 –

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXIII/190/09 z dnia
3 grudnia 2009 roku i zmiana do uchwały
Nr XXXVII/243/2010 roku Rady Gminy i Miasta
w Nowy Miasteczku w sprawie wynagrodzenia sołtysów za inkaso podatku rolnego, podatku od nieruchomości i opłaty od posiadania psów.

Poz. 1877, 1878

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący Rady
Leszek Sikora
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UCHWAŁA NR III/11/10
RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE
z dnia 14 grudnia 2010r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
lające tych świadczeń – 4,27zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

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 późn. zm.) i art. 5 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (jednolity tekst Dz. U. z 2010r. Nr 95,
poz. 613 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

5) pozostałych ,w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,50zł. od 1m² powierzchni użytkowej,

§ 1. Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości:

a) w tym położonych na użytkach rolnych1,12zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

1. od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,65zł od 1m2 powierzchni ,
2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,15zł
od 1ha powierzchni,
3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego – 0,18zł od 1m2 powierzchni.
2. od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych – 0,67zł od 1m2 powierzchni
użytkowej,
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 18,60zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym – 9,82zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzie-

3. od budowli: 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szprotawy.
§ 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Szprotawie Nr XLVI/392/09 z dnia 30 października 2009r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2011r.
Przewodniczący Rady
Andrzej Skawiński
______________________________________1

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi
(Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie
pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą
ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
– wydanie specjalne.
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Poz. 1879
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UCHWAŁA NR III/12/10
RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE
z dnia 14 grudnia 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 (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity
z 2010r. Dz. U. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)1 uchwala
się, co następuje:

Lp.
1.
2.
3.

Lp.

Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita
(w tonach)

1.

nie mniej niż 12

1.

Stawka podatku
(w złotych)
748,00
1.248,00
1.497,00

czalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

Stawka podatku (w złotych)
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneuinne systemy zawiematycznym lub zawieszeniem uznanym za
szenia osi jezdnych
równoważne
dwie, trzy osie
1.710,00
2.138,00
cztery osie i więcej

nie mniej niż 12 - mniej
niż 29
nie mniej niż 29

3) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą

Lp.

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej
masie całkowitej pojazdu:

Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej
(w tonach)
powyżej 3,5 do 5,5 włącznie
powyżej 5,5 do 9 włącznie
powyżej 9 i poniżej 12

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
z tym, że w zależności od liczby osi, dopusz-

2.

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych w następującej wysokości:

2.251,00

2.477,00

2.462,00

2.858,00

lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów:

Ciągniki siodłowe i balastowe łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów
(w tonach)
od 3,5 i poniżej 12

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

Stawka podatku
(w złotych)
1.709,00

z tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:
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Lp.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy +
naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)

1.
2.
3.

nie mniej niż 12 - mniej niż 31
nie mniej niż 31 - 36 włącznie
powyżej 36

4.
5.
6.

nie mniej niż 12 - 36 włącznie
powyżej 36 - mniej niż 40
nie mniej niż 40

– 9097 –

Stawka podatku (w złotych)
oś jezdna (osie jezdne)
inne systemy
z zawieszeniem pneumatycznym
zawieszenia osi
lub zawieszeniem uznanym za rówjezdnych
noważne
dwie osie
1.710,00
1.880,00
2.209,00
2.209,00
2.462,00
2.629,00
trzy osie
2.209,00
2.209,00
2.462,00
2.710,00
2.462,00
2.858,00

5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem

Lp.
1.

związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

przyczepy i naczepy łącznie z pojazdem silnikowym o dopuszczalnej masie
całkowitej
(w tonach)
od 7 i poniżej 12

6) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika po-

Lp.

1.
2.

Poz. 1879

Stawka podatku
(w złotych)
1.302,00

datku rolnego, z tym, że w zależności od liczby
osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu
i rodzaju zawieszenia:

Stawka podatku (w złotych)
oś jezdna (osie jezdne)
inne systemy
z zawieszeniem pneumatycznym
zawieszenia osi
lub zawieszeniem uznanym za
jezdnych
równoważne
jedna, dwie, trzy osie
nie mniej niż 12 - mniej niż 38
1.302,00
1.747,00
nie mniej niż 38
1.800,00
2.209,00

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

7) od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
Lp.
1.
2.

Autobusy – ilość miejsc do siedzenia
mniej niż 30 miejsc
równa lub wyższa niż 30 miejsc

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szprotawy.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XLVIII/401/09 Rady
Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 listopada 2009 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2011r.
Przewodniczący Rady
Andrzej Skawiński

Stawka podatku (w złotych)
1.747,00
2.209,00
__________________________________________
1

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1)dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz.
WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie
pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą
Polską członkostwa w Unii Europejskiej– dotyczą ogłoszenia tych
aktów w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie
specjalne.
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UCHWAŁA NR III/13/10
RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE
z dnia 14 grudnia 2010r.
w sprawie określenia zasad oraz terminy płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy
Szprotawa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. ustawy o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) oraz 19 pkt 1 lit. „a” ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. 2010 Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) uchwala
się, co następuje:
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) powierzchnia zajęta pod działalność handlową
– oznacza to część ogólnodostępnej powierzchni stanowiącej całość techniczno – użytkową, przeznaczoną do sprzedaży, w której odbywa się bezpośrednia sprzedaż towarów (do
powierzchni zajętej pod działalność handlowa
wlicza się również powierzchnię magazynową,
ekspozycyjną, ciągi komunikacyjne znajdujące
się w granicach stanowiska handlowego),
2) sprzedaż – oznacza to wystawienie rzeczy
w miejscu handlu na widok publiczny z oznaczeniem ceny.
§ 2. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej,
w zależności od sposobu prowadzenia handlu oraz
powierzchni zajętej pod działalność handlową – przy
sprzedaży:

2) z ręki, koszyka, torby, wiadra na powierzchni
nie większej niż 1m2 – 2,00zł
3) z ziemi, stołu, straganu, namiotu itp. za każdy
rozpoczęty 1m2 – 2,75zł
§ 3. Stawki wynikające z opłaty targowej określonej w § 2 pkt 3 nie mogą przekroczyć stawki maksymalnej określonej przez Ministra Finansów,
t.j. 699,27zł dziennie.
§ 4. Terminem płatności opłaty targowej jest
dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szprotawy.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XLVI/394/09 Rady
Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 października 2009
roku w sprawie określenia zasad oraz terminy płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie
Gminy Szprotawa.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2011r.
Przewodniczący Rady
Andrzej Skawiński

1) z pojazdu, przy parkowanym pojeździe w odległości do 3 metrów, z przyczepy, przy parkowanej przyczepie w odległości do 3 metrów –
27,50zł;

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

1881
18 80

UCHWAŁA NR III/14/10
RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE
z dnia 14 grudnia 2010r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów i zwolnień od tej opłaty oraz poboru tej
opłaty w drodze inkasa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity
tekst z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 18a ust. 1, art. 19 pkt. 1 lit. f i pkt. 2
i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2006r. Dz. U.
Nr 121, poz. 844 z późn. zm.)1 art. 47 § 4a ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa
(tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn.
zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się na terenie gminy opłatę od
posiadania psów:
1) od jednego psa – 26,00zł,
2) za każdego następnego psa – 10,00zł.
§ 2. Opłatę uiszcza się bez wezwania w terminie
do 31 marca roku podatkowego lub w ciągu 14 dni
od dnia powstania obowiązku opłaty.
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§ 3. 1. Obowiązek opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym osoba fizyczna stała się posiadaczem psa.
2. Jeżeli obowiązek opłaty powstał lub wygasł
w ciągu roku podatkowego, opłatę ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym istniał
obowiązek jej uiszczenia.
3. W razie zaistnienia okoliczności, o których
mowa w § 3 ust. 1 i 2 posiadacz psa jest zobowiązany złożyć organowi podatkowemu oświadczenie,
w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.
§ 4. Poboru opłaty od posiadania psów dokonują
w drodze inkasa:
1) sołtysi poszczególnych wsi sołeckich:
a) Alicja Ryczek,
b) Jan Gembara,
c) Janina Boczniewicz,
d) Stanisław Mandrak,
e) Jan Nowak,
f)

Zdzisław Romanowski,

g) Magdalena Niepiekło,
h) Walerian Pierzchała,
i)

Zofia Barszcz,

j)

Władysław Sobczak,

k) Helena Pigdanowicz,
l)

Władysław Dobek,

m) Piotr Sembrat,
n) Jadwiga Turek,
o) Ilona Burzyńska,
p) Stanisław Wypasek.
2) Szprotawski Zarząd Nieruchomościami „Chrobry” Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Chrobrego
15, 67 – 300 Szprotawa.
§ 5. Opłata od posiadania psów może być również płatna bezpośrednio w kasie Urzędu lub na

Poz. 1881

rachunek Urzędu Miejskiego w Szprotawie Nr 30
1090 2545 0000 0006 3800 0056.
§ 6. Inkasenci, o których mowa w § 4 zobowiązani są do przekazywania zainkasowanych kwot na
rachunek Urzędu Miejskiego w Szprotawie w ciągu
10 dni od daty pobrania opłaty wraz z wykazem
osób, które uiściły opłatę oraz oświadczeniami
przedłożonymi przez posiadaczy psów, o których
mowa w § 3 ust. 3 niniejszej uchwały.
§ 7. Wynagrodzenie inkasentów, o którym mowa
w § 4 ustala się w wysokości 15% od zainkasowanych i odprowadzonych do Urzędu Miejskiego kwot.
§ 8. Niezależnie od określonych zwolnień ustawowych zwalnia się z opłaty od posiadania psa
szczenięta w wieku do 4 miesięcy.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szprotawy.
§ 10. Traci moc uchwała Nr XXIX/267/08 Rady
Miejskiej w Szprotawie z dnia 29 października
2008 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek
opłaty od posiadania psów i zwolnień od tej opłaty
oraz poboru tej opłaty w drodze inkasa
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2011r.
Przewodniczący Rady
Andrzej Skawiński
_________________________________
1

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1)dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz.
WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie
pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą
Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych
aktów w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie
specjalne
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UCHWAŁA NR III/7/2010
RADY MIASTA GORZOWA WLKP.
z dnia 15 grudnia 2010r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania, poboru i terminu płatności oraz wysokości
stawek opłaty targowej na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.
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 zm.) i art. 19 pkt 1 lit. a)
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze
zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zmianie ulega załącznik Nr 1 do uchwały
Nr XLII/698/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia
29 października 2008r. w sprawie określenia zasad
ustalania, poboru i terminu płatności oraz wysokości stawek opłaty targowej na terenie Miasta Gorzowa Wlkp., zmienionej uchwałami: Nr LXIV/998/09
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października
2009r. oraz Nr LXXXIII/1284/2010 Rady Miasta Go-

rzowa Wlkp. z dnia 27 października 2010r., który
otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.
Przewodnicząca Rady
Krystyna Sibińska

Załącznik
do uchwały Nr III/7/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 15 grudnia 2010r.
DZIENNE STAWKI OPŁAT TARGOWYCH
I. STREFA ŚRÓDMIEJSKA
1. SPRZEDAŻ W MIEJSCACH WYZNACZONYCH PRZEZ PREZYDENTA MIASTA I PO UZYSKANIU ZEZWOLENIA DO DYSPONOWANIA GRUNTEM:
1) NA TERENIE O POWIERZCHNI:
a) do 4m²
b) powyżej 4m² do 6m²
c) powyżej 6m² do 10m²
d) powyżej 10m²
2) ARTYKUŁÓW ŚWIĄTECZNYCH
a) drzewka choinkowe lub choinki sztuczne
b) gałązki choinkowe
c) kwiaty, wieńce, znicze, świece lub grys
d) kartki świąteczne
e) inne artykuły świąteczne

15zł
23zł
34zł
44zł
55zł
13zł
23zł
15zł
18zł

2. SPRZEDAŻ W MIEJSCACH NIE WYZNACZONYCH PRZEZ PREZYDENTA MIASTA LUB
BEZ ZEZWOLENIA NA DYSPONOWANIE GRUNTEM

52 zł

II. PLACE TARGOWE
1) SPRZEDAŻ Z POJAZDÓW:
a) z samochodu o ładowności do 0,5t
b) z samochodu o ładowności powyżej 0,5t do 1,5t

6zł
7zł
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c) z samochodu o ładowności powyżej 1,5t do 4,5t

12zł

d) z samochodu o ładowności ponad 4,5t, z autobusu, z przyczepy campingowej,

14zł

e) z ciągnika z przyczepą, z przyczepy posiadającej stałe przyłącze

12zł

2) SPRZEDAŻ Z MIEJSC O POWIERZCHNI:
a) do 2m2

4zł

b) powyżej 2m² do 4m²
c) powyżej 4m² do 10m²
e) za każdy 1m² powyżej 10m²

9zł
17zł
3zł

3) SPRZEDAŻ OBNOŚNA

3zł

4) WYSTAWIENIE DO SPRZEDAŻY JEDNEGO POJAZDU:
a) Autobusu

17zł

b) samochodu osobowego, ciągnika rolniczego, przyczepy campingowej, przyczepy do
samochodu osobowego, samochodu o ładowności do 3,5t, motocykla, motoroweru lub
skutera

14zł

c) samochodu ciężarowego o ładowności ponad 3,5t
d) roweru

22zł
7zł

5) SPRZEDAŻ DROBNYCH ZWIERZĄT LUB PTAKÓW

6zł

6) SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW ŚWIĄTECZNYCH:
a) drzewka choinkowe, choinki sztuczne lub ryby
b) gałązki choinkowe
c) kwiaty, wieńce, znicze, świece lub grys
d) inne artykuły świąteczne

33zł
6zł
12zł
9zł

III. SPRZEDAŻ POZA PLACAMI TARGOWYMI I STREFĄ ŚRÓDMIEJSKĄ
1) SPRZEDAŻ Z MIEJSC O POWIERZCHNI:
a) do 2m²
b) powyżej 2m² do 4m²
c) powyżej 4m² do 10m²
d) za każdy 1m² powyżej 10m²

6zł
17zł
30zł
4zł

Objaśnienia:
1. STREFA ŚRÓDMIEJSKA, to obszar miasta zamykający się w kręgu ulic: Nadbrzeżna – Młyńska – Strzelecka – Jagiełły - Dzieci Wrzesińskich – Herberta.
2. PLACE TARGOWE, to miejsca położone przy:
a) ul. Szczecińskiej (giełda – w części administrowanej przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wlkp.),
b) ul. Żwirowej (przy I bramie cmentarza komunalnego),
c) ul. Żwirowej (przy II bramie cmentarza komunalnego),
d) ul. Przemysłowej,
e) ul. Witosa,
f) ul. Cichońskiego,
określone na załącznikach mapowych Nr 1-6, stanowiących integralną część niniejszej uchwały.
3. Sprzedaż artykułów świątecznych określona w I.STREFA ŚRODMIEJSKA ust 1 pkt 2 i II. PLACE TARGOWE pkt 6 dotyczy okresów:
a) Świąt Wielkanocnych - na 20 dni przed Wielkanocą,
b) Dnia Święta Zmarłych - w okresie 25.X. do 2.XI,
c) Świąt Bożego Narodzenia – od 1.XII. do 31.XII.
4. W przypadku prowadzenia sprzedaży artykułów świątecznych z różnych grup rodzajowych pobiera się opłatę stanowiącą sumę stawek przewidzianych dla poszczególnych grup.
5. Sprzedaż z miejsc o powierzchni oznacza powierzchnię zajętą przez towary oraz urządzenia (obiekty), z których dokonuje się sprzedaży, a także powierzchnię zajętą przez towary znajdujące się wokół tych urządzeń (obiektów) i zaplecze magazynowe.
6. Dzienna stawka opłaty targowej nie może przekroczyć górnej granicy określonej przez Ministra Finansów na dany rok podatkowy.
Górna granica dziennej stawki opłaty targowej na 2011 rok wynosi 699,27zł.
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UCHWAŁA NR III/8/2010
RADY MIASTA GORZOWA WLKP.
z dnia 15 grudnia 2010r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wzorów
formularzy informacji i deklaracji podatkowych na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2001r. Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) oraz art. 5, art. 6 ust. 13 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (t. j. z 2010r. Dz. U. Nr 95, poz. 613 ze zm.)
uchwala się co następuje:
§ 1. W uchwale Nr LXXXIII/1283/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 października 2010r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości oraz wzorów formularzy informacji
i deklaracji podatkowych na 2011 rok, wprowadza
się następujące zmiany:
1) § 1 pkt 2) lit. d). Związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,04zł od
1m2 powierzchni użytkowej";
2) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik
Nr 1 do niniejszej uchwały;
3) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik
Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.
Przewodnicząca Rady
Krystyna Sibińska
____________________________________
1

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1)dyrektywy
92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia
wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L
368 z 17.12.1992); 2)dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca
1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych
typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187
z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania
przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej –
dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej – wydanie specjalne.
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr III/8/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 15 grudnia 2010r.
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Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 15 grudnia 2010r.
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UCHWAŁA NR 272/XXXV/2010
RADY POWIATU GORZOWSKIEGO
z dnia 28 września 2010r.
w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii dróg powiatowych na terenie miasta Kostrzyna nad
Odrą
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1592 ze zm.), oraz art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy
z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Gorzowskiego.

§ 1. Pozbawia się dotychczasowej kategorii dróg
powiatowych na terenie miasta Kostrzyna nad Odrą
zgodnie z załącznikami Nr 1 oraz Nr 2.

Przewodniczący Rady
Ryszard Iliaszewicz

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

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 272/XXXV/2010
Rady Powiatu Gorzowskiego
z dnia 28 września 2010r.

Lp.

Nazwa ulicy

1
2
3
4
5
6
7

Dworcowa
Kopernika
Kościuszki
Mickiewicza
Piastowska
Reja
Woj. Polskiego

Nr drogi
2902F
2903F
2904F
1382F
2906F
2907F
2908F

0,2
0,4
0,4
0,7
0,4
1,3
0,5

Obręb – działka
Nr
4-285
4-267
4-152
4-130
4-123
1-317
4-182

8

Niepodległości

1382F

0,4

7-97 (część)

9

Jagiellońska

1382F

0,3

1-734/1 (część)

10

Orła Białego

1382F

0,2

1-825

11

Lipowa

1382F

0,1

1-322

12

Łączna

1382F

0,2

1-330 (część)
1-359

Razem

5,10

Długość(km)

Uwagi

Odcinek od ul. Jagiellońskiej do
ul. Szwedzkiej
Odcinek od ul. Orła Białego do ul. Jana
Pawła II
Odcinek od ul. Jagiellońskiej do ul. Jana
Pawła II
Odcinek od ul. Łącznej do ul. M. Reja
Odcinek od ul. Lipowej do ul. M. Reja
Odcinek od ul. Łącznej (dz. Nr 330) do
ul. M. Reja
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 272/XXXV/2010
Rady Powiatu Gorzowskiego
z dnia 28 września 2010r.
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UCHWAŁA NR XLIX/322/10
RADY POWIATU W MIĘDZYRZECZU
z dnia 28 września 2010r.
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych
Na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19,
poz. 115, Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381, z 2008r.
Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227,
poz. 1505, z 2009r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86,
poz. 720 i Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010r. Nr 106,
poz. 675 i Nr 152, poz. 1018) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg powiatowych
drogę gminną o Nr 004418F w miejscowości Stołuń,
gmina Pszczew.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Zofia Plewa
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UCHWAŁA NR L/258/10
RADY POWIATU STRZELECKO-DREZDENECKIEGO
z dnia 19 października 2010r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych jednostki samorządu
terytorialnego i jednostek organizacyjnych Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego udzielenia ulg w spłacaniu
należności oraz wskazania organów do tego upoważnionych
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) w zw. z art. 59
ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada
Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg, umarzania, odraczania
terminu płatności oraz rozkładania na raty należności pieniężnych przypadających jednostce samorządu terytorialnego i jej jednostkom organizacyjnym
wobec osób fizycznych, osób prawnych, a także
jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanymi dalej „dłużnikami”.
§ 2. 1. Należności mogą być umorzone w całości
wyłącznie w przypadkach uzasadnionych ważnym
interesem dłużnika lub interesem publicznym, gdy:
1) dłużnik będący osobą fizyczną zmarł nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawił majątek niepodlegający egzekucji na podstawie
odrębnych przepisów, albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których
łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł,
2) osoba prawna – została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by wyegzekwować należność, a odpowiedzialność

z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;
3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;
4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty
wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej
należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;
5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.
2. W przypadku gdy oprócz dłużnika głównego
są zobowiązane inne osoby, należności, o których
mowa w ust. 1 mogą zostać umorzone tylko wtedy
gdy warunki umorzenia są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.
§ 3. 1. Na wniosek dłużnika należności:
1) mogą być umarzane w części,
2) mogą zostać odroczone terminy spłaty całości
lub części należności,
3) płatność całości lub części może zostać rozłożona na raty gdy jest to uzasadnione względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi dłużnika
oraz uzasadnione interesem jednostki.
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2. Wniosek o udzielenie ulgi w tym umorzenie
należności powinien być należycie umotywowany.
Udzielenie ulgi winno zostać poprzedzone wszechstronnym postępowaniem wyjaśniającym i próbą
ściągnięcia należności.
3. Należność może być umorzona w całości lub
w części, jeśli zastosowanie innej ulgi przewidzianej
w niniejszej uchwale jest niemożliwe lub niewystarczające.
4. W przypadkach wskazanych w § 2 ust. 1
pkt 1, 2, 3 ulga może zostać zastosowana przez właściwy organ z urzędu.
5. Umorzenie należności oraz odroczenie terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenie płatności należności następuje na podstawie
przepisów prawa cywilnego.
6. W przypadkach wskazanych w § 2 ust. 1 pkt 1,
2, 3 umorzenie należności następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli.
§ 4. W przypadku braku możliwości zaspokojenia
należności w formie pieniężnej należność może być,
na wniosek dłużnika, zamieniona na świadczenie
rzeczowe lub usługi, odpowiadające wartości należności. Postanowienia § 2 ust. 3 stosuje się odpowiednio. Ponadto należy brać pod uwagę realną
wartość świadczeń rzeczowych i usług oraz ich
przydatność dla Powiatu.
§ 5. 1. Do stosowania ulg, o których mowa w § 1
upoważniony jest kierownik powiatowej jednostki
organizacyjnej, z której działalnością wiąże się dana
należność.
2. Do umarzania i stosowania ulg wobec należności związanych z działalnością Starostwa lub niezwiązanej z działalnością żadnej jednostki organizacyjnej upoważniony jest Zarząd Powiatu.

Poz. 1886, 1887

5. Umorzenie należności o wartości wyższej niż
50 000,00zł. (pięćdziesiąt tysięcy złotych) wymaga
uprzedniej zgody Rady Powiatu.
6. Przez wartość należności rozumie się wysokość należności głównej wraz odsetkami, przyznanymi kosztami postępowania i innymi należnościami ubocznymi.
7. W przypadku kolejnych wniosków dłużnika,
dla określenia właściwości organu, dotychczasowe
kwoty umorzonych wierzytelności podlegają zsumowaniu w roku kalendarzowym.
§ 6. 1. Do należności ubocznych i odsetek stosuje się odpowiednio zasady dotyczące należności
głównej. Stosowanie ulg i udzielenie innych ulg
następuje na podstawie odrębnych przepisów.
2. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się
do rozliczeń wzajemnych między jednostkami organizacyjnymi powiatu jak również między jednostką
samorządu terytorialnego, a jej jednostkami organizacyjnymi.
3. Niniejszej uchwały nie stosuje się do należności, których umarzanie, odraczanie terminów spłaty
określają odrębne przepisy.
§ 7. Uchyla się uchwałę Nr XXI/114/08 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w Strzelcach Krajeńskich z dnia 20 czerwca 2008 roku w sprawie
szczegółowych zasad i trybu umarzania należności
pieniężnych jednostki samorządu terytorialnego
i jednostek organizacyjnych Powiatu StrzeleckoDrezdeneckiego do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielenia ulg
w spłacaniu należności oraz wskazania organów do
tego upoważnionych.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu.

3. Starosta jest wyłącznie upoważniony do umarzania należności wobec pracowników Starostwa
oraz powiatowych jednostek organizacyjnych.

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

4. Umorzenie należności o wartości wyższej niż
2000,00zł. (dwa tysiące złotych) wymaga uprzedniej
zgody Zarządu Powiatu.

Przewodniczący Rady
Wiesław Rosiński
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INFORMACJA NR OSZ-4110-26(7)/2010/14720/BO
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
z dnia 3 grudnia 2010r.
o decyzji Nr WCC/1196B/14720/W/OSZ/2010/BO
Decyzją z dnia 6 sierpnia 2009r. Nr WCC/1196/14720/
W/OSZ/2009/WK, zmienioną decyzją z dnia 30 grudnia 2009r. Nr WCC/1196A/14720/W/OSZ/2009/BO,
udzielono przedsiębiorcy: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Strzelcach Krajeńskich koncesji na wytwarzanie ciepła na okres od dnia

4 sierpnia 2009r. do dnia 4 sierpnia 2025r., określając na stronie 2 „PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI”
Pismem z dnia 28 września 2010r., znak: E-GK/3968/
2010 (data wpływu do Urzędu 4 października 2010r.),
uzupełnionym pismem z dnia 22 października
2010r., znak E-GK/4208/2010 (data wpływu do Urzę-
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du 28 października 2010r.), Koncesjonariusz wystąpił
o zmianę wydanej decyzji w związku ze zmianą mocy z 0,260 MW na 0,055 MW w źródle zlokalizowanym w Strzelcach Krajeńskich przy ul. Saperów 4,
pochodzącej z przetworzenia gazu ziemnego w jednym kotle wodnym, ze względu na zmniejszenie
mocy zamówionej przez odbiorcę oraz wymianę
kotła, a także w związku z wypowiedzeniem umowy
na dostarczanie ciepła ze źródła w miejscowości
Gilów – Pałac 31 o mocy 0,050MW, pochodzącej
z przetworzenia węgla kamiennego w dwóch kotłach
wodnych.

Poz. 1887, 1888

wania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071 ze. zm.) w związku z art. 30 ustawy Prawo
energetyczne, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
postanowił zmienić swoją decyzję z dnia 6 sierpnia
2009r. Nr WCC/1196/14720/W/OSZ/2009/WK zgodnie
z wnioskiem przedsiębiorstwa.
Z upoważnienia
Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki
Główny Specjalista
Północno -Zachodniego Oddziału Terenowego
z siedzibą w Szczecinie
Jerzy Catewicz

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r.
Nr 89, poz. 625 ze zm.) oraz na podstawie art. 155
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępo-
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WYROK
WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
SYGN. AKT II SA/GO 493/10
z dnia 22 września 2010r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym:
Przewodniczący

Sędzia WSA Mirosław Trzecki

Sędziowie

Sędzia WSA Joanna Brzezińska (spr.)
Sędzia WSA Marek Szumilas

Protokolant

sekr. sąd. Elżbieta Dzięcielewska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 września
2010r. sprawy ze skargi Wojewody Lubuskiego na
uchwałę Rady Miejskiej w Sławie z dnia 30 października 2008r. Nr XXIX/202/08 w przedmiocie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Tarnów Jezierny i Kuźnica Głogowska, gmina Sława
I.

stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały
w części obejmującej § 5 pkt 2, w zakresie
dotyczącym terenów oznaczonych na załączniku graficznym Nr 1 symbolami ML4, ML5,
ML6, ML7, ML8,

II. w pozostałym zakresie skargę oddala,
III. stwierdza, że zaskarżona uchwała w części
określonej w pkt I wyroku nie podlega wykonaniu.
UZASADNIENIE
Uchwałą
z
dnia
30
października
2008r.
Nr XXIX/202/08 Rada Miejska w Sławie uchwaliła
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenów położonych w obrębie Tarnów Jezierny
i Kuźnica Głogowska, Gmina Sława. Uchwałę podjęto na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 20 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z 2003r. ze zm.) oraz na podstawie uchwały Rady
Miejskiej w Sławie Nr XLIV/245/06 z dnia 26 maja
2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Tarnów Jezierny i Kuźnica Głogowska Gmina Sława. Uchwała
została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z 2008r. Nr 132, poz. 2048.
W § 4 ust. 1 pkt 1 powyższej uchwały Rada ustaliła
m.in. symbole określające przeznaczenie poszczególnych terenów, w tym symbolem ML oznaczono
tereny zabudowy mieszkaniowo-letniskowej. W § 5
uchwały określono przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów objętych planem, m.in. terenów
zabudowy mieszkaniowo-letniskowej (ML), oznaczonych dodatkowo numerami od 1 do 11.
Na powyższą uchwałę Rady Miejskiej w Sławie
skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
wniósł Wojewoda Lubuski zarzucając jej istotne naruszenie przepisów art. 20 ust. 1 w związku z art. 28
ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym. Organ nadzoru
wnosząc o stwierdzenie nieważności ww. uchwały
w całości podniósł, iż część terenów przeznaczonych
w aktualnym Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Sława,
przyjętym uchwałą Nr XXVII/187/2008 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 sierpnia 2008r., pod tereny
upraw polowych (kolor jasnożółty na mapie)
w przedmiotowym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczonych zostało pod
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tereny zabudowy mieszkaniowo-letniskowej (tereny
oznaczone na załączniku Nr 1 do uchwały jako: ML4,
ML5, ML6, ML7, ML8). Przeznaczenie takie Wojewoda uznał za niezgodne z obowiązującym studium, co
narusza zasady sporządzania planu miejscowego
w sposób istotny. Zgodnie bowiem z art. 20 ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym plan miejscowy jest uchwalany po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 28 ust. 1 cytowanej ustawy, naruszenie zasad sporządzania prawa
miejscowego powoduje nieważność uchwały w całości lub w części. W ocenie organu nadzoru, ponieważ zapisy planu w zakresie ustaleń dotyczących
zabudowy letniskowej są zagregowane w jednym
punkcie (§ 5 pkt 2 uchwały – ML/(1-11)) nie ma możliwości uchylenia w części zapisów niezgodnych
z prawem. Stąd wniosek o uchylenie przedmiotowej
uchwały w całości.
W odpowiedzi na skargę Rada Miejska w Sławie
wniosła o jej oddalenie. Zdaniem organu sprzeczność pomiędzy miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Tarnów Jezierny i Kuźnica Głogowska, gmina
Sława, uchwalonym uchwałą Nr XXIX/202/08 z dnia
30 października 2008r., a „Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Sława" przyjętym uchwałą Nr XXVII/187/2008
Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 sierpnia 2008r.
dotyczy jedynie części graficznej, nie zaś treści obu
tych opracowań, które pozostają całkowicie ze sobą
zgodne.
Na mapce stanowiącej załącznik Nr 1 do zaskarżonej
uchwały błędnie wskazano jako tereny zabudowy
letniskowej, tj. ML 4, ML 5, ML 6, ML 7, ML 8, które
w Studium przeznaczone były na uprawy polowe.
Tereny te położone są w odległości mniejszej niż
100m od linii brzegowej jeziora, a zatem lokalizacja
obiektów budowlanych na tym obszarze nie jest
możliwa. Jednocześnie, w samej treści zaskarżonej
uchwały, tj. w § 8 ust. 7, wskazano, iż ustala się
ochronę obrzeży zbiorników wodnych, która to
ochrona polega na możliwości lokalizacji planowanych obiektów budowlanych, z wyjątkiem urządzeń
wodnych, w odległości nie mniejszej niż 100m od
linii brzegowej jeziora. Postanowienie to stanowi
dosłowne powtórzenie zamierzeń ujętych w Studium (Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych, s. 94). W tym zakresie treść części opisowej
zaskarżonej uchwały w pełni odpowiada treści
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sława". Również
w pozostałym zakresie treść zaskarżonej uchwały
w pełni koresponduje z treścią Studium i nie zawiera
jakichkolwiek sprzeczności.
W ocenie organu stanowiącego gminy rozbieżności
pomiędzy częścią opisową planu i jego częścią graficzną są możliwe do usunięcia w drodze interpretacji treści planu na podstawie dokumentacji powstałej na etapie jego tworzenia, w szczególności na
podstawie „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Sława"
przyjętym uchwałą Nr XXVII/187/2008 Rady Miej-
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skiej w Sławie z dnia 28 sierpnia 2008 roku oraz
wszelkich innych dostępnych informacji. Interpretacji takiej będzie mógł dokonać projektant, zaś dokonaną przez niego interpretację, co do przeznaczenia
terenów, zweryfikuje dodatkowo organ administracji
architektoniczno-budowlanej w toku postępowania
o wydanie pozwolenia na budowę, kierując się zasadą wyrażoną w art. 7 K.p.a.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Skarga zasługiwała na uwzględnienie w części.
Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002r.
Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U.
Nr 153, poz. 1269 z późn. zm.) sądy administracyjne
sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę
działalności administracji publicznej. Kontrola ta
sprawowana jest pod kątem zgodności z prawem,
jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Zakres tej kontroli obejmuje w szczególności orzekanie w sprawach
skarg na akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego, co wynika z art. 3 § 1
w związku z § 2 pkt 5 ustawy z dnia 30 sierpnia
2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej
w skrócie: „p.p.s.a.”.
Skarga złożona została w trybie art. 93 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.). Według tego przepisu, po upływie terminu do stwierdzenia nieważności sprzecznej z prawem uchwały
lub zarządzenia organu gminy, organ nadzoru (wojewoda) może zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie do
sądu administracyjnego. Zgodnie z art. 147 p.p.s.a.
Sąd uwzględniając skargę na uchwałę rady gminy,
orzeka o nieważności tej uchwały albo stwierdza, że
wydana została z naruszeniem prawa, jeżeli przepis
szczególny wyłącza stwierdzenie jej nieważności.
Przedmiotem skargi jest uchwała Rady Miejskiej
w Sławie Nr XXIX/202/08 z dnia 30 października
2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Tarnów Jezierny i Kuźnica Głogowska, Gmina
Sława.
Na wstępie należy wskazać, iż ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), dalej
przywoływana także jako: „u.p.z.p.” przewiduje dwa
odrębne akty planowania przestrzennego w gminie
tj. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego określające politykę przestrzenną gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego (art. 9, art. 10 ustawy) oraz
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
w którym ustala się przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie
sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy. Studium jest przeznaczonym do użytku wewnętrznego gminy opracowaniem (aktem), które
zawiera diagnozę zagospodarowania przestrzennego a wyniki tego opracowania oraz płynące z nich
wnioski kształtują politykę przestrzenną gminy, jednak moc obowiązującą mogą znaleźć tylko w pla-
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nach miejscowych, regulujących przeznaczenie terenów oraz sposoby ich zagospodarowania i zabudowy. Wprawdzie realizacja ustaleń studium następuje poprzez uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jako aktów prawa
miejscowego, jednak ustalenia studium wiążą organy przy sporządzaniu planu miejscowego, co wynika
wprost z art. 9 ust. 4 ustawy. Ustawodawca pozostawił uznaniu rady gminy przyjęcie kryteriów i zakresu wymaganej zgodności planu miejscowego ze
studium. Przy czym należy zauważyć, że stopień
związania planu miejscowego ustaleniami studium
zależy w dużym stopniu od szczegółowości zapisów
studium. Niemniej jednak zasadą, wyrażoną
w art. 20 ust. 1 ustawy, jest możliwość uchwalenia
planu miejscowego przez radę gminy dopiero po
stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium.
Wymóg stwierdzenia zgodności planu ze studium
jest wymogiem bezwarunkowym i nie jest to wymóg jedynie formalny. Nawet, jeśli rada stwierdzi
w uchwale ową zgodność, to kwestia tejże zgodności podlega ocenie organu nadzoru, a w razie zaskarżenia planu miejscowego do sądu administracyjnego, rzeczą sądu jest ocena, czy rzeczywiście
jest on zgodny z ustaleniami studium. Z brzmienia
omawianego przepisu wynika, że organy gminy
przed uchwaleniem planu miejscowego mają bezwzględny obowiązek doprowadzić do zgodności
projekt planu miejscowego z ustaleniami studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego jest aktem prawa powszechnie
obowiązującego, a nie tylko zwykłym aktem planowania. Musi zatem spełniać wysokie wymagania
stawiane tego typu aktom normatywnym (wyrok
WSA w Krakowie z 28 kwietnia 2008r., II SA/Kr
224/08, LEX 506897).
Kryterium oceny legalności uchwały rady gminy
w świetle art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) stanowi jej zgodność z prawem.
Wynika to jednoznacznie ze sformułowania "uchwała lub zarządzenie organu gminy sprzeczne z prawem są nieważne". Przez sprzeczność taką należy
przy tym rozumieć niezgodność z aktami prawa powszechnie obowiązującego, a więc z Konstytucją,
ustawami, aktami wykonawczymi oraz z powszechnie obowiązującymi aktami prawa miejscowego
(por. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia
9 grudnia 2003r., P 9/02, OTK-A 2003/9/100). Ustawa
o samorządzie gminnym nie określa rodzaju naruszeń prawa, które należy zakwalifikować do istotnego naruszenia prawa. W orzecznictwie sądowym
przyjmuje się, że są to 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 (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 lutego
1998r., II SA/Wr 1459/97, OwSS 1998/3/79). Za
„istotne” naruszenie prawa należy uznać uchybienie, prowadzące do skutków, które nie mogą być
tolerowane w demokratycznym państwie prawnym.
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Podkreślenia wymaga, iż przepis art. 28 ust. 1
u.p.z.p. przewiduje szczególne, względem ustawy
o samorządzie gminnym, kryteria oceny zgodności
z prawem gminnych aktów planistycznych. W myśl
tego przepisu naruszenie zasad sporządzania studium lub planu miejscowego, istotne naruszenie
trybu ich sporządzania, a także naruszenie właściwości organów w tym zakresie, powodują nieważność uchwały rady gminy w całości lub części. Zauważyć należy, iż większym rygoryzmem nacechowane jest naruszenie zasad sporządzania planu.
O ile bowiem naruszenie trybu sporządzania planu
może stanowić podstawę nieważności uchwały tylko
wówczas, gdy jest istotne, to przy naruszeniu zasad
ich sporządzania, każde naruszenie wywołuje skutek
nieważności uchwały.
Ustawodawca nie zdefiniował użytych w tym przepisie pojęć „zasady sporządzania planu miejscowego” oraz „tryb sporządzania planu miejscowego”,
jednak w orzecznictwie i doktrynie przyjmuje się, że
zasady sporządzenia planu miejscowego dotyczą
zawartości tego aktu planistycznego (części tekstowej i graficznej, załączników), oznaczają jego wartość i merytoryczne wymogi kształtowania polityki
przestrzennej, a także standardów dokumentacji
planistycznej (wyrok WSA w Poznaniu z 20 grudnia
2006r., II SA/Po 692/06, LEX Nr 475253, wyrok WSA
w Olsztynie z dnia 9 października 2007r. sygn. akt
II SA/Ol 552/07). W tym pojęciu mieści się zatem
sporna w przedmiotowej sprawie ocena projektu
planu miejscowego pod względem jego zgodności
ze studium. Z kolei pojęcie „trybu sporządzania planu miejscowego” należy odnieść do procedury poprzedzającej uchwalenie planu.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwala rada gminy, przy
czym tekst i rysunek studium stanowią załączniki do
uchwały o uchwaleniu studium (art. 12 ust. 1
u.p.z.p.). Jak już wskazano ustalenia studium są
wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych. Wiążący charakter studium wynika nie tylko z przepisu art. 9 ust. 4, ale i z przepisu
art. 20 ust. 1 u.p.z.p., zgodnie z którym plan miejscowy uchwala rada gminy po stwierdzeniu jego
zgodności z ustaleniami studium. Część tekstowa
planu stanowi treść uchwały, część graficzna oraz
wymagane rozstrzygnięcia stanowią załączniki do
uchwały. W odniesieniu do planu miejscowego jego
zawartość (część tekstową i graficzną) określa art. 15
ust. 1, art. 17 pkt 4 oraz 20 ust. 1 u.p.z.p. Przedmiot
(wprowadzone ustalenia) określają art. 15 ust. 2 i 3,
natomiast standardy dokumentacji planistycznej
określa, wydane na podstawie upoważnienia zawartego w art. 16 ust. 2 ustawy, rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie
wymaganego zakresu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164,
poz. 1587).
Szczególny charakter studium i jego znaczenie
w procesie planistycznym podkreśla ustawodawca
w art. 27 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym stanowiąc, iż zmiana studium lub
planu miejscowego następuje w takim trybie,
w jakim są one uchwalane. Jednocześnie naruszenie
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zasad sporządzania studium lub planu miejscowego, istotne naruszenie trybu ich sporządzania, a także naruszenie właściwości organów w tym zakresie,
powodują nieważność uchwały rady gminy w całości lub części (art. 28 ust. 1 u.p.z.p.). Powyższe przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym jednoznacznie wskazują, iż rygoryzm
w zachowaniu zasad sporządzania dotyczy nie tylko
planu miejscowego, ale i studium. Skoro zarówno
plan miejscowy jak i studium składają się z części
tekstowej i graficznej a ustalenia studium są wiążące
dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych, to w celu zbadania zgodności planu miejscowego ze studium konieczne jest nie tylko porównanie tekstu planu z tekstem studium, ale i odniesienie się do części graficznej (rysunku) planu i studium. W tym miejscu podkreślić należy, iż rada
gminy uchwalając określonej treści studium sama
decyduje o zakresie (szczegółowości) związania,
o jakim mowa w art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym. Zakres i sposób
tego związania uzależniony jest od ustaleń zawartych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, a mianowicie
od zakresu i szczegółowości ustaleń w części tekstowej studium a także stopnia powiązania części
tekstowej z częścią graficzną „rozdziału” ustaleń
pomiędzy część tekstową i część graficzną. Zawsze
jednak - niezależnie od "rozdziału" ustaleń pomiędzy
część tekstową i część graficzną studium - podstawę
stwierdzenia zgodności planu miejscowego z ustaleniami studium w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze
zm.) stanowią łącznie część tekstowa oraz część graficzna planu miejscowego i studium (wyrok NSA
z dnia 9 kwietnia 2008r. sygn. akt II OSK 34/08,
Lex Nr 565688).
Wbrew zatem twierdzeniom pełnomocnika Rady
Miejskiej w Sławie, część tekstowa i część graficzna
planu miejscowego tworzą całość, obydwie są integralnymi, równorzędnymi częściami planu. Nie
można odczytywać części tekstowej (treści uchwały)
planu bez analizy odpowiadającej jej części graficznej. Jako argument potwierdzający taką tezę można
przywołać treść § 8 ust. 2 ww. rozporządzenia stanowiącego, iż na projekcie rysunku planu miejscowego stosuje się nazewnictwo i oznaczenia umożliwiające jednoznaczne powiązanie projektu rysunku
planu miejscowego z projektem tekstu planu miejscowego. Do projektu rysunku planu miejscowego
dołącza się objaśnienia wszystkich użytych oznaczeń.
Z przekazanych Sądowi akt sprawy wynika, że Rada
Miejska w Sławie uchwałą Nr XXVII/187/2008 z dnia
28 sierpnia 2008r. uchwaliła Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Sława. W części II – Kierunki rozwoju w zakresie budownictwa mieszkaniowego przyjęto, iż: a)
studium podtrzymuje zarezerwowany w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego obszar pod budownictwo mieszkaniowe, b) ponadto przewiduje się przeznaczenie
nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe
w miejscowościach: (…) budownictwo letniskowe
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(ML) Tarnów Jezierny 3,50ha (…), c) aby zachować
wartość krajobrazu nie przewiduje się przeznaczenia
innych nowych terenów mieszkaniowych na terenie
gminy. Dopuszczalna jest tam rozbudowa i modernizacja istniejących obiektów. Szczegółowe przeznaczenie poszczególnych terenów zawarto w części
graficznej studium, gdzie oznaczono między innymi
granice terenów określonych w obowiązujących
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego jako tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej (MN), tereny zabudowy letniskowej
(ML) a także obszary rolne i leśne, w tym tereny
upraw polowych ( R)- pola odpowiednio zakreskowane liniami ukośnymi. Jednocześnie zgodnie
z oznaczeniem tekstowym rysunku studium określono na nim także granice terenów o przeznaczeniu
wprowadzonym przez studium odpowiednio jako
tereny zabudowy letniskowej i mieszkaniowej
(ML,MN) i tereny zabudowy mieszkaniowej (MN) –
pola w odpowiednich kolorach zakreskowane liniami poziomymi. Wobec analizy treści studium, zarówno części tekstowej jak i rysunku nie może budzić wątpliwości, iż przeznaczenie w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego na zabudowę mieszkaniową, letniskową terenów oznaczonych w studium jako „tereny upraw polowych”,
a nie przewidzianych do zmiany przeznaczenia na
tereny zabudowy letniskowej lub mieszkaniowej
(poprzez odpowiednie oznaczenie zgodnie z legendą
rysunku studium oznaczeniem literowym, kolorem
i zakreśleniem liniami poziomymi), stanowi działanie niezgodne z powyższym Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania Gminy Sława.
Zgodnie z przepisem § 2 ust. 1 zaskarżonej uchwały
Rady Miejskiej w Sławie z dnia 30 października
2008r. Nr XXIX/202/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Tarnów Jezierny i Kuźnica Głogowska, gmina Sława, rysunki w skali 1:2000 będące załącznikami graficznymi do uchwały Nr 1, 2, 3 i 4
są integralną częścią miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Z kolei w pkt 3 § 2
uchwały organ stwierdził, iż obowiązującymi ustaleniami planu są następujące oznaczenia graficzne
rysunku planu: 1) granice opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 2) linie
rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub
różnych zasadach zagospodarowania, 3) symbole
określające przeznaczenie terenów: MN, ML, UT,
WS, ZL, KDL, KDD, KDpj, WS, 4) nieprzekraczalne
linie zabudowy. W § 4 uchwały „Ustalenia ogólne”
w pkt 1 określono przeznaczenie terenów w obszarze objętym planem oraz linie rozgraniczające tereny
o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, wśród nich przeznaczenie pod teren
zabudowy mieszkaniowo-letniskowej oznaczony
symbolem ML (ppkt 1, lit. b). W pkt 2 i 3 wskazano,
iż linie rozgraniczające tereny są określone na rysunku planu, a zasady zagospodarowania terenów
odpowiednio w § 5. Jednocześnie w pkt 8 § 4 wskazano, iż szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym
zakaz zabudowy określa § 5. W § 5 uchwały Rada
Miejska uregulowała przeznaczenie i zasady zago-
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spodarowania poszczególnych terenów na obszarze
objętym planem miejscowym tj. w punkcie:
1. dla terenów o przeznaczeniu podstawowym –
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza, oznaczonych symbolami MN/(1-5),
2. dla terenów o przeznaczeniu podstawowym zabudowa mieszkaniowa letniskowa, oznaczonych symbolami ML/(1-11),
3. dla terenów o przeznaczeniu podstawowym tereny usług rekreacji i turystyki, oznaczonych
symbolami UT/(1-4),
4. dla terenów o przeznaczeniu podstawowym tereny wód otwartych, płynących i stawów rekreacyjnych, oznaczonych symbolami WS/(1-4),
5. dla terenów o przeznaczeniu podstawowym –
tereny lasów, oznaczonych symbolami ZL/(1-3).
Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu
zostały określone na załącznikach graficznych oznaczonych Nr 1 – 4.
Skarżący Wojewoda Lubuski zarzucił, iż część terenów przeznaczonych w Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Sława (przyjętym uchwałą Rady Miejskiej
w Sławie z dnia 28 sierpnia 2008r.) pod tereny
upraw polowych (kolor jasnożółty na mapie)
w przedmiotowym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego z dnia 30 października
2008r. przeznaczona została pod tereny zabudowy
mieszkaniowo letniskowej (ML), co dotyczy terenów
oznaczonych na załączniku Nr 1 do ww. uchwały
symbolami ML4, ML5, ML6, ML7 i ML8. Zdaniem
organu nadzoru przeznaczenie to jest zatem niezgodne z obowiązującym studium, co narusza
w sposób istotny zasady sporządzania miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego i zgodnie
z przepisem art. 20 w zw. z art. 28 ust. 1 u.p.z.p. powoduje nieważność zaskarżonej uchwały.
W świetle analizy zgromadzonych w niniejszym postępowaniu akt administracyjnych – dokumentacji
prac planistycznych należy stwierdzić, iż powyższy
zarzut okazał się uzasadniony. Porównanie bowiem
części graficznej zaskarżonego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego – załącznika Nr 1
obejmującego między innymi oznaczone symbolami
ML 4-8 przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową
letniskową z odpowiadającą tym terenom częścią
rysunku Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sława prowadzi do wniosku, iż niewątpliwie część wskazanych
wyżej terenów w istocie w Studium zostało oznaczonych jako tereny przeznaczone pod uprawy polowe. To z kolei oznacza, iż przeznaczenie tych terenów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, wbrew dyspozycji przepisu art. 20 ust. 1
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie tylko nie jest zgodne ze studium, lecz
jest z nim sprzeczne.
Nie można zgodzić się z poglądem pełnomocnika
Rady Miejskiej w Sławie wyrażonym w odpowiedzi
na skargę, iż w sprawie treść zaskarżonej uchwały
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w pełni koresponduje z treścią Studium i nie zawiera
jakichkolwiek sprzeczności. Jak już wskazano zarówno studium jak i plan miejscowy składają się
z równoważnych części tj. części tekstowych oraz
rysunków – załączników graficznych, przy czym na
treść danego aktu prawnego składają się co do zasady obie te części łącznie.
Wszak uprawniony organ gminy sam w studium
ograniczył przeznaczenie nowych terenów (nie
uwzględnionych we wcześniejszych planach miejscowych) pod budownictwo mieszkaniowe, przy
czym konkretyzacji tego ograniczenia i oznaczenia
terenów przeznaczonych pod nową zabudowę dokonano na rysunku Studium i zawartym w nim opisie. Rada Gminy nie mogła więc ustaleń Studium
zignorować, ponieważ, jak to już wcześniej wskazano, organy gminy są związane ustaleniami Studium
przy sporządzaniu planu miejscowego, co wynika
jednoznacznie z art. 9 ust. 4 ustawy. Oceny tej nie
może zmienić fakt, iż części tekstowe studium oraz
planu zawierają jedynie oznaczenia ogólne. W niniejszej sprawie ustalenia części opisowej Studium,
dotyczące terenów przeznaczonych pod nową zabudowę, zostały związane z częścią graficzną Studium.
Ten szczegółowy zapis studium spowodował, iż
dokonując oceny zgodności planu ze studium należało porównać części graficzne obu tych aktów. Porównanie to doprowadziło do wniosku, iż twierdzenia skarżącej gminy o zgodności planu ze studium
są gołosłowne. Obszary przewidziane pod zabudowę w planie nie pokrywają się bowiem z takimi terenami oznaczonymi w rysunku Studium. Tereny we
wsi Tarnów Jezierny, który w planie zostały przewidziane pod zabudowę mieszkaniową letniskową
oznaczone w planie symbolami ML 4, ML5, ML6,
ML7 i ML8, w Studium mają częściowo zupełnie
inne przeznaczenie. Trudno więc w tej sytuacji mówić o zgodności, przez którą to rozumie się niesprzeczność z czymś, jednomyślność, jednakowość,
harmonijność (por. Słownik języka polskiego, PWN).
Nie sposób też dokonywać oceny zgodności planu
ze Studium w rozpoznawanej sprawie w inny sposób aniżeli przez porównanie części graficznych obu
tych aktów.
Podkreślenia wymaga, iż obowiązkiem organów
gminy na poszczególnych etapach procedury planistycznej jest badanie zgodności ustaleń planu miejscowego ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Zgodnie
z przepisem art. 20 ust. 1 u.p.z.p. plan miejscowy
uchwala rada gminy, po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium. Owo stwierdzenie zgodności nie może być jedynie czynnością pozorną,
bądź „pustym” zapisem w treści uchwały, nie jest to
bowiem wymóg jedynie formalny. Bezwzględnym
obowiązkiem rady gminy, jako organu stanowiącego gminy upoważnionego przez ustawodawcę do
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego jest rzeczywiste dokonanie przez ten
organ oceny zgodności przedłożonego radzie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (zarówno jego części
tekstowej jak i graficznej) z odpowiednimi ustaleniami (zarówno tekstem jak i rysunkiem) uchwalonego uprzednio przez ten organ studium uwarun-
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kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. W przypadku braku takiej zgodności
organ gminy przed uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ma obowiązek doprowadzić jego projekt do stanu zgodności
z ustaleniami studium. Nie budzi wątpliwości, iż
skarżąca ma prawo, w ramach przysługującego jej
władztwa planistycznego, zmienić dotychczasowe
przeznaczenie określonych obszarów gminy. Jednakże odmienne od uchwalonego w obowiązującym
studium ustalenie sposobu zagospodarowania terenu może nastąpić dopiero po uprzedniej zmianie
odpowiednich zapisów tego studium. Rada gminy,
będąc uprawniona do uchwalania studium oraz
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, może również zmienić zakres samoograniczenia wynikającego ze studium poprzez nowelizację jego treści (art. 32 ust. 2 w związku z art. 27
u.p.z.p.).
W
rozpoznawanej
sprawie
w
uchwale
Nr XXIX/202/08 Rady Miejskiej w Sławie z dnia
30 października 2008r. po przytoczeniu podstawy
prawnej znalazło się stwierdzenie „i po stwierdzeniu
zgodności planu ze Studium, Rada Miejska w Sławie
uchwala co następuje” po czym dalej znajdują się
zapisy o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Z analizy akt sprawy
w szczególności protokołu z sesji Rady Miejskiej
w dniu 30 października 2008r. czy też innych dokumentów przedłożonych Sądowi nie wynika, iżby
przed podjęciem zaskarżonej uchwały Rada Miejska
rzeczywiście i rzetelnie wypełniła opisany powyżej
obowiązek. Niezależnie od powyższego nie może
jednak budzić wątpliwości, iż obiektywny brak
zgodności planu miejscowego z ustaleniami studium (w całości lub części) oznacza nie tylko błędne
jej stwierdzenie, ale również i to, że sama uchwała
o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego narusza prawo w sposób istotny.
Tym samym Wojewoda zasadnie w skardze zarzucił
nieważność przedmiotowej uchwały jako podjętej
w omawianej części z naruszeniem zasad uchwalania planu miejscowego, wyrażonej w art. 20 ust. 1
ustawy. Samo stwierdzenie przez radę gminy
w uchwale w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sprawdzenia zgodności
tego planu z ustaleniami studium uwarunkowań
i zagospodarowania przestrzennego gminy w sytuacji, gdy ta zgodność faktycznie nie występuje, nie
spełnia wymogu stawianego przez art. 20 ust. 1
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (wyrok WSA w Olsztynie z 9 października
2007r., II SA/Ol 552/07).
Pogląd ten znajduje potwierdzenie w orzecznictwie
sądowym. W wyroku z dnia 9 kwietnia 2008r., II OSK
34/08 (LEX Nr 565688) Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, iż inne przeznaczenie określonego
terenu w planie miejscowym niż w studium należy
zakwalifikować jako istotne naruszenie prawa tj.
art. 9 ust. 4 u.p.z.p., zwłaszcza wówczas, gdy to „inne przeznaczenie terenu” w planie miejscowym jest
całkowicie odmienne od ustalonego w studium.
Zapisy planu nie mogą doprowadzić do modyfikacji
kierunków
zagospodarowania
przewidzianego
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w studium lub też tego zagospodarowania wykluczyć (tak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z dnia 11 lutego 2008r., sygn. akt
II SA/Gl 817/06, LEX Nr 437513). Zgodność planu ze
studium nie może być rozumiana ogólnie i nie może
oznaczać wyłącznie spójności rozwiązań ze studium.
Plan winien być nie tylko spójny, ale i zgodny z ustaleniami studium (wyrok NSA z 14 czerwca 2007r.,
sygn. akt II OSK 359/07, LEX Nr 341275).
Podkreślenia w tym miejscu wymaga, iż w okolicznościach rozpoznawanej sprawy bezsporny pozostawał fakt, iż część terenów oznaczonych w załączniku graficznym Nr 1 do zaskarżonej uchwały symbolami ML4-ML8 jako przeznaczonych pod tereny
zabudowy mieszkaniowo-letniskowej według rysunku Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy przeznaczona jest
pod uprawy polowe. Sporne między skarżącym Wojewodą Lubuskim i Radą Miejską w Sławie pozostawało znaczenie i skutki prawne tej okoliczności dla
bytu prawnego zaskarżonej przez organ nadzoru
uchwały. Wojewoda w skardze wywodził, iż stwierdzona przez niego sprzeczność pomiędzy treścią
studium i miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego jako naruszenie zasad sporządzania
planu skutkować winna stwierdzeniem nieważności
zaskarżonej uchwały, zgodnie z przepisem art. 28
ust. 1 u.p.z.p. Skarżący wnosił o stwierdzenie nieważności zaskarżonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w całości wywodząc,
iż jego zapisy w zakresie ustaleń dotyczących zabudowy letniskowej są zagregowane w jednym punkcie (§ 5 pkt 2 uchwały – ML/(1-11), co powoduje brak
możliwości uchylenia w części zapisów niezgodnych
z prawem.
Z kolei w odpowiedzi na skargę pełnomocnik Rady
Miejskiej powyższe rozbieżności nazwał „błędnym
wskazaniem” na mapce stanowiącej załącznik do
zaskarżonej uchwały, które to rozbieżności są możliwe do usunięcia w drodze interpretacji treści planu
na podstawie dokumentacji powstałej na etapie jego
tworzenia, w szczególności na podstawie Studium
oraz wszelkich innych dostępnych informacji. Interpretacji takiej, zdaniem organu będzie mógł dokonać projektant, zaś dokonaną przez niego interpretację, co do przeznaczenia terenów, zweryfikuje dodatkowo organ administracji architektonicznobudowlanej w toku postępowania o wydanie pozwolenia na budowę. Tym samym w ocenie rady,
wyrażonej w odpowiedzi na skargę, nie zachodzi
w przedmiotowej sprawie potrzeba uchylenia zaskarżonej uchwały w całości. Na rozprawie w dniu
22 września 2010r. pełnomocnik Rady Miejskiej
w Sławie przyznał natomiast, że zaskarżona uchwała
jest niezgodna ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, jednakże
niezgodność ta dotyczy tylko części, a mianowicie
terenów określonych w załączniku symbolami od
ML4 do ML8 i w tym jedynie zakresie wniósł
o uwzględnienie skargi.
Odnosząc się do powyższych stanowisk i wywodów
stron postępowania z uwzględnieniem wcześniejszych wywodów Sądu wskazać przyjdzie, iż zasadnym okazał się zarzut Wojewody co do sprzeczności
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zaskarżonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, we wskazanej w skardze części,
z ustaleniami obowiązującego na terenie gminy
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W studium rada gminy jako
ustawowo umocowany w tym zakresie organ dokonuje kwalifikacji poszczególnych obszarów gminy
i ich przeznaczenia. I chociaż studium nie ma mocy
aktu powszechnie obowiązującego, nie jest aktem
prawa miejscowego, to jako akt planistyczny określa
politykę przestrzenną gminy i bezwzględnie wiąże
organy gminy przy sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Określone
obszary gminy mogą być zatem przeznaczone
w planie miejscowym pod zabudowę danego rodzaju, jeśli wcześniej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmina
wskaże te obszary jako przewidziane pod taką zabudowę. Ustalenia planu miejscowego są konsekwencją zapisów studium. W niniejszej sprawie nie mamy do czynienia z "innym" przeznaczeniem terenu
w rozumieniu podobne, pokrewne, zbliżone do ustalonego w studium, co w określonych przypadkach
mogłoby uzasadniać przyjęcie tezy o nieistotnym
naruszeniu prawa, lecz z przeznaczeniem terenu
w planie miejscowym całkowicie odmiennym od
przyjętego w studium. Przeznaczenie w planie miejscowym pod zabudowę mieszkaniową letniskową
terenów oznaczonych w studium jako teren upraw
polowych stanowi istotne naruszenie art. 9 ust. 4
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W taki przypadku nie można mówić
o zgodności planu miejscowego z ustaleniami studium w rozumieniu art. 20 ust. 1 tej ustawy.
Całkowicie nieuzasadnione i błędne jest jednocześnie w tej sytuacji stanowisko Rady Miejskiej
w Sławie w zakresie możliwości dokonywania „interpretacji” w rozumieniu rozstrzygania o rzeczywistej treści aktu prawa miejscowego przez inne, nieuprawnione w takim zakresie, podmioty w trybie
dalszych postępowań np. inwestycyjnych.
Na marginesie należy odnieść się do zgłoszonego
w odpowiedzi na skargę wniosku dowodowego Rady Miejskiej w Sławie o przeprowadzenie dowodu
z zeznań świadka Zbigniewa Gałuszki na okoliczność
omyłki w załączniku Nr 1 do uchwały z dnia 30 października 2008r. Nr XXIX/202/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Sąd
administracyjny orzeka na podstawie akt sprawy
(art. 133 p.p.s.a.). Zgodnie z przepisem art. 106
§ 3 p.p.s.a. Sąd może z urzędu lub na wniosek stron
przeprowadzić dowody uzupełniające z dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do wyjaśnienia istotnych wątpliwości i nie spowoduje nadmiernego
przedłużenia postępowania w sprawie. Oznacza to,
iż w postępowaniu sądowoadministracyjnym niedopuszczalne jest przeprowadzenie dowodu wnioskowanego przez stronę, wobec czego na rozprawie
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w dniu 19 sierpnia 2010r. Sąd postanowieniem oddalił powyższy wniosek dowodowy. Niezależnie od
powyższego podkreślić należy, iż przeprowadzenie
tego dowodu nie mogłoby również doprowadzić do
wyjaśnienia istotnych dla przedmiotu sprawy wątpliwości, biorąc w szczególności pod uwagę fakt, iż
to organy gminy czyli wójt, burmistrz (prezydent
miasta) oraz rada gminy posiadają kompetencję
w zakresie procedury planistycznej. Ustawodawca
w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na te organy nałożył szereg obowiązków
w tym doprowadzenia do zgodności najpierw projektu planu, a następnie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ze studium. W konsekwencji nie może budzić wątpliwości, iż ewentualne
omyłki, błędy zaniedbania lub celowe działania tych
organów, jak również podmiotów, przy pomocy
których organy gminy wykonują ustawowe obowiązki, pozostają bez wpływu dla dokonywanej
przez sąd oceny legalności uchwalonego przez radę
gminy aktu prawa miejscowego.
Dalszego rozważenia wymagało zatem, czy stwierdzona częściowa niezgodność pomiędzy ustaleniami
studium i planu miejscowego, a zatem naruszenie
zasad sporządzania planu, skutkować winno, zgodnie z żądaniem skarżącego, stwierdzeniem nieważności zaskarżonej uchwały w całości, czy też jedynie
w spornej części.
W tym zakresie kierować należało się z jednej strony
kryterium sądowej kontroli oceny działalności organów administracji publicznej a więc zgodności kontrolowanego aktu z prawem, z drugiej natomiast
strony Sąd miał na uwadze konstytucyjnie chronioną samodzielność jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności w zakresie stanowionego
przez jej organy prawa miejscowego i wypływający
z tej zasady nakaz stosowania środków nadzorczych
proporcjonalnych do stwierdzonych uchybień.
Mając powyższe na uwadze Sąd zważył, iż w okolicznościach rozpoznawanej sprawy brak było podstaw do stwierdzenia nieważności zaskarżonej
uchwały w całości. Sąd podziela utrwalony
w orzecznictwie sadów administracyjnych pogląd,
zgodnie z którym nieważne są te części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, które
są sprzeczne z wiążącymi ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (wyrok NSA z 24 czerwca 2009r.,
II OSK 226/09). Treść i systematyka zaskarżonej
uchwały oraz wzajemne powiązanie części tekstowej
i graficznej, wbrew stanowisku Wojewody Lubuskiego, umożliwiła Sądowi wyodrębnienie spośród
zapisów uchwały, w szczególności określonych
w § 5 zasad zagospodarowania dla terenów o różnym przeznaczeniu jedynie tych, w stosunku do
których stwierdzono ich niezgodność z ustaleniami
studium.
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Należy wskazać, iż na podstawie przedłożonej sądowi i uzupełnionej na wezwanie dokumentacji planistycznej
oraz
pozostałych
dokumentów
i oświadczeń nie było możliwe bardziej precyzyjne
ustalenie przez Sąd które konkretnie spośród nieruchomości położonych na terenie spornych obszarów
oznaczonych w planie symbolami ML4, ML5, ML6,
ML7 i ML8 sprzeczne były z ustaleniami studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Przedłożony rysunek studium, w zestawieniu z treścią załącznika graficznego Nr 1 do planu
miejscowego, nie pozwolił na dokonanie Sądowi
jednoznacznej weryfikacji, natomiast organy Gminy
Sława pomimo wezwań Sądu nie przedłożyły innych
dokumentów pozwalających na nie pozostawiające
wątpliwości ustalenie przeznaczenia poszczególnych
nieruchomości (działek ewidencyjnych) w Studium.
Z tych powodów Wojewódzki Sąd Administracyjny,
na podstawie art. 147 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w pkt I wyroku stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały
w części obejmującej § 5 pkt 2, w zakresie dotyczącym terenów oznaczonych w załączniku graficznym
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Nr 1 symbolami ML4, ML5, ML6, ML7 i ML8. W pozostałym natomiast zakresie skargę oddalono wobec braku podstaw do stwierdzenia niezgodności
uchwały z obowiązującym porządkiem prawnym
(art. 151 p.p.s.a.). Jednocześnie po myśli art. 152
ww. ustawy Sąd stwierdził, że uchwała ta nie może
być wykonana, w części, w której stwierdzono jej
nieważność.
Oznacza to, iż pozostają w mocy pozostałe przepisy
zaskarżonego planu miejscowego, w tym ustalenia
§ 5 pkt 2 uchwały w zakresie dotyczącym terenów
oznaczonych w załącznikach graficznych symbolami
ML 1-3 oraz ML 9-11.
Zgodnie z przepisem art. 100 ustawy z dnia 9 marca
1990r. o samorządzie gminnym postępowanie sądowe w niniejszej sprawie jest wolne od opłat sądowych. Nadto zgodnie z przepisami art. 199
i art. 200 p.p.s.a brak jest podstaw do uwzględnienia
wniosku pełnomocnika organu gminy w zakresie
zwrotu kosztów postępowania.
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WYROK
WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
SYGN. AKT II SA/GO 625/10
z dnia 29 września 2010r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym:
Przewodniczący

Sędzia WSA Maria Bohdanowicz

Sędziowie

Sędzia WSA Joanna Brzezińska (spr.)
Sędzia WSA Jacek Jaśkiewicz

Protokolant

specjalista Ewa Kłosowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 września
2010r. sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego
w Żaganiu na uchwałę Rady Miasta Gozdnica z dnia
30 listopada 2009r. Nr XXX/210/09 w przedmiocie
odpłatności za korzystanie ze świadczeń Przedszkola
Miejskiego w Gozdnicy
I.

stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały
w całości,

II. określa, że zaskarżona uchwała nie podlega
wykonaniu.
UZASADNIENIE
Rada Miasta Gozdnica 30 listopada 2009r., na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 1991r.
o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004r.
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) podjęła uchwałę

Nr XXX/210/09 w sprawie odpłatności za korzystanie
ze świadczeń Przedszkola Miejskiego w Gozdnicy
w zakresie przekraczającym podstawę programową
wychowania przedszkolnego.
Pismem z dnia 5 lipca 2010r. Prokurator Rejonowy
w Żaganiu, zaskarżył powyższą uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie
Wlkp. w części obejmującej § 1 i wniósł o stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miasta Gozdnica
Nr XXX/210/09 w tej części.
Skarżący zarzucił przedmiotowej uchwale istotne
naruszenie prawa, tj. art. 14 ust. 5 ustawy z dnia
7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn.
Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) poprzez ustalenie w § 1 odpłatności za korzystanie ze
świadczeń przedszkola miejskiego, które wykraczają
poza podstawę programową wychowania przedszkolnego wynoszącą pięć godzin dziennie w kwocie
po 3zł dziennie. Opłata ta ma charakter opłaty stałej,
która nakładana zostaje na rodziców i opiekunów
dzieci korzystających z przedszkola publicznego niezależnie od faktu i czasu korzystania przez ich podopiecznych z konkretnych świadczeń wykraczających poza podstawy programowe i faktycznie obciąża ich w ten sposób za każdy dzień, w którym dane
dziecko będzie przebywało w przedszkolu, w czasie
przekraczającym 5 godzin dziennie. Prokurator do-
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dał, iż obowiązkiem gminy ustalającej opłatę za
usługi przedszkolne jest wykazanie, że wysokość
obowiązku nałożonego na rodzica czy opiekuna
dziecka korzystającego z usług przedszkola publicznego pozostaje w związku z oferowaną mu usługą,
a przy ustalaniu omawianej opłaty należy szczegółowo wykazać na podstawie jakiego tytułu (rodzaju
i wymiaru świadczenia, z wyszczególnieniem poszczególnych stawek) opłata jest ustalana. Sposób
ustalania tej odpłatności, nie powinien być ponadto
oderwany od faktycznych nakładów czynionych
przez gminę na finansowanie świadczeń przedszkoli,
które wykraczają poza podstawy programowe. Rodzaj i częstotliwość tych świadczeń winien być
szczegółowo dookreślony, tak aby rodzice byli świadomi podstawy zobowiązania ich do świadczenia
określonych opłat oraz mieli możliwość wyboru
świadczeń.
Dokonując analizy zaskarżonego § 1 uchwały Prokurator wskazał, iż zaskarżona uchwała powyższych
zasad nie spełnia, a zajęcia wykraczające ponad
podstawę programową utożsamiane są w niej jedynie z czasem pobytu dziecka w placówce trwającym
ponad 5 godzin dziennie. Obecna regulacja prawa
miejscowego obowiązującego na terenie gminy
Gozdnica, w ocenie Prokuratora, wbrew przepisom
ustawowym, daje uprawnienie do obciążania rodziców czy opiekunów dzieci opłatą stałą w każdym
przypadku korzystania przez ich podopiecznych ze
świadczeń przedszkoli, opłatą niezależną od rodzaju
zajęć, w których dzieci będą uczestniczyły, w tym
i zajęć objętych podstawa programową, jeżeli tylko
wychowankowie będą przebywali w stosownych
placówkach przez czas przekraczający 5 godzin
dziennie. Dodatkowo wspierając powyższa argumentacje strona skarżąca powołała się na orzecznictwo sądów administracyjnych.
W odpowiedzi na skargę organ, reprezentowany
przez radcę prawnego, wniósł o oddalenie skargi
oraz zasądzenie kosztów postępowania. W uzasadnieniu pełnomocnik Rady Miejskiej w Gozdnicy
podniósł, iż zaskarżona uchwała zgodna jest z przepisem art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty bowiem wskazuje, że odpłatnymi są tylko świadczenia,
które wykraczają poza podstawę programową wychowania dzieci wynoszącą 5 godzin dziennie (pkt. 1
§ 1 uchwały), w pkt. 2 uchwały określono na czym
polegają świadczenia rozszerzone, a w pkt. 3 ustalono odpłatność dzienną za świadczenia rozszerzane
3zł. W pkt. 5 ustalono, że za czas nieobecności
dziecka opłaty się nie pobiera, natomiast pkt. 4
wskazuje na sposób ustalania opłaty za świadczenia
rozszerzone.
W piśmie procesowym z dnia 28 września 2010r.
Prokurator rozszerzył żądanie skargi precyzując, iż
domaga się stwierdzenia nieważności zaskarżonej
uchwały w całości, bowiem § 2, § 3 i § 4 są przepisami końcowymi, nie odnoszącymi się do zasadniczej kwestii, którą zakreśla podstawa prawna zaskarżonej uchwały zatem pozostawienie tych zapisów
w obrocie prawnym czyniłoby je bezprzedmiotowymi.

Poz. 1889

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Skarga zasługuje na uwzględnienie.
Stosownie do art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002r.
Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U.
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, jeżeli ustawy nie stanowią
inaczej (art. 1 § 2 tej ustawy). Zakres kontroli administracji publicznej obejmuje także 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. Nr 153,
poz. 1270 ze zm.) – dalej „P.p.s.a.”.
W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, iż Prokurator Rejonowy w Żarach wniósł skargę z powołaniem
się na przepis art. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1985r.
o prokuraturze (Dz. U. z 2008r. Nr 7, poz. 39 ze zm.).
Prokuratora nie dotyczy wymóg uprzedniego wyczerpania środków zaskarżenia, co wynika z art. 52
§ 1 P.p.s.a.
Zgodnie z art. 147 P.p.s.a. Sąd uwzględniając skargę
na uchwałę stwierdza nieważność uchwały w całości
lub w części albo stwierdza, że uchwała wydana
została z naruszeniem prawa, jeżeli przepis szczególny wyłącza stwierdzenie jej nieważności. Wprowadzając sankcję nieważności jako następstwo naruszenia prawa, ustawodawca nie określił rodzaju
naruszenia prawa, które prowadziłoby do zastosowania tej sankcji. Zasadnym jest zatem sięgnięcie
do przepisów ustawy o samorządzie gminnym,
gdzie przewidziano dwa rodzaje naruszeń prawa,
które mogą być wywołane przez ustanowienie aktów uchwalanych przez organy gminy. Mogą być to
naruszenia istotne lub nieistotne (por. art. 91 ustawy). Zgodnie z przepisem art. 91 ust. 1 zdanie
pierwsze ustawy o samorządzie gminnym uchwała
lub zarządzenie organu gminy sprzeczne z prawem
są nieważne. W przypadku nieistotnego naruszenia
prawa organ nadzoru nie stwierdza nieważności
uchwały lub zarządzenia, ograniczając się do wskazania, iż uchwałę lub zarządzenie wydano z naruszeniem prawa (art. 91 ust. 4). 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 także 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, str. 101-102).
Stwierdzenie nieważności uchwały może nastąpić
tylko wtedy, gdy uchwała pozostaje w wyraźnej
sprzeczności z określonym przepisem prawnym, co
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jest oczywiste i bezpośrednie oraz wynika wprost
z treści tego przepisu. Nie jest zaś konieczne rażące
naruszenie, warunkujące stwierdzenie nieważności
decyzji czy postanowienia, o jakim mowa w przepisie art. 156 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego. Natomiast w przypadku nieistotnego naruszenia nie stwierdza się nieważności uchwały lub
zarządzenia, ograniczając się do wskazania, iż
uchwałę lub zarządzenie wydano z naruszeniem
prawa.
Uwzględniając przytoczone zasady oceny obowiązującej w postępowaniu sądowo-administracyjnym
należy stwierdzić, że zaskarżona uchwała Rada
Miasta Gozdnica z dnia 30 listopada 2009r.
Nr XXX/210/09 w sprawie odpłatności za korzystanie
ze świadczeń Przedszkola Miejskiego w Gozdnicy
w zakresie przekraczającym podstawę programową
wychowania przedszkolnego, została podjęta
z istotnym naruszeniem przepisów prawa wskazanych w dalszej części uzasadnienia.
Powyższa uchwała organu stanowiącego jednostki
samorządu terytorialnego, jak zasadnie wskazał Prokurator, z uwagi na przedmiot regulacji stanowi akt
normatywny o charakterze aktu prawa miejscowego. Została ona wydana na podstawie upoważnienia
ustawowego i zawiera normy prawne adresowane
do bliżej nieokreślonej i nieograniczonej liczby osób,
które znajdą się w określonym stanie hipotetycznym
- w tym przypadku do rodziców i opiekunów dzieci
objętych wychowaniem przedszkolnym.
W § 1 zaskarżonej uchwały Rada Miasta Gozdnica:
w ust. 1 wprowadziła odpłatność za świadczenie Przedszkola Miejskiego w Gozdnicy,
które wykraczają poza podstawę programową wychowania przedszkolnego wynoszącą
5 godzin dziennie, zwane dalej „świadczeniami rozszerzonymi”,
w ust. 2 wskazała, iż świadczenia rozszerzone
polegają na opiece nad dzieckiem, w ramach
której wchodzą zajęcia i gry tematyczne
wspomagające rozwój ruchowo-umysłowy
dziecka, a także zajęcia rozwijające je artystycznie,
w ust. 3 - 5 określiła koszt dzienny świadczeń
rozszerzonych w wysokości 3 zł, miesięczną
wysokość opłat za czas realizacji tych świadczeń ustalaną na podstawie ww. stawki
i prowadzonej w przedszkolu listy obecności
oraz wskazała, że za czas nieobecności dziecka w przedszkolu opłaty nie pobiera się.
Uchwalając powyższe regulacje jako podstawę
prawną aktu normatywnego Rada Miasta Gozdnica
wskazała art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty.
Po myśli art. 14 ust. 5 ustawy oświatowej
(w brzmieniu obowiązującym w dacie podjęcia zaskarżonej uchwały), opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych ustala
rada gminy, a w przypadku innych przedszkoli publicznych – organy prowadzące te przedszkola,
z uwzględnieniem art. 6 pkt. 1. Zgodnie z przepisem
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art. 6 pkt. 1 ww. ustawy, przedszkolem publicznym
jest przedszkole, które prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy
programowej wychowania przedszkolnego.
Definicję pojęcia „podstawa programowa wychowania przedszkolnego lub podstawa programowa
kształcenia ogólnego" zawarto w art. 3 pkt. 13 ustawy oświatowej – oznacza ono obowiązkowe zestawy
celów i treści nauczania, w tym umiejętności opisane w formie ogólnych i szczegółowych wymagań
dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinien
posiadać uczeń po zakończeniu określonego etapu
edukacyjnego, oraz zadania wychowawcze szkoły,
uwzględniane odpowiednio w programach wychowania przedszkolnego i programach nauczania oraz
umożliwiające ustalenie kryteriów ocen szkolnych
i wymagań egzaminacyjnych.
Zgodnie z delegacją zawartą w art. 22 ust. 2 pkt. 2
lit a ustawy o systemie oświaty, podstawę programową wychowania przedszkolnego ustala w drodze
rozporządzenia minister właściwy do spraw o światy
i wychowania. W dacie uchwalania przedmiotowej
uchwały podstawę programową wychowania
przedszkolnego określono 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 (Dz. U.
z 2009r. Nr 4, poz. 17). Normodawca wskazał, iż
podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji
dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.
Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego w równej mierze pełnią funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do
ich potrzeb rozwojowych. Określając cele wychowania przedszkolnego (1-10) rozporządzenie wskazuje,
iż są one realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola. W każdym z obszarów podane są umiejętności i wiadomości, którymi powinny wykazywać się dzieci pod koniec wychowania przedszkolnego. Dalej podstawa programowa wskazuje 15 obszarów w jakich należy
wspomagać rozwój, wychowywać i kształcić dzieci,
aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego.
Nadto wskazać należy, iż w przepisie § 10 ust. 2
pkt. 1 załącznika Nr 1 do rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001r.
w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624
ze zm.) określono, że statut przedszkola określa
dzienny czas pracy przedszkola ustalony przez organ
prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i rady
przedszkola, w tym czas przeznaczony na realizację
podstawy programowej wychowania przedszkolnego, nie krótszy niż 5 godzin dziennie.
Z treści art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty
wynika zakres upoważnienia ustawowego dla rady
gminy do ustalania opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych. Opła-
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ta stanowi zaś instytucję prawnofinansową, której
istotną cechą jest ekwiwalentność. Pobiera się ją
w związku z wyraźnie 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.
W świetle powyższego należy stwierdzić, po pierwsze że świadczenia publicznych przedszkoli dotyczące nauczania i wychowania w zakresie mieszczącym
się w podstawie programowej wychowania przedszkolnego będą zawsze bezpłatne. Wszystkie inne
usługi świadczone w przedszkolu, wykraczające poza podstawę programową, mogą być z woli rady
gminy odpłatne i tylko tych świadczeń dotyczyć może uchwała gminy. Po wtóre powyższe opłaty nie
mogą prowadzić do przeniesienia na rodziców
(opiekunów prawnych) dzieci korzystających ze
świadczeń przedszkoli publicznych kosztów, które na
podstawie przepisów powszechnie obowiązujących
zobowiązana jest ponieść gmina jako organ prowadzący przedszkole np. zapewnienia warunków działania przedszkola, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, wykonywania remontów, zapewnienia obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej, wyposażenia
w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej
realizacji programów nauczania i wychowawczych,
wynagrodzenia nauczycieli, utrzymania przedszkola
(art. 5, art. 5a).
W orzecznictwie sądowoadministracyjnym ugruntował się już pogląd, że uchwalona na mocy art. 14
ust. 5 ww. ustawy opłata nie może mieć charakteru
stałego, wynika z niej bowiem wówczas obowiązek
jej ponoszenia w każdym przypadku uczęszczania
przez dziecko do przedszkola, bez uwzględnienia
przy tym rodzaju świadczeń, ich jakości czy czasu
trwania. Sądy administracyjne zgodne są też co do
konieczności precyzyjnego określania wymiaru
i jakości tych świadczeń, niejako w formie cennika
i w oparciu o zasadę ekwiwalentności świadczeń.
(por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 5 lutego 2008r. Sygn. akt
III SA/Wr 622/07, opubl. w elektronicznym Systemie
Informacji Prawnej LEX pod Nr 372638, wyrok WSA
w Lublinie z dnia 29 maja 2008r. sygn. akt III SA/Lu
167/08, wyrok WSA w Gdańsku z 19 marca 2009r.
sygn. akt III SA/Gd 476/08 wyrok WSA w Bydgoszczy
z dnia 22 lipca 2009r, IISA/Bd 400/09 niepubl., wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 marca
2009r. sygn. akt I OSK 1189/08 opublikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych
www.nsa.gov.pl).
Przedszkole publiczne prowadzi bezpłatne nauczanie
i wychowanie co do zasady w zakresie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego, określonej rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach
szkół. Działalność przedszkoli w pozostałym zakresie, w szczególności obejmującym zajęcia ponadprogramowe jest odpłatna. Gmina zatem nie jest
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uprawniona do pobierania od rodziców (opiekunów)
dzieci korzystających z przedszkoli publicznych opłat
za zajęcia, które mieszczą się w ramach określonych
w załączniku Nr 1 do wspomnianego wyżej rozporządzenia. Opłaty mogą dotyczyć wyłącznie świadczeń w załączniku tym nie wymienionych. Skoro
brak jest podstaw prawnych do pobierania opłat za
nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej, należy przyjąć, że nie istnieje podstawa
do pobierania opłaty za sam fakt uczęszczania dziecka do przedszkola (z pominięciem opłat za posiłki
i zajęcia ponadprogramowe). Przedszkole publiczne
powinno bowiem prowadzić bezpłatne nauczanie
i wychowanie w zakresie co najmniej podstaw programowych wychowania przedszkolnego.
Uchwała powinna precyzyjnie określać poszczególne świadczenia przekraczające podstawę programową oferowane przez przedszkole publiczne,
a także co składa się na każde z tych świadczeń. Organ samorządu terytorialnego, ustanawiając opłatę
powinien określić jej wysokość za każde ze świadczeń z osobna. Powinien również wykazać, iż wysokość opłaty pozostaje w związku przyczynowym
z oferowanym świadczeniem. Zdaniem Sądu sposób ustalenia odpłatności powinien być przekonujący, oparty na kalkulacji ekonomicznej i zasadzie
ekwiwalentności oraz przekonująco uzasadniony.
Realizacja tych wskazań po pierwsze pozwoli na
kontrolę czy opłatą nie są objęte świadczenia bezpłatne według art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy oświatowej,
a po drugie sprawi, że zakres oferowanych świadczeń ponadprogramowych oraz odpowiadający im
taryfikator staną się czytelne, co będzie miało istotne znaczenie dla rodziców (opiekunów) dziecka przy
wyborze poszczególnych odpłatnych świadczeń
dodatkowych, odpowiadających potrzebom dziecka
oraz ich możliwościom zarobkowym i majątkowym.
Zdaniem Sądu zasadne są wywody skargi, bowiem
zaskarżona uchwała nie spełnia powyższych wymogów. W szczególności należy podzielić stanowisko
prokuratora Okręgowego w Zielonej Górze wyrażone w piśmie procesowym z dnia 28 września 2010r.
zgodnie z którym interpretacja zaskarżonej regulacji
pozwala na wyciągnięcie wniosku, że opieka nad
dzieckiem w czasie jego pobytu w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie jest odpłatna, zważywszy,
że podstawa programowa wychowania przedszkolnego ustalona w rozporządzeniu Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego
oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach
szkół została przedstawiona w sposób opisowy,
poprzez określenie celów, warunków i sposobów jej
realizacji i może być realizowana w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie. Nie sposób bowiem,
w ocenie Sądu, nie stwierdzić, iż zajęcia wskazane
w § 1 ust. 2 zaskarżonej uchwały jako „świadczenia
rozszerzone” tj. polegające na „opiece nad dzieckiem, w ramach której wchodzą zajęcia i gry tematyczne wspomagające rozwój ruchowo umysłowy
dziecka, a także zajęcia rozwijające je artystycznie” wchodzą w skład podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej w załączniku Nr 1
ww. rozporządzenia.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 116

– 9127 –

Niezależnie od powyższego za niewystarczające
należy także uznać ogólnikowe i zupełnie abstrakcyjne wskazanie w § 1 ust. 3, iż koszt dzienny świadczeń rozszerzonych ustala się w wysokości 3zł. Powoduje to bowiem przyjęcie tylko jednej sztywnej
opłaty, która nakłada na rodziców (opiekunów)
obowiązek jej ponoszenia w każdym przypadku korzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego, niezależnie od tego przedszkole oferuje jakiekolwiek inne świadczenia poza realizacją podstawy
programowej, jakości tych świadczeń i przede
wszystkim niezależnie od tego czy konkretne dziecko
w ogóle korzysta z dodatkowych świadczeń, a jeśli
tak to w jakim rozmiarze (ile godzin dziennie, jakie
konkretne zajęcia). W wyroku z dnia 3 marca 2009r.
sygn. akt l OSK 1189/08, http://orzeczenia.nsa.gov.pl
Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, iż ustalenie opłaty na sztywnym poziomie zobowiązującej do
jej ponoszenia niezależnie od czasu korzystania
i charakteru dodatkowych świadczeń opiekuńczowychowawczych oferowanych przez dane przedszkole, stanowi istotne naruszenie art. 14 ust. 5
ustawy o systemie oświaty.
Ujęcie kosztów jako całość sprawia, że poza kontrolą
pozostaje czy w opłacanych zajęciach mieszczą się
wyłącznie świadczenia przekraczające podstawy
programowe wychowania przedszkolnego czy
mieszczą się także świadczenia zaliczone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej do podstawy
programowej. Przepis § 1 zaskarżonej uchwały nie
zawiera jakiejkolwiek kalkulacji opłaty i brak jest
wyjaśnienia, dlaczego wysokość opłaty ustalono
akurat w wysokości wskazanej w tym przepisie.
Analiza treści § 1 zaskarżonej uchwały w istocie
prowadzi do wniosku, iż opłata jest ponoszona za
sam pobyt dziecka w przedszkolu ponad 5 godzin
dziennie. Tymczasem, jak wynika z ustawy o systemie oświaty, odpłatności podlega nie sam pobyt
dziecka w przedszkolu publicznym, ale oferowane
przez tego rodzaju placówkę świadczenia wykraczające poza podstawę programową, przewidzianą
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.
Nadto brak jest w obowiązujących przepisach, jak
również w samej uchwale odniesienia i uzasadnienia oparcia wprowadzanej opłaty za świadczenia
przedszkoli publicznych na określonym procencie
najniższego wynagrodzenia za pracę.
Z treści art. 5 ust. 5 ustawy oświatowej (w brzmieniu
obowiązującym w dacie podjęcia uchwały) wynika,
że zakładanie i prowadzenie przedszkoli publicznych
należy do zadań własnych gminy. Zgodnie z art. 5
ust. 7 w zw. z art. 3 pkt 1 organ prowadzący przedszkole odpowiada za jego działalność. Do zadań
tego organu należy w szczególności: zapewnienie
warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki; wykonywanie remontów obiektów
szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie; zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkoły lub placówki; wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne
i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów
nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych.
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Po myśli art. 5a ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, zadania oświatowe jednostek samorządu terytorialnego finansowane są na zasadach określonych w odrębnych ustawach. Przy czym zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej w przedszkolach, jest zadaniem oświatowym
gmin. W ust. 3 art. 5a ustawodawca wskazał, iż
środki niezbędne na realizację zadań oświatowych,
o których mowa w ust. 2, w tym na wynagrodzenia
nauczycieli oraz utrzymanie szkół i placówek, zagwarantowane są w dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
W świetle powyższych wywodów podkreślić należy,
iż wszelkie opłaty za świadczenia publicznych przedszkoli winny być kształtowane zgodnie z celami polityki edukacyjnej, znajdującymi w szczególności wyraz w ustawie o systemie oświaty. Obowiązek organizowania bezpłatnego nauczania i wychowania
oznacza, że gmina nie może pobierać od rodziców
(opiekunów) dzieci korzystających z przedszkoli publicznych opłat za zajęcia, które mieszczą się w ramach wyznaczonych podstawą programową. W tej
sytuacji prawnej możliwe jest zatem, a nie obligatoryjne, ustalanie i pobieranie opłat jedynie za świadczenia tych przedszkoli publicznych, które udzielają
świadczeń w zakresie przekraczającym podstawę
programową, wykraczające poza minimum określone podstawą programową. Ustalanie przedmiotowych opłat nie może mieć cech arbitralności, dowolności, polegać winno zatem na precyzyjnym
określeniu konkretnych opłat za poszczególne
świadczenia, a wyliczenie ich wysokości, oparte na
zasadzie ekwiwalentności, winno być poprzedzone
jawną kalkulacją poszczególnych kosztów w sposób
dający możliwość kontrolowania i oceny.
Z tych powodów, w ocenie Sądu, przepisy § 1 zaskarżonej
uchwały
Rady
Miasta
Gozdnica
Nr XXX/210/09 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie
odpłatności za korzystanie ze świadczeń Przedszkola
Miejskiego w Gozdnicy w zakresie przekraczającym
podstawę programową wychowania przedszkolnego, nie spełniają powyższych wymogów, zatem
istotnie naruszają art. 14 ust. 5 z uwzględnieniem
treści art. 6 ust. 1 jak i ww. przepisów ustawy z dnia
7 września 1991r. o systemie oświaty w zakresie
finansowania przez gminę działalności przedszkoli
publicznych i ustalania opłat za świadczenia tych
jednostek organizacyjnych .
Przepis art. 94 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, przewidujący ograniczenie czasowe możliwości stwierdzenia nieważności uchwały lub zarządzenia organu gminy, nie dotyczy aktów prawa miejscowego. Sąd administracyjny władny jest zatem na
podstawie art. 147 § 1 p.p.s.a. stwierdzić nieważność
w całości lub w części uchwały rady gminy będącej
aktem prawa miejscowego w każdym czasie, o ile
uchwała ta została wydana z naruszeniem prawa.
Zważyć przyjdzie, iż treść podjętego z istotnym naruszeniem obowiązujących przepisów § 1 uchwały
w zasadzie wyczerpuje merytoryczną treść aktu
prawa miejscowego organu jednostki samorządu
terytorialnego, co skutkować musi wyeliminowaniem z obrotu prawnego zaskarżonej uchwały
w całości.
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Na marginesie należy wskazać, iż w dacie rozstrzygania przez Sąd w niniejszej sprawie obowiązywała
treść przepisów art. 6 ust. 1 i art. 14 ust. 5 ustawy
oświatowej znowelizowana przepisami ustawy
z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 148, poz. 991). Od dnia
1 września 2010r. art. 14 ust. 5 ww. ustawy otrzymał
brzmienie: „organ prowadzący ustala wysokość
opłat za świadczenia udzielane przez:
1) przedszkole publiczne w czasie przekraczającym
wymiar zajęć, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2;
2) publiczną inną formę wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2.”
Zgodnie natomiast z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy
w nowym brzmieniu, przedszkolem publicznym jest
przedszkole, które zapewnia bezpłatne nauczanie,
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wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie.
Powyższa zmiana pozostaje jednak bez wpływu na
sądową ocenę legalności aktu prawa miejscowego,
której należało dokonać z uwzględnieniem stanu
prawnego obowiązującego w dacie podejmowania
zaskarżonej uchwały przez radę gminy. Nadto
w kontekście powyższej nowelizacji ustawy oświatowej aktualne pozostają powyższe wywody w zakresie obowiązku właściwej konkretyzacji i ekwiwalentności opłaty publicznej ustalanej przez organ
jednostki samorządu terytorialnego.
Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 147
§ 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził nieważność
zaskarżonej uchwały w całości.
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