DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Gorzów Wielkopolski, dnia 21 grudnia 2010r.

Nr 118

TREŚĆ:
Poz.:
UCHWAŁY RAD GMIN
1894

1895

1896

1897

–

–

–

–

Uchwała Rady Gminy Żary Nr XXXI/276/10 z dnia 30 września 2010r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrćbie wsi Lubanice, Drożków, Grabik i Surowa w Gminie Żary

9243

Uchwała Rady Miejskiej w Witnicy Nr III/6/2010 z dnia 7 grudnia
2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/388/2010 Rady Miejskiej
w Witnicy z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku
w Gminie Witnica na 2011r.

9254

Uchwała Rady Miejskiej w Witnicy Nr III/7/2010 z dnia 7 grudnia
2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/389/2010 Rady Miejskiej
w Witnicy z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym
podatku w Gminie Witnica na 2011r.

9255

Uchwała Rady Miejskiej w Witnicy Nr III/8/2010 z dnia 7 grudnia
2010r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Witnica kartą płatniczą

9256

UCHWAŁA KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze Nr 389/10 z dnia 1 grudnia 2010r.

9256

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze Nr 390/10 z dnia 1 grudnia 2010r.

9257

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze Nr 395/10 z dnia 1 grudnia 2010r.

9258

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze Nr 396/10 z dnia 1 grudnia 2010r.

9259

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze Nr 408/10 z dnia 1 grudnia 2010r.

9261

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze Nr 411/10 z dnia 1 grudnia 2010r.

9262

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze Nr 412/10 z dnia 1 grudnia 2010r.

9263

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze Nr 418/10 z dnia 1 grudnia 2010r.

9264

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze Nr 419/10 z dnia 1 grudnia 2010r.

9265

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze Nr 421/10 z dnia 1 grudnia 2010r.

9266

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze Nr 422/10 z dnia 1 grudnia 2010r.

9267

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 118
1909

–

– 9242 –

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze Nr 423/10 z dnia 1 grudnia 2010r.

9268

OBWIESZCZENIA
1910
1911

1912

–
–

–

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia
10 grudnia 2010r. o zmianie w składzie Rady Miejskiej w Sulechowie

9270

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia
10 grudnia 2010r. o zmianie w składzie Rady Miejskiej w Świebodzinie

9270

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia
10 grudnia 2010r. o zmianie w składzie Rady Miejskiej w Świebodzinie

9271

POROZUMIENIA
1913

–

Porozumienie Nr 1/2010 z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie finansowania w 2010 roku kosztów uczestnictwa mieszkańców Powiatu Leszczyńskiego w Warsztatach Terapii Zajćciowej we Wschowie, w czćści
nie objćtej dofinansowaniem ze środków PFRON

9271

1914

–

Porozumienie z dnia 29 czerwca 2010r.

9272

1915

–

Porozumienie z dnia 29 czerwca 2010r.

9273

1916

–

Porozumienie z dnia 21 września 2010r. w sprawie powierzenia zadań
publicznych w zakresie pomocy społecznej

9274

Porozumienie z dnia 22 października 2010r. w sprawie objćcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzieży z terenu powiatu
zielonogórskiego: niewidomych i słabo widzących, niesłyszących
i słabo słyszących oraz autystycznych, a także ich rodziców i nauczycieli

9276

Porozumienie Nr Gm/V/2010 z dnia 11 listopada 2010r. w sprawie
przejćcia od Powiatu Zielonogórskiego zadania zimowego utrzymania
dróg powiatowych znajdujących sić na terenie Gminy Kargowa

9280

Porozumienie Nr Gm/VI/2010 z dnia 11 listopada 2010r. w sprawie
przejćcia od Powiatu Zielonogórskiego zadania zimowego utrzymania
dróg powiatowych znajdujących sić na terenie Gminy Bojadła

9283

1917

1918

1919

–

–

–

ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE
1920

–

Rozstrzygnićcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego Nr NK.I.AZIE.09112-16(2)/10 z dnia 29 października 2010r.

9286

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 118

– 9243 –

Poz. 1894

1894
18 94

UCHWAŁA NR XXXI/276/10
RADY GMINY ŻARY
z dnia 30 września 2010r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych
w obrębie wsi Lubanice, Drożków, Grabik i Surowa w Gminie Żary.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
tekst jednolity ze zm.1), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze
zm.2), po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Żary uchwalonym uchwałą
Nr XV/147/08 Rady Gminy Żary z dnia 25 wrzenia
2008r. uchwala sić, co nastćpuje:
Rozdział 1

1) pod tereny użytkowane rolniczo oznaczone na
rysunku planu symbolami:
a) R – tereny rolnicze;
b) EWR - tereny rolnicze z dopuszczeniem lokalizacji elektrowni wiatrowych;
2) pod tereny zieleni i wód oznaczone na rysunku
planu symbolami:
a) ZL – lasy;
b) WS - tereny wód powierzchniowych śródlądowych;

Przepisy ogólne
§ 1. 1. Przedmiotem uchwały jest miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów
położonych w obrćbie wsi Lubanice, Drożków, Grabik i Surowa w Gminie Żary.

3) pod tereny komunikacji oznaczone na rysunku
planu symbolami:

2. Granice obszarów objćtych zmianą planu wynikają z uchwały Nr VI/44/07 Rady Gminy Żary z dnia
26 kwietnia 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów położonych w obrćbie
wsi: Lubanice, Drożków, Grabik i Surowa w Gminie
Żary.

b) KDL – droga publiczna klasy lokalnej (droga
gminna);

3. Integralnymi czćściami niniejszej uchwały są:

a) KDZ – droga publiczna klasy zbiorczej (droga
powiatowa);

c) KDDp – drogi gminne dojazdowe do pól;
d) KDW – drogi wewnćtrzne;
4) pod tereny infrastruktury technicznej oznaczone w planie symbolem E – teren urządzeń elektroenergetycznych ( GPZ).

1) załącznik graficzny Nr 1 – rysunek planu w skali
1: 5 000 wraz z wyrysem ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żary;

§ 3. 1. Ustalenia planu w obszarze, o którym
mowa w § 1 ust. 2 zawarte są w treści niniejszej
uchwały, obejmującej:

2) załącznik Nr 2 – rozstrzygnićcie Rady Gminy
Żary dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag
wniesionych do projektu planu w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu wraz z listą nieuwzglćdnionych uwag;

2) rozdział 2, zawierający przepisy obowiązujące
w całym obszarze objćtym planem, określające:

3) załącznik Nr 3 – rozstrzygnićcie Rady Gminy
Żary o sposobie realizacji zapisanych w zmianie
planu, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy
oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
§ 2. 1. Przedmiotem ustaleń planu jest ustalenie
zasad zagospodarowania terenów i przeznaczenie
go pod lokalizacjć elektrowni wiatrowych (farmy
wiatrowe) wraz z towarzyszącą infrastrukturą.
2. Na obszarze objćtym niniejszą uchwałą plan
wyodrćbnia tereny, bćdące przedmiotem ustaleń,
wydzielone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczone symbolami literowymi, w ramach
których ustala sić nastćpujące podstawowe przeznaczenie terenu:

1) rozdział 1, zawierający przepisy ogólne;

a) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczenia lub różnych zasadach zagospodarowania;
b) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
c) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
d) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
e) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
f)

granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie,
ustalonych na podstawie odrćbnych przepisów w tym terenów górniczych a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, oraz
zagrożonych osuwaniem sić mas ziemnych;

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 118

– 9244 –

Poz. 1894

g) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości;

rysunku planu liniami rozgraniczającymi
i oznaczony symbolem literowym i liczbowym;

h) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji;

6) obowiązujących liniach rozgraniczenia – należy
przez to rozumieć linie oddzielające tereny
o różnym przeznaczeniu bądź o różnym sposobie zagospodarowania;

i)

zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej;

j)

sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

k) stawki procentowe, na podstawie których
ustala sić opłatć, o której mowa w art. 36
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
3) rozdział 3 przepisy dotyczące wydzielonych
stref określające szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy
4) rozdział 4, zawierający warunki zagospodarowania dla poszczególnych terenów określające:
a) przeznaczenie terenów;
b) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;
5) rozdział 5, zawierający przepisy przejściowe
i końcowe.
2. Nastćpujące oznaczenia graficzne na rysunku
planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) granica opracowania;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy, tj. linie ograniczające obszar, na którym dopuszcza sić realizacjć obiektów kubaturowych (elektrowni
wiatrowych);
4) symbole określające przeznaczenie terenów.
3. Pozostałe, niewymienione w ust. 2 elementy
rysunku planu, jak np. treść podkładu mapowego,
orientacyjne linie podziałów wewnćtrznych, mają
charakter informacyjny i nie są ustaleniami planu.
§ 4. Ilekroć jest mowa o:
1) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą
Uchwałć Rady Gminy Żary, o ile z treści zapisu
nie wynika inaczej;
2) planie – należy przez to rozumieć wszystkie
ustalenia dotyczące obszaru objćtego niniejszą
uchwałą;
3) przepisach odrćbnych – należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;
4) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek wymieniony w § 1 ust. 3 pkt 1 niniejszej
uchwały;
5) terenie – należy przez to rozumieć obszar o tożsamym rodzaju przeznaczenia, wyznaczony na

7) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to
rozumieć główną (najważniejszą) funkcjć terenu, określoną w planie w ustaleniach ogólnych
i szczegółowych i wyznaczonych liniami rozgraniczającymi.
8) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to
rozumieć wskazaną bezpośrednio w ustaleniach planu funkcjć, która obok podstawowego
przeznaczenia terenu może być lokalizowana na
danym terenie elementarnym lub jego czćści
oznaczonej na rysunku planu jako wydzielenie
wewnćtrzne lub wydzielenie orientacyjne.
Przebieg granic terenów wydzieleń orientacyjnych nie jest ścisły i może ulegać zmianie
zgodnie z warunkami wskazanymi w ustaleniach planu;
9) farmie wiatrowej – należy przez to rozumieć połączone i współpracujące ze sobą elektrownie
wiatrowe, stanowiące wraz z niezbćdnymi
urządzeniami technicznymi, drogami i dojazdami, całość techniczno – użytkową służącą
produkcji energii elektrycznej;
10) elektrowni wiatrowej – należy przez to rozumieć budowlć stanowiącą całość techniczno –
użytkową wraz z niezbćdnymi instalacjami
i urządzeniami oraz towarzyszącą im infrastrukturć techniczną;
11) dostćpie do drogi publicznej – należy przez to
rozumieć dostćpność, zgodnie z ustawą z dnia
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 tekst
jednolity z późn. zm.);
12) drogach wewnćtrznych – należy przez to rozumieć drogi nie zaliczone do żadnej kategorii
dróg publicznych, mićdzy innymi stanowiące
drogi do obiektów użytkowanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą;
13) zabudowie – należy przez to rozumieć budynki
lub zespoły budynków wraz z dojazdami, parkingami i innymi urządzeniami związanymi
z ich obsługą;
14) uciążliwości – należy przez to rozumieć uciążliwość powodowaną przez przedsićwzićcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko
w rozumieniu ustawy z dnia 3 października
2008r. o udostćpnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199,
poz. 1227 );
15) zagospodarowaniu tymczasowym – należy
przez to rozumieć dotychczasowy sposób korzystania z terenu, do momentu wprowadzenia
zainwestowania, zgodnego z ustaleniami planu;
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16) stawce procentowej – należy przez to rozumieć
wzrost wartości nieruchomości spowodowany
ustaleniami planu, upoważniający do pobrania
od właściciela jednorazowej opłaty w przypadku jej zbycia, zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
17) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez
to rozumieć granicć, poza którą nie może być
wysunićte lico obiektu;
18) reklama wielkogabarytowej – należy przez to
rozumieć wolnostojące, trwale związane z gruntem urządzenie reklamowe, w tym umieszczane
na elementach konstrukcyjnych, obiekcie budowlanym lub ogrodzeniu, który jeden z wymiarów przekracza 4.0m.;
19) strefie technicznej, w tym strefie uciążliwości,
strefie ochronnej i strefie kontrolowanej – należy przez to rozumieć strefy od sieci i urządzeń
infrastruktury technicznej obejmujące: pas terenu wzdłuż sieci po jej stronach, pozwalający
na stały lub okresowy dostćp operatora kontrolującego stan sieci, a w przypadku awarii – na
jej usunićcie; szerokość tej strefy ustala sić na
podstawie rodzaju sieci, średnicy i głćbokości
posadowienia.
Rozdział 2
Przepisy obowiązujące w całym obszarze, objętym
planem.
§ 5. 1. Ustala sić zasady przeznaczenia terenów.
2. Ustala sić na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem EWR, poza terenami niezbćdnymi pod lokalizacjć elektrowni wiatrowych wraz
z dojazdami, placami manewrowymi i innymi urządzeniami związanymi z funkcjonowaniem farmy
wiatrowej, pozostawienie ich w użytkowaniu rolniczym.
3. Nakazuje sić aby lokalizacja elektrowni wiatrowych oraz związanych z ich funkcjonowaniem
dróg, dojazdów, placów manewrowych oraz urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej nie kolidowała z przebiegającymi przez teren innymi sieciami infrastruktury technicznej. Dopuszcza sić
w sposób uzgodniony z ich gestorem, skablowanie
napowietrznych sieci infrastruktury technicznej.
4. Wyklucza sić na terenach przeznaczonych pod
zabudowć elektrowni:
a) zalesienia, zadrzewienia i zakrzaczenia;
b) strefy ekotonowe od kompleksów leśnych
w celu zapewnienia pobytu, odpoczynku i żerowania awifauny;
c) korytarze wzdłuż szpalerów drzew.
5. Zakazuje sić lokalizacji:
a) funkcji mieszkaniowej w ramach siedlisk rolniczych;
b) kempingów i pól namiotowych;
c) cmentarzy i grzebowisk;

Poz. 1894

d) obsługi komunikacji.
6. Nakazuje sić konieczność zgłaszania wszelkich
projektowanych obiektów o wysokości równej
i wićkszej od 50.0m. npt przed wydaniem decyzji
o pozwoleniu na budowć, do Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP Wydział Lotniskowy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003r. w sprawie sposobu zgłaszania i oznakowania przeszkód lotniczych (Dz. U.
z 2003r. Nr 130, poz. 1193 ze zm.)
§ 6. 1. Ustala sić zasady ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego.
2. Nakazuje sić utworzenie takiego układu przestrzennego elektrowni, który nie powodowałby „bałaganu” przestrzennego i dysharmonii w krajobrazie
polegającym na:
a) lokalizowaniu na wydzielonych przestrzennie
obszarach elektrownie o identycznych wielkościach i kształtach (na terenach Nr 1-3 jeden typ elektrowni a tylko na terenie
Nr 4 dopuszcza sić inny typ elektrowni);
b) stosowaniu w miarć możliwości wirniki trójpłatowe które są przyjemniejsze w odbiorze
wizualnym;
c) malowaniu elektrowni w sposób nie kontrastujący z otoczeniem (z uwzglćdnieniem
uwarunkowań lotniczych), zalecanym kolorem jest biały lub odcienie szarości. Malowanie powinno być matowe.
§ 7. 1. Ustala sić zasady ochrony środowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego.
2. Zakazuje sić lokalizacji przedsićwzićć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
w rozumieniu zapisów ustawy Prawo ochrony środowiska.
3. Ustala sić obowiązek spełnienia przy lokalizacji elektrowni, wymogów właściwej lokalizacji inwestycji, uwzglćdniającej warunki ochrony środowiska
i zdrowia ludzi, polegających na:
a) zabezpieczeniu środowiska przed emisją
szkodliwych fal elektromagnetycznych, porażeniem prądem i ładunkami elektrostatycznymi;
b) zachowaniu przepisów, w tym w szczególności dopuszczalnych poziomów hałasu w obszarach zainwestowanych zgodnie z przepisami szczególnymi;
c) zastosowaniu takich rozwiązań przestrzennych, które:
zapewnią przemieszczanie sić ssaków
w tym awifauny na dotychczasowych obszarach tzn. w strefach ekotonowych przylegających do lasu;
umożliwią w sposób bezkolizyjny przemieszczanie sić fauny, w tym szczególnie
awifauny, poprzez zachowanie właściwej
odległości mićdzy poszczególnymi elektrowniami;
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nie dopuszczą do zniszczenia walorów florystycznych i krajobrazowych;

runkiem uzyskania zgody właściwego zarządcy drogi;

d) prowadzeniu monitoringów wpływu i skutków realizacji elektrowni wiatrowej na migracje ptaków i awifaunć lćgową. Zakres
i zasićg prowadzonego monitoringu, a także
sposób i zakres kompensacji stwierdzonych
w wyniku prowadzonego monitoringu szkód
wywołanych funkcjonowaniem zespołu elektrowni wiatrowych, uzgodnić z wojewódzkim
konserwatorem przyrody. Działania mające
na celu ograniczenie ewentualnych negatywnych skutków, mogą obejmować również
wstrzymanie pracy poszczególnych elektrowni wiatrowych;

b) pozostawienie urządzonych w trakcie realizacji farm wiatrowych dojazdów i placów technicznych po uzgodnieniu z właścicielem
gruntów i właściwym zarządcą drogi publicznej.

e) ograniczeniu do minimum uciążliwości
i szkody w środowisku jakie mogą powstać
w trakcie budowy;
f)

zastosowaniu linii zabudowy od linii brzegowej powierzchniowych wód publicznych
w odległości nie mniejszej niż 5.0m. w celu
zabezpieczenia terenu dla potrzeb robót
związanych z ich utrzymaniem.

4. Nakazuje sić:
a) konieczność zapewnienia ochrony wód gruntowych i podziemnych przed zanieczyszczeniami w trakcie budowy;
b) zabezpieczenie wierzchniej warstwy gleby
a po zakończeniu i montażu wież przywrócenie wokół inwestycji pierwotnego stanu terenu i sposobu jego użytkowania (nie dotyczy terenów objćtych utwardzeniem);
c) zachowanie
wystćpujących
w granicach
opracowania urządzeń drenarskich i melioracyjnych, a w przypadku ich kolizji z projektowanymi urządzeniami, przebudowanie sieci
melioracyjnej w uzgodnieniu z ich właścicielem;
d) określenie na etapie projektu budowlanego
miejsca poboru kruszyw do wykonania wymiany gruntów, dróg dojazdowych, betonów
do fundamentów oraz wskazanie miejsca
składowania mas ziemnych z wykopów fundamentowym;
e) po ostatecznej rozbiórce pojedynczych i każdej ilości elektrowni wiatrowych rekultywacjć
terenów zajmowanych przez elektrownie
oraz obsługujące je place manewrowe i drogi
dojazdowe. Rekultywacja polegać musi na
usunićciu wszystkich elementów technicznych i przywróceniu powierzchni do użytku
rolniczego.
5. Dopuszcza sić:
a) na potrzeby prowadzenia robót budowlanych
i montażowych związanych z realizacją i eksploatacją elektrowni wiatrowych budowć
zjazdów z dróg publicznych oznaczonych na
rysunku symbolami KDZ, KDL i KDDp lub
poszerzenie zjazdów istniejących, pod wa-

6. Zakazuje sić:
a) wycinki istniejącego objćtego ochroną drzewostanu na całym terenie objćtym planem;
b) zmiany konfiguracji terenu wykraczających
poza zakres prac ziemnych związanych
z realizacją inwestycji bćdącej przedmiotem
ustaleń planu (zmiany powstałe w wyniku
prowadzonych prac budowlanych przywrócić
do stanu pierwotnego);
c) wprowadzenia dolesień.
7. W obrćbie opracowania ani w jego bezpośrednim otoczeniu nie wystćpują obszary i obiekty
chronione w oparciu o ustawć o ochronie przyrody,
które mogły by spełniać warunki do objćcia ich
ochroną.
§ 8. 1. Ustala sić zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.
2. Na terenach, na których zlokalizowano elektrownie wiatrowe zarejestrowano nastćpujące stanowiska archeologiczne (numery porządkowe odpowiadają numeracji na rysunku planu):
Drożków, stanowisko 3 (AZP 67-10/4) –
cmentarzysko kultury łużyckiej z III-V okresu epoki brązu, osada kultury luboszyckiej
z późnego okresu rzymskiego;
Drożków, stanowisko 7 (AZP67-10/8)
osada kultury łużyckiej;

–

Drożków, stanowisko 8 (AZP67-10/9)
osada kultury łużyckiej;

–

Drożków, stanowisko 9 (AZP67-10/10) –
osada kultury łużyckiej, ślady osadnictwa
kultury luboszyckiej i z okresu średniowiecza;
Drożków, stanowisko 10 (AZP67-10/11) –
osada kultury łużyckiej, ślad osadnictwa
z okresu średniowiecza;
Drożków, stanowisko 11 (AZP67-10/12) –
osada kultury łużyckiej, ślad osadnictwa
z okresu średniowiecza;
Drożków, stanowisko 13 (AZP67-10/14) –
osady kultury łużyckiej i kultury luboszyckiej;
Drożków, stanowisko 14 (AZP67-10/15) –
ślady osadnictwa kultury łużyckiej, kultury
luboszyckiej i z okresu średniowiecza;
Drożków, stanowisko 15 (AZP67-10/16) –
osady kultury łużyckiej i z okresu średniowiecza;
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Drożków, stanowisko 16 (AZP67-10/17) –
ślady osadnictwa pradziejowego i z okresu
średniowiecza;

§ 9. 1. Ustala sić nastćpujące wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

Drożków, stanowisko 4 (AZP67-10/5) – ślady obozowiska z okresu mezolitu;

2. Teren na którym zlokalizowano elektrownie
wiatrowe stanowiące inwestycje celu publicznego
są terenami użytków rolnych. Na powyższym terenie
nie przewiduje sić obszarów przestrzeni publicznej.

Drożków, stanowisko 19 (AZP67-10/20) –
ślad osadnictwa z epoki kamienia;
Drożków, stanowisko 20 (AZP67-10/21) –
osada kultury łużyckiej;
Drożków, stanowisko 21 (AZP67-10/22) –
osada kultury łużyckiej, ślad osadnictwa
kultury luboszyckiej;
Lubanice, stanowisko 15 (AZP67-10/50) –
o ślad osadnictwa pradziejowego, osada
z okresu średniowiecza;
Lubanice, stanowisko 16 (AZP67-10/51) –
osada kultury Łużyckiej;
Surowa, stanowisko 7 (AZP67-10/55) cmentarzysko kultury łużyckiej, ślad osadnictwa z okresu średniowiecza.
3. Ustala sić dla obszarów znajdujących sić
w granicach strefy W ochrony konserwatorskich
stanowisk archeologicznych oznaczonych na rysunku planu konieczność:
1) uzgadniania i opiniowania wszelkich prac inżynieryjnych i budowlanych w obszarze strefy ze
służbą ochrony zabytków – Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków;
2) zawiadamiania odpowiednich służb ochrony
zabytków (Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) o zamiarze podjćcia działań inwestycyjnych;
3) prowadzenia nadzoru archeologiczno – konserwatorskich na koszt inwestora w momencie
podjćcia realizacji inwestycji;
4) poprzedzania rozpoczćcia prac ziemnych
otrzymaniem stosownych zezwoleń ze strony
służb ochrony zabytków.
4. Na obszarze objćtym planem zobowiązuje sić
osoby prowadzące roboty budowlane i ziemne
w przypadku ujawnienia w trakcie prac przedmiotu,
które posiada cechy zabytku do:
1) wstrzymania wszelkich prac mogących uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;
2) zabezpieczenia przy użyciu dostćpnych środków ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;
3) niezwłocznego zawiadomienia o tym wojewódzkiego konserwatora zabytków lub Wójta
Gminy Żary, który jest obowiązany niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 3 dni przekazać
Lubuskiemu Wojewódzkiemu konserwatorowi
zabytków przyjćte zawiadomienie.
5. Na terenach objćtym planem nie wystćpują
obiekty objćte rejestrem zabytków ani ewidencja
zabytków.

§ 10. 1. Ustala sić granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających
ochronie, ustalonych na podstawie odrćbnych przepisów w tym terenów górniczych a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, oraz zagrożonych osuwaniem sić mas ziemnych.
2. Na terenie objćtym opracowaniem nie wystćpują tereny górnicze a także tereny narażone na
niebezpieczeństwo powodzi i osuwania sić mas
ziemnych.
§ 11. 1. Ustala sić szczegółowe zasady i warunki
scalania i podziału nieruchomości.
2. W obszarach objćtych planem nie wystćpują
tereny podlegające scaleniu.
3. Na terenie planu wydzielony zostanie dla każdej elektrowni wiatrowej teren utwardzony o nawierzchni przepuszczalnej, o powierzchni ok.
1 800m² związany z obsługą i serwisem elektrowni.
Projektowane drogi wewnćtrzne dojazdowe do elektrowni wiatrowych bćdą wykorzystane również dla
obsługi terenów rolnych.
§ 12. 1. Ustala sić zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji.
2. Układ komunikacyjny określa sić zgodnie
z przeznaczeniem podstawowym oraz parametrami
i klasyfikacją dróg ustalonymi w rozdziale 4.
3. Podstawowy układ komunikacji drogowej, obsługujący tereny stanowią:
1) drogi publiczne (powiatowe, i gminne );
2) uzupełnienie układu tworzą drogi wewnćtrzne
dojazdowe, stanowiące dojazdy do poszczególnych terenów, działek i elektrowni wiatrowych.
§ 13. 1. Ustala sić zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej.
2. Elektrownie wiatrowe pracujące w systemie
pełnej automatyki, sterowane elektronicznie, nie
wymagają stałej obsługi siłowni. Obiekty nie potrzebują uzbrojenia w sieć wodociągową i kanalizacjć sanitarną.
3. W zakresie odprowadzenie wód deszczowych:
1) ustala sić:
a) odprowadzenie wód deszczowych z placów
manewrowych (ok. 1 800m². powierzchni)
wokół wież oraz dróg wewnćtrznych dojazdowych do gruntu. Nawierzchnie placów
i dróg realizować z materiałów przepuszczalnych wody deszczowe np. z tłucznia, kruszywa itp.;
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b) ścieki opadowe i roztopowe z dróg i placów
o utwardzonej nawierzchni należy odprowadzić po ich odpowiednim oczyszczeniu do
najbliższych odbiorników pod warunkiem
spełnienia obowiązujących w tym zakresie
norm i przepisów odrćbnych a docelowo do
kanalizacji deszczowej.
4. W zakresie energetyki:
1) ustala sić:
a) dla odbioru energii elektrycznej farmy wiatrowej zlokalizowano na terenach objćtych
planem Główny Punkt Zasilania włączony do
Krajowego Systemu Elektroenergetycznego
na warunkach określonych przez zarządcć
sieci;
b) przesyłanie energii elektrycznej wytwarzanej
w siłowniach wiatrowych do GPZ liniami kablowymi średniego napićcia;
c) prowadzenie linii kablowych elektroenergetycznych średniego napićcia w liniach rozgraniczających istniejących dróg publicznych
i projektowanych dróg wewnćtrznych dojazdowych realizowanych na czas eksploatacji
elektrowni wiatrowych;
2) dopuszcza sić:
a) prowadzenie linii kablowych średniego napićcia z rozdzielni przez tereny rolne, pod
warunkiem uzyskania zgody właściciela
gruntu przez który ma być prowadzony kabel;
b) ułożenie kabli sterowania i automatyki obok
prowadzonych linii elektroenergetycznych;
3) nakazuje sić po realizacji sieci kablowych elektroenergetycznych natychmiastową, tzn. rozumianą jako końcowa faza robót, rekultywacjć
gruntów naruszonych przy wykonywaniu tych
sieci.
5. W zakresie gospodarki odpadami:
1) nakazuje sić wywóz i usuwanie przez specjalistyczne służby, powstających odpadów technologicznych (oleju transformatorowego z przekładni urządzeń wiatrowych) poza teren farmy
wiatrowych i jego utylizacjć zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) zakazuje sić przechowywanie odpadów na obszarze farmy elektrowni wiatrowych przed ich
wywozem.
6. W zakresie obsługi komunikacji ustala sić:
1) obsługa komunikacyjna terenu objćtego planem z istniejących dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami, KDZ i KDL i KDDp poprzez
planowane drogi wewnćtrzne dojazdowe oznaczone na rysunku planu symbolem KDW, oraz
inne drogi wewnćtrzne realizowane na czas
budowy, montażu i dla celów serwisowych
w okresie eksploatacji;
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2) w przypadku kolizji projektowanych urządzeń
z istniejącymi w granicach opracowania planu
sieciami elektroenergetycznymi, telekomunikacyjnymi, drenarskimi i melioracyjnymi należy je
przebudować na koszt inwestora.
§ 14. 1. Ustala sić sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania
terenów.
1) dopuszcza sić:
a) do czasu realizacji ustaleń niniejszej uchwały
dotychczasowy sposób użytkowania i zagospodarowania terenu;
b) w trakcie budowy i montażu wież elektrowni
wiatrowych, wykorzystanie istniejących dróg
publicznych, wykonanie nowych dróg na terenach rolnych z płyt betonowych (na czas
budowy) niezależnych od naniesionych na
planie dróg;
2) nakazuje sić po wybudowaniu wież drogi, które
nie bćdą wykorzystane do obsługi wież przywrócić do wykorzystania rolniczego.
§ 15. Ustala sić stawkć procentową, służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
wynikającą ze wzrostu wartości nieruchomości
w wysokości 5%.
Rozdział 3
Przepisy dotyczące wydzielonych stref określające
szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy.
§ 16. 1. Ustala sić zasady zagospodarowania
stref technicznych.
2. W obszarze ograniczonego użytkowania terenów od napowietrznej linii elektroenergetycznej
wysokiego napićcia 110kV wynoszącym 35.0m. (po
17.50m w obie strony od osi linii) ustala sić nastćpujące zasady zagospodarowania:
1) zakazuje sić lokalizacji zabudowy;
2) dopuszcza sić realizacjć ciągów pieszych w zieleni niskiej i ścieżek rowerowych;
3. W strefie gazociągu wysokiego ciśnienia
o średnicy „DN” 150 wynoszącym 70.0m (po 35.0m.
w obie strony od osi linii) ustala sić nastćpujące
zasady zagospodarowania:
1) zakazuje sić lokalizacji wszelkiej zabudowy;
2) obowiązuje zapewnienie swobodnego dojazdu
do sieci infrastruktury technicznej oraz swobodnego przemieszczania sić wzdłuż gazociągu;
3) dopuszcza sić lokalizacje sieci podziemnego
uzbrojenia technicznego po uzgodnieniu i na
warunkach określonych przez operatora gazociągu;
4) zakazuje sić sadzenia drzew i krzewów w pasie
4.0m (po 2.0m od osi gazociągu);
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5) zakazuje sić prowadzenia działalności mogącej
zagrozić trwałości gazociągu podczas eksploatacji.
Rozdział 4
Warunki zagospodarowania dla poszczególnych
terenów.
§ 17. 1. Wyznacza sić tereny rolnicze z dopuszczeniem lokalizacji turbin wiatrowych, oznaczone na
rysunku planu symbolami EWR.
2. Ustala sić przeznaczenie terenów:
1) podstawowe:
tereny
upraw
polowych
z możliwością lokalizacji turbin wiatrowych;
2) dopuszczalne:
a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;
b) drogi dojazdowe wewnćtrzne do obsługi
wież elektrowni wiatrowych;
c) place manewrowe i miejsca postojowe dla
samochodów oraz maszty pomiarowe.
3. W granicach terenu EWR oraz w strefie wystćpowania hałasu o równoważnym poziomie
> 45dB obowiązuje zakaz lokalizacji budynków przeznaczony na stały pobyt ludzi.
4. Zasady zagospodarowania terenu, parametry
i wskaźniki.
1) ustala sić:
a) wielkość powierzchni działki pod wieże elektrowni nie mniejsza niż 1800m².;
b) moc dla jednej wieży do 3.50MW przy zachowaniu poziomu hałasu dla jednej wieży
max. do 110dB;
c) wysokość konstrukcji wieży do 190.0m.
(+ 5.0) od poziomu terenu wraz z łopatą śmigła w jej górnym położeniu;
d) sytuowanie obiektów technicznych kubaturowych towarzyszących elektrowni wiatrowej
na ile pozwolą warunki techniczne w enklawach zieleni (nie wprowadzać w otwarty krajobraz obcych elementów o charakterze zabudowy tymczasowej) a w przypadku lokalizacji na terenach otwartych wskazane jest
obsadzenie obiektów kubaturowych technicznych zielenią średnią lub wysoką;
e) nieprzekraczalne linie zabudowy
z rysunkiem planu, przy czym:

zgodnie
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jących z norm poziomu hałasu dla środowiska min. 450.0m.;
f)

zachowanie wokół elektrowni wiatrowych
stref technicznych o promieniu 55.0m od osi
wieży poszczególnych elektrowni wiatrowych;

g) możliwość przesunićcia lokalizacji elektrowni
wiatrowej oraz dróg wewnćtrznych placów
manewrowych na tej samej działce bez konieczności zmiany planu, pod warunkiem zachowania przepisów odrćbnych oraz braku
kolizji z pozostałymi ustaleniami planu.
Szczegółowa lokalizacja elektrowni wiatrowych i dróg dojazdowych eksploatacyjnych
w projekcie budowlanym;
2) nakazuje sić:
a) wykonanie zabezpieczeń konstrukcji wieży
przed porażeniem prądem oraz przed emisją
fal elektromagnetycznych;
b) zabezpieczenie na czas prowadzenia robót
montażowych wież prowadzoną na terenie
gospodarkć wodno – ściekową np. rowy melioracyjne. Po zakończeniu robót przywrócenie stanu pierwotnego i rolnicze wykorzystanie terenu;
c) usuwanie wieży elektrowni wiatrowej, nieczynnej przez okres powyżej jednego roku;
d) prowadzenie monitoringu w ciągu pierwszych 5 lat eksploatacji elektrowni wiatrowych pod kątem skutków oddziaływania inwestycji na zdrowie i życie ludzi oraz środowisko przyrodnicze a w szczególności na migrujące zwierzćta i ptaki oraz ostoje ich bytowania. Zakres monitoringu ustalić z regionalną
Dyrekcją
Ochrony
Środowiska.
W przypadku stwierdzenia negatywnego oddziaływania inwestycji na zdrowie i życie ludzi oraz środowisko przyrodnicze, podjąć na
koszt inwestora działanie w celu usunićcia
zagrożeń – zgodnie z przepisami odrćbnymi;
e) zgłaszanie przez inwestora przeszkód lotniczych oraz powiadomienia z co najmniej
dwumiesićcznym wyprzedzeniem o przewidywanym terminie ukończenia budowy inwestycji, zgodnie z przepisami szczególnymi;
3) dopuszcza sić:

od granicy terenów leśnych w odległości
równej wysokości wieży wiatrowej;

a) wykorzystanie dróg dojazdowych oraz placów manewrowych wykonanych na czas
montażu wież dla celów serwisowych
w okresie eksploatacji;

od drogi publicznej powiatowej – minimum 8.0m.;

b) prowadzenie podziemnych linii elektroenergetycznych, kabli sterowania i automatyki;

od dróg publicznych gminnych – minimum 6.0m.;

c) wykonanie nasadzeń zielenią wysoką wzdłuż
dróg w uzgodnieniu z zarządcą drogi;

od cieków wodnych – minimum 5.0m.;

d) budowć obiektów technicznych towarzyszących elektrowniom wiatrowym w bezpośrednim sąsiedztwie elektrowni wiatrowych;

od zabudowy przeznaczonej na stały pobyt
ludzi w celu spełnienia warunków wynika-
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e) wtórny podział geodezyjny gruntów rolnych
na cele związane na potrzeby wydzielenia
wewnćtrznych dróg eksploatacyjnych i placów pod lokalizacjć wież elektrowni wiatrowych;
f)

prowadzenie prac konserwatorskich przy rowach melioracyjnych, zmianć przebiegu rowu w przypadku kolizji z założonymi inwestycjami, poszerzenie i pogłćbienie rowów;

Poz. 1894
2. Ustala sić przeznaczenie terenów:

1) podstawowe: obiekty i urządzenia elektroenergetyczne ( Główny Punkt Zasilania );
2) uzupełniające:
a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;
b) obiekty związane z obsługą i funkcjonowaniem GPZ;

g) wprowadzenie dodatkowych dróg dla obsługi terenów rolnych;

c) place, dojazdy, dojścia i miejsca parkingowe;

h) wykonanie niezbćdnego ochronnego ogrodzenia terenu wokół elektrowni wiatrowej;

e) zieleń urządzona.

4) zakazuje sić:
a) lokalizacjć takich typów elektrowni wiatrowych, które mogą spowodować na terenach
zabudowy mieszkaniowej położonych poza
obszarem niniejszego planu przekroczenie
dopuszczalnych poziomów hałasu ustalonych w przepisach szczególnych;
b) zmiany stosunków wodnych, zasypywania
oczek wodnych i bezodpływowych naturalnych zagłćbień terenu, zmiany konfiguracji
i rzeźby terenu.
5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
1) ustala sić:
a) obowiązek lokalizacji jednego typu elektrowni wiatrowej na terenach Nr 1, 2 i 3 przeznaczonych pod farmy wiatrowe. Na terenie
Nr 4 dopuszcza sić lokalizacjć innego typu
elektrowni wiatrowych;
b) obowiązek jednakowych konstrukcji wież na
poszczególnych terenach;
c) zachowanie jednakowej kolorystyki wszystkich elektrowni wiatrowych, która winna
sprzyjać ograniczeniu zasićgu oddziaływania
elektrowni na krajobraz oraz zmniejszeniu ryzyka kolizji dla przelatujących ptaków. Obowiązek pomalowania konstrukcji wieży
i turbiny na kolor nie kontrastujący z otoczeniem o powierzchni matowej, eliminującej
powstawanie refleksów świetlnych;
2) nakazuje sić wyposażenie elektrowni wiatrowych stanowiących przeszkody lotnicze w znaki
przeszkodowe, nocne oraz dzienne zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 25 czerwca 2003r. w sprawie sposobu
zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych (Dz. U. Nr 130, poz. 1193 z późn. zm.);
3) zakazuje sić umieszczania reklam na konstrukcji
elektrowni wiatrowych i turbiny, za wyjątkiem
oznaczenia, nazwy i symbolu producenta lub
właściciela.
§ 18. 1. Wyznacza sić teren urządzeń elektroenergetycznych (GPZ), oznaczony na rysunku planu
symbolem E.

d) obiekty małej architektury;
3. Zakazuje sić:
1) realizacji tymczasowych obiektów budowlanych;
2) lokalizacji budynków mieszkalnych i usługowych.
4. Ustala sić zasady zagospodarowania terenu,
parametry i wskaźniki:
1) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do
powierzchni działki nie wićcej niż 80%;
2) powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż
30%;
3) obsługa komunikacyjna z projektowanej drogi
dojazdowej KDDp połączonej z istniejącą drogą
publiczną lokalną KDL;
4) nie mniej niż 2 miejsce postojowe.
§ 19. 1. Wyznacza sić tereny rolnicze, oznaczone
na rysunku planu symbolami R.
2. Ustala sić przeznaczenie terenów:
1) podstawowe: tereny rolnicze;
2) uzupełniające:
a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;
b) drogi dojazdowe do pól;
c) drogi wewnćtrzne;
d) place manewrowe, miejsca postojowe;
3. Zakazuje sić lokalizacji zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi.
4. Ustala sić zasady zagospodarowania terenu:
obsługa komunikacyjna z dróg publicznych KDZ
i KDL, dopuszczalna również poprzez drogi publiczne dojazdowe do pól.
§ 20. 1. Wyznacza sić tereny lasów, oznaczone
na rysunku planu symbolami ZL.
2. Ustala sić przeznaczenie terenów:
1) podstawowe: tereny lasów;
2) uzupełniające: sieci i urządzenia infrastruktury
technicznej;
3. Zakazuje sić lokalizacji obiektów budowlanych
i budowli z wyjątkiem służących do obsługi terenów
leśnych;
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4. Ustala sić zasady zagospodarowania terenu:
1) zachowanie istniejącego drzewostanu;
2) możliwość nowych nasadzeń.
§ 21. 1. Wyznacza sić tereny wód powierzchniowych śródlądowych, oznaczone na rysunku planu
symbolem WS.
2. Ustala sić przeznaczenie terenów: cieki wodne, rowy melioracyjne.
3. Zagospodarowanie terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) nakazuje sić:
a) utrzymanie naturalnego ukształtowania terenu;
b) utrzymanie oraz ochronć fauny i flory;
2) zakazuje sić:
a) grodzenia terenów;
b) lokalizacji zabudowy;
c) dzielenia działek;
3) dopuszcza sić:

Poz. 1894
c) prowadzenie infrastruktury technicznej w pasie drogi;
d) wykonanie zjazdów dla obsługi elektrowni
wiatrowych;
e) zmianć klasy drogi.

§ 24. Wyznacza sić tereny dróg gminnych dojazdowych do pól oznaczone na rysunku planu symbolem KDDp.
1) ustala sić:
a) utrzymanie dotychczasowego pasa drogowego;
b) nawierzchnia jezdni z materiałów przepuszczalnych wody deszczowe – tłuczeń, kruszywo itp.;
2) dopuszcza sić:
a) poszerzenie pasa drogowego;
b) prowadzenie prac remontowych i przebudowy;
c) prowadzenie infrastruktury technicznej w pasie drogi;

a) regulacjć przebiegu cieków wodnych;

d) wykonanie zjazdów dla obsługi elektrowni
wiatrowych;

b) lokalizacjć kładek i urządzeń wodnych.

e) zmianć klasy drogi.

§ 22. Wyznacza sić teren drogi publicznej klasy
zbiorczej (droga powiatowa) oznaczony na rysunku
planu symbolem KDZ.
1) ustala sić:

§ 25. Wyznacza sić tereny dróg wewnćtrznych
oznaczone na rysunku planu symbolem KDW – dojazdowe do poszczególnych elektrowni wiatrowych.
1) ustala sić:

a) utrzymanie dotychczasowego pasa drogowego;

a) szerokość pasa drogi
5.0m;

b) nawierzchnia jezdni twarda;

b) minimalna szerokość jezdni wewnćtrznego
dojazdu technicznego – 4.0m;

2) dopuszcza sić :
a) poszerzenie pasa drogowego;
b) prowadzenie prac remontowych i przebudowy;
c) prowadzenie infrastruktury technicznej w pasie drogi;

wewnćtrznej min.

c) nawierzchnia drogi z materiałów przepuszczalnych wody deszczowe – tłuczeń, kruszywo itp.;
2) dopuszcza sić:
a) zmianć klasy drogi;

d) wykonanie zjazdów dla obsługi elektrowni
wiatrowych.

b) prowadzenie prac remontowych i przebudowy;

§ 23. Wyznacza sić teren drogi publicznej klasy
lokalnej (droga gminna) oznaczone na rysunku planu symbolem KDL.

c) prowadzenie infrastruktury technicznej w pasie drogi;

1) ustala sić:

d) wykonanie zjazdów dla obsługi elektrowni
wiatrowych;

a) utrzymanie dotychczasowego pasa drogowego;

e) likwidacjć drogi i przywrócenie jej rolniczego
przeznaczenia;

b) nawierzchnia jezdni twarda lub z materiałów
przepuszczalnych wody deszczowe – tłuczeń,
kruszywo itp.;

f)

2) dopuszcza sić:
a) poszerzenie pasa drogowego;
b) prowadzenie prac remontowych i przebudowy;

zmianć przebiegu drogi
z właścicielem gruntu;

w

uzgodnieniu

g) w granicach oznaczonych pasów drogowych
wycinkć drzew uniemożliwiających realizacjć
i użytkowanie dojazdów technicznych.
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Rozdział 5
Przepisy końcowe.
§ 26. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy Żary.
§ 27. Uchwała wchodzi w życie po upływie
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego i podlega podaniu
do publicznej wiadomości na stronach internetowych BIP Gminy Żary.
Przewodniczący Rady
Marian Peszek
_____________________________________________
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,

Poz. 1894

poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r.
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U z 2004r. Nr 102,
poz. 1055 , Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Dz.
U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337 Dz. U. z 2007r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 Dz. U. z 2009r. Nr 52,
poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 142
i poz. 146, Nr 106, poz. 675.
2
zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r.
Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, Dz. U. z 2005r. Nr 113, poz. 954,
Nr 130, poz. 1087, Dz. U. z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 225
poz. 1635, Dz. U. z 2007r. Nr 127, poz. 880, Dz. U. z 2008r. Nr 199,
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, Dz. U. z 2010r.
Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119,
poz. 804.
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Poz. 1894
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXI/276/10
Rady Gminy Żary
z dnia 30 września 2010r.
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Poz. 1894, 1895

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXI/276/10
Rady Gminy Żary
z dnia 30 września 2010r.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXI/276/10
Rady Gminy Żary
z dnia 30 września 2010r.
ROZTRZYGNIĘCIE

ROZSTRZYGNIĘCIE
w sprawie uwag wniesionych do projektu planu
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.)
Rada Gminy Żary rozstrzyga co nastćpuje:
Do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów położonych w obrćbie
wsi Lubanice, Drożków, Grabik i Surowa w gminie
Żary obejmującego 4 tereny wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą skutków wpływu
ustaleń planu na środowisko w Urzćdzie Gminy
Żary w dniach od 23.07.2010 do 13.08.2010r., nie
wniesiono uwag zgodnie z wykazem uwag stanowiącym integralną czćść dokumentacji formalno –
prawnej prac planistycznych.

o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych
gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie
z przepisami o finansach publicznych.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), art. 7
ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 jednolity tekst ze zm.) oraz art. 216 ust. 2
pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 jednolity tekst ze zm.) Rada Gminy Żary rozstrzyga, co
nastćpuje:
Na terenie objćtym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w gra-nicach określonych w załączniku Nr 1 na rysunku planu nie przewiduje sić infrastruktury technicznej i komunikacji
kołowej, których realizacja należy do zadań własnych gminy
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1895
18 95

UCHWAŁA NR III/6/2010
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY
z dnia 7 grudnia 2010r.
w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/388/2010 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 października 2010r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku
w Gminie Witnica na 2011r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 5 ust. 1, 2, 3 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613
z późn. zm.) uchwala sić, co nastćpuje:
§ 1. Paragraf 4 uchwały Nr LVIII/388/2010 Rady
Miejskiej w Witnicy z dnia 28 października 2010r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku
w Gminie Witnica na 2011r. otrzymuje brzmienie:
„1. Oprócz zwolnień przewidzianych w art. 7
ust. 1 i 2 ustawy z 12.01.1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych, z podatku od nieruchomości zwalnia sić:
1) grunty, budynki lub ich czćści wykorzystywane do prowadzenia statutowej działalności
w zakresie pomocy społecznej;

2) grunty, budynki lub ich czćści wykorzystywane do prowadzenia statutowej działalności
w zakresie muzealnictwa;
3) budynki lub ich czćści i budowle stanowiące
stajnie i miejsca schronienia zwierząt wymienionych w art. 71 i art. 72 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. o ochronie przyrody;
4) grunty położone na terenie gminy Witnica,
które stanowią wybiegi dla zwierząt wymienionych w art. 71 i art. 72 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. o ochronie przyrody.
2. Zwolnienia, o których mowa w ust.1 pkt. 3,
4 niniejszego paragrafu stanowią pomoc de minimis, której udzielanie bćdzie nastćpować
zgodnie
z Rozporządzeniem
Komisji
(WE)
Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie
stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy
de minimis (Dz. Urz. UE. L. 379 z dnia
28.12.2006r.). Podmiot korzystający z pomocy na
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podstawie przedmiotowego zwolnienia, zobowiązany jest do przedkładania Burmistrzowi
Miasta i Gminy Witnica, wraz z deklaracją na
podatek:
1) wszystkich zaświadczeń lub oświadczeń
o pomocy de minimis otrzymanej w roku, w którym ubiega sić o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczeń o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
2) informacji niezbćdnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności
wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności oraz wielkości i przeznaczenia pomocy
publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych
samych kosztów kwalifikowanych, na które
udzielana jest pomoc na podstawie przedmiotowej uchwały, zgodnie z rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot
ubiegający sić o pomoc de minimis,

Poz. 1895, 1896
3) oświadczenia, iż nie znajduje sić w trudnej
sytuacji ekonomicznej, zgodnie z pkt. 9 – 11 wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy
państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsićbiorstw (Dz.Urz. UE C 244
z dnia 1.10.2004r.).

§ 2. W pozostałej czćści uchwała pozostaje bez
zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Miasta i Gminy Witnica.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego, a określone w niej stawki
i zwolnienia obowiązują od 1 stycznia 2011r. oraz
podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjćty.
Wiceprzewodniczący Rady
Zygmunt Wilk
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UCHWAŁA NR III/7/2010
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY
z dnia 7 grudnia 2010r.
w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/389/2010 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 października 2010r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
w Gminie Witnica na 2011r.
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.), art. 10 oraz
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.), uchwala sić co nastćpuje:
§ 1. W uchwale Nr LVIII/389/2010 Rady Miejskiej
w Witnicy z dnia 28 października 2010r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych i zwolnień w tym podatku w Gminie
Witnica na 2011r. wprowadza sić nastćpujące zmiany: 1. § 2 otrzymuje brzmienie:
„Oprócz zwolnień przewidzianych w art. 12
ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
zwalnia sić od podatku od środków transportowych środki transportowe wykorzystywane wyłącznie do przewozu osób niepełnosprawnych,

za wyjątkiem środków transportowych określonych w art. 8 pkt. 2, 4 i 6 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych.”
§ 2. W pozostałej czćści uchwała pozostaje bez
zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Miasta i Gminy Witnica.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego, a określone w niej stawki i zwolnienia obowiązują od 1 stycznia 2011r. oraz podlega
ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjćty.
Wiceprzewodniczący Rady
Zygmunt Wilk
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Poz. 1897, 1898

1897
18 9 7

UCHWAŁA NR III/8/2010
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY
z dnia 7 grudnia 2010r.
w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Witnica kartą płatniczą
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 61a
§ 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 61 z późn. zm.),
uchwala sić co nastćpuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Miasta i Gminy Witnica.

§ 1. Dopuszcza sić zapłatć podatków stanowiących dochody budżetu Miasta i Gminy Witnica kartą
płatniczą.

Wiceprzewodniczący Rady
Zygmunt Wilk

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2011r.
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UCHWAŁA NR 389/10
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 1 grudnia 2010r.
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11
ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (j. t. Dz. U.
z 2001r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) oraz art. 91
ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
ze zm.), po zbadaniu uchwały Nr XLV/373/2010 Rady
Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 5 listopada 2010r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze stwierdza:

1990r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach
lokalnych (j. t. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.)
określiła w § 1 pkt 4 m. in. roczną stawkć podatku od
środków transportowych od ciągnika siodłowego
i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów „nie mniej niż 40 ton,
z trzema osiami i z innym systemem zawieszenia osi
jezdnych” w wysokości 2.157zł.

nieważność § 1 pkt 4 w czćści dotyczącej
ustalenia rocznej stawki podatku od środków
transportowych od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania
łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
„nie mniej niż 40 ton, z trzema osiami i z innym systemem zawieszenia osi jezdnych”
w wysokości 2.157zł, z powodu naruszenia
art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (j. t.
Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.).

Stawka ta w sposób istotny narusza art. 10 ust. 1
pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych (j. t. Dz. U. z 2010r. Nr 95,
poz. 613 ze zm.), ponieważ minimalna stawka dla
tych przedmiotów opodatkowania wynosi 2.389,80zł
zgodnie z treścią załącznika Nr 2 do ustawy (Stawki
minimalne podatku dla pojazdów określonych
w art. 8 pkt 4 ustawy).

UZASADNIENIE
W dniu 15.11.2010r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze wpłynćła uchwała
Nr XLV/373/2010 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej
z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
W przedmiotowej uchwale Rada Miejska na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca

Biorąc powyższe pod uwagć Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze orzekło jak
w sentencji uchwały.
Na niniejszą uchwałć Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze, w zakresie orzeczonej nieważności postanowień badanej uchwały
służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., wniesiona za pośrednictwem tut. Kolegium, w terminie 30 dni od dnia dorćczenia uchwały.
Przewodniczący Kolegium
Ryszard Zajączkowski
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UCHWAŁA NR 390/10
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 1 grudnia 2010r.
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11
ust. 1 pkt 5, art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(j. t. Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) oraz
art. 91 ust. 1, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.), po zbadaniu uchwały
Nr XLI/281/10 Rady Miasta Gozdnicy z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie podatku od nieruchomości
na terenie Gminy Gozdnica Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze stwierdza:
nieważność § 2 pkt 3 badanej uchwały z powodu naruszenia art. 7 i 217 ustawy z dnia
2 kwietnia 1997r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.)
oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 7
ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (j. t. Dz. U.
z 2010r. Nr 95, poz. 613);
nieistotne naruszenie prawa polegające na
nie powołaniu w podstawie prawnej przedmiotowej uchwały ust. 3 z art. 5 cytowanej
wyżej ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
UZASADNIENIE
W dniu 15.11.2010r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze wpłynćła uchwała
Nr XLI/281/10 Rady Miasta Gozdnicy z dnia
09.11.2010r. w sprawie podatku od nieruchomości
na terenie Gminy Gozdnica.
W wyniku badania uchwały, Kolegium stwierdziło,
że w § 2 pkt 3 zapisano, że „Zwalnia sić z podatku
od nieruchomości: nieruchomości stanowiące mienie komunalne, które nie zostały oddane w najem,
dzierżawć lub użyczenie”.
Taki zapis jest sprzeczny z przepisami prawa, mianowicie z art. 7 i 217 ww. ustawy z dnia 2 kwietnia
1997r.
Konstytucja
Rzeczypospolitej
Polskiej,
w związku z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz z art. 7 ust. 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.
Zgodnie z art. 7 ustawy Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, organy władzy publicznej działają na
podstawie i w granicach prawa. Wywiedziona
z przepisu prawa norma prawna jest podstawą dla
działania upoważnionego w tym przepisie organu,
wićc każde działanie władzy publicznej musi znajdować umocowanie w przepisach prawa upoważniających do podjćcia danego aktu prawnego.

Stosownie do brzmienia art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości
rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych
w odrćbnych ustawach. Podstawą prawną do zastosowania zwolnienia z podatku od nieruchomości
jest art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zgodnie z którym rada gminy, w drodze
uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w ust. 1 oraz w art. 10 ust. 1
ustawy z dnia 2 października 2003r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw”. Oznacza to zatem, że wprowadzane
w uchwałach rad gmin jakiekolwiek zwolnienia
w podatku od nieruchomości mogą mieć jedynie
charakter przedmiotowy, tj. odnosić sić wyłącznie
do przedmiotu opodatkowania a nie do określonych
kategorii podatników (zwolnienie podmiotowe).
Zgodnie z art. 217 Konstytucji nakładanie podatków,
innych danin publicznych, określanie podmiotów,
przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych,
a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków nastćpuje w drodze ustawy.
Wprowadzone przez Radć Miasta Gozdnicy zwolnienie z podatku od nieruchomości o charakterze
przedmiotowo-podmiotowym – w świetle powyższych rozważań stanowi istotne naruszenie prawa
w zakresie wskazanym w sentencji uchwały.
Powyższy pogląd co do niemożliwości wprowadzania zwolnień przedmiotowo – podmiotowych znalazł
potwierdzenie w orzecznictwie sądowo – administracyjnym (wyroki NSA w Warszawie z dnia
5 stycznia 2005r., sygn. Akt FSK 961/04, z dnia
14 sierpnia 2007r., sygn. Akt II FSK/911/06 (publ.
w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych), czy też orzecznictwo Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Gorzowie Wlkp.: z dnia
26 października 2006r. sygn. ISA/GO 2324/05, z dnia
27 listopada 2008r., sygn. ISA/GO 876/08, z dnia
10 lutego 2009r., sygn. ISA/GO 2/09, z dnia 26 stycznia 2010r., sygn. ISA/GO/599/09).
Należy pokreślić, iż zarówno Konstytucja jak i ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nie daje gminie
uprawnienia do stanowienia zwolnień podatkowych
innych niż przedmiotowe. Nadto zwolnienia podatkowe o charakterze podmiotowym są zastrzeżone
do regulacji ustawowych.
Jednocześnie Kolegium Izby stwierdziło, iż w § 1
pkt 2 lit. e badanej uchwały Rada Miasta zróżnicowała wysokość stawki podatku od nieruchomości od
pozostałych budynków lub ich czćści. W związku
z powyższym w podstawie prawnej należało również
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powołać ust. 3 z art. 5 cyt. wyżej ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Biorąc powyższe pod uwagć Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze orzekło jak
w sentencji uchwały.

Poz. 1899, 1900

służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., wniesiona za pośrednictwem tut. Kolegium, w terminie 30 dni od dnia dorćczenia uchwały.
Przewodniczący Kolegium
Ryszard Zajączkowski

Na niniejszą uchwałć Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze, w zakresie orzeczonej nieważności postanowień badanej uchwały -
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UCHWAŁA NR 395/10
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 1 grudnia 2010r.
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11
ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz. U.
z 2001r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) oraz art. 91 ust. 1 i 3
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze, po przeprowadzeniu postćpowania nadzorczego w przedmiocie zgodności z prawem
uchwały Nr XXXVIII/213/10 Rady Gminy Trzebiechów z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia
stawek podatku od nieruchomości stwierdza:
nieważność § 2 badanej uchwały, w zakresie
zwrotu „oraz związane z zarządzeniem
i utrzymaniem cmentarzy komunalnych”
z powodu naruszenia art. 7 i 217 ustawy
z dnia 2 kwietnia 1997r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze
zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U.
z 2010r. Nr 95, poz. 613).
UZASADNIENIE
Przedmiotowa uchwała wpłynćła do tut. Izby w dniu
15 listopada 2010r. Oceniając zgodność jej postanowień z przepisami prawa, Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze stwierdziło, że
na podstawie § 2 badanej uchwały organ stanowiący Gminy zwolnił od podatku od nieruchomości,
mićdzy innymi „budynki i budowle lub ich czćści
oraz grunty (..) związane z zarządzeniem i utrzymaniem cmentarzy komunalnych”.
Postanowienia te są sprzeczne z przepisami prawa,
mianowicie z art. 7 i 217 ustawy z dnia 2 kwietnia
1997r.
Konstytucja
Rzeczypospolitej
Polskiej
w związku z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz z art. 7 ust. 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.
Zgodnie z powołanym wyżej art. 7 ustawy Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, organy władzy pu-

blicznej działają na podstawie i w granicach prawa.
Wywiedziona z tego przepisu norma prawna – jest
podstawą dla działania upoważnionego w tym przepisie organu, wićc każde działanie władzy publicznej
musi znajdować umocowanie w przepisach prawa
upoważniających do podjćcia danego aktu prawnego.
Z kolei art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie
gminnym stanowi o tym, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał
w sprawach podatków i opłat, jednakże organ stanowiący może to czynić – w granicach określonych
w ustawach. Należy podkreślić to, że do działalności
organów w sferze zobowiązań publiczno – prawnych nie stosuje sić zasady „co nie jest zakazane
jest dozwolone” lecz „dozwolone jest tylko to, co
prawo wyraźnie przewiduje”.
Stosownie do brzmienia art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – nakładanie podatków i innych danin publicznych, określanie podmiotów,
przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych
a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków nastćpuje w drodze ustawy.
W odniesieniu do zwolnienia od podatku od nieruchomości – z powołaną wyżej regulacją ma bezpośredni związek art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych,
określający ustawowy katalog zwolnień, a w art. 7
ust. 3 w/w ustawy przyznający organowi stanowiącemu gminy kompetencjć do wprowadzenia, w drodze uchwały – innych zwolnień przedmiotowych niż
wymienione w ust. 1 tej ustawy oraz w art. 10 ust. 1
ustawy z dnia 2 października 2003r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych innych ustaw.
Z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych wynika wprost, że rada
gminy może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż wynikające z przepisów tej ustawy. Wprowadzane zwolnienia od podatku od nieruchomości
nie mogą mieć charakteru ulgi ani też mieć charakteru przedmiotowo-podmiotowego.
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W doktrynie utrwalony został pogląd, że zwolnienie
podatkowe to wyłączenie z zakresu podmiotowego
danego podatku, pewnej kategorii podmiotów
(zwolnienie podmiotowe) lub przedmiotu danego
podatku – pewnej kategorii sytuacji faktycznych lub
prawnych (zwolnienia przedmiotowe). Możliwe jest
wystąpienie również zwolnień o charakterze mieszanym: podmiotowo – przedmiotowym.
W świetle unormowań art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zwolnienia stanowione
przez radć gminy w drodze uchwały – mogą dotyczyć jedynie przedmiotu opodatkowania.
Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż
Rada Gminy Trzebiechów nie miała kompetencji do
wprowadzenia, na podstawie §2 badanej uchwały
zwolnienia od podatku od nieruchomości o charakterze przedmiotowo – podmiotowym (zwrot: ”związane z zarządzeniem i utrzymaniem cmentarzy komunalnych”) ponieważ art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych dopuszcza tylko możliwość wprowadzenia zwolnień od w/w podatku
o charakterze przedmiotowym.

Poz. 1900, 1901

podmiotowo – przedmiotowym, w świetle powyższych rozważań stanowi istotne naruszenie prawa,
w zakresie wskazanym w sentencji uchwały.
Na podobnym stanowisku stoi również orzecznictwo
sądów administracyjnych: wyroki NSA w Warszawie
z dnia 5 stycznia 2005r., sygn. Akt FSK 961/04, z dnia
14 sierpnia 2007r., sygn. Akt II FSK/911/06 (publ.
w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych); wyroki WSA w Gorzowie Wlkp.: z dnia
26 października 2006r. sygn. ISA/GO 2324/05, z dnia
27 listopada 2008r., sygn. ISA/GO 876/08, z dnia
10 lutego 2009r., sygn. ISA/GO 2/09, z dnia 26 stycznia 2010r. sygn. akt I SA/Go 599/09.
Uwzglćdniając powyższe orzeczono jak w sentencji
niniejszej uchwały.
Na niniejszą uchwałć Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze, w zakresie
stwierdzenia nieważności postanowień badanej
uchwały – służy Gminie prawo złożenia skargi do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., za pośrednictwem tut. Kolegium, w terminie 30 dni od daty dorćczenia uchwały.

Konstrukcja zwolnień w zakresie podatku od nieruchomości musi opierać sić na przedmiocie opodatkowania i winna mieć charakter generalny.

Przewodniczący Kolegium
Ryszard Zajączkowski

Ustanowienie przez Radć Gminy Trzebiechów zwolnienia od podatku od nieruchomości o charakterze
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UCHWAŁA NR 396/10
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 1 grudnia 2010r.
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11
ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz. U.
z 2001r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) oraz art. 91 ust. 1 i 3
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze, po przeprowadzeniu postćpowania nadzorczego w przedmiocie zgodności z prawem
uchwały Nr XLV/272/10 Rady Gminy Górzyca z dnia
10 listopada 2010r. w sprawie podatku od nieruchomości stwierdza:
nieważność: § 3 pkt 6 badanej uchwały –
z powodu naruszenia art. 7 i 217 ustawy
z dnia 2 kwietnia 1997r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze
zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t.
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U.
z 2010r. Nr 95, poz. 613).

UZASADNIENIE
Przedmiotowa uchwała wpłynćła do tut. Izby w dniu
18 listopada 2010r. Oceniając zgodność jej postanowień z przepisami prawa, Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze stwierdziło, że
na podstawie § 3 pkt 6 badanej uchwały organ stanowiący Gminy zwolnił od podatku od nieruchomości „grunty, budynki lub ich czćści oraz grunty stanowiące mienie komunalne, o ile nie są we władaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek
organizacyjnych nie mających osobowości prawnej,
o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych”.
Postanowienia te są sprzeczne z przepisami prawa,
mianowicie z art. 7 i 217 ustawy z dnia 2 kwietnia
1997r.
Konstytucja
Rzeczypospolitej
Polskiej
w związku z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz z art. 7 ust. 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.
Zgodnie z powołanym wyżej art. 7 ustawy Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.
Wywiedziona z tego przepisu norma prawna – jest
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podstawą dla działania upoważnionego w tym przepisie organu, wićc każde działanie władzy publicznej
musi znajdować umocowanie w przepisach prawa
upoważniających do podjćcia danego aktu prawnego.
Z kolei art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie
gminnym stanowi o tym, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał
w sprawach podatków i opłat, jednakże organ stanowiący może to czynić - w granicach określonych
w ustawach. Należy podkreślić to, że do działalności
organów w sferze zobowiązań publiczno – prawnych nie stosuje sić zasady „co nie jest zakazane
jest dozwolone” lecz „dozwolone jest tylko to, co
prawo wyraźnie przewiduje”.
Stosownie do brzmienia art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – nakładanie podatków i innych danin publicznych, określanie podmiotów,
przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych
a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków nastćpuje w drodze ustawy.
W odniesieniu do zwolnienia od podatku od nieruchomości – z powołaną wyżej regulacją ma bezpośredni związek art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych,
określający ustawowy katalog zwolnień, a w art. 7
ust. 3 w/w ustawy przyznający organowi stanowiącemu gminy kompetencjć do wprowadzenia, w drodze uchwały – innych zwolnień przedmiotowych niż
wymienione w ust. 1 tej ustawy oraz w art. 10 ust. 1
ustawy z dnia 2 października 2003r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych innych ustaw.
Z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych wynika wprost, że rada
gminy może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż wynikające z przepisów tej ustawy. Wprowadzane zwolnienia od podatku od nieruchomości
nie mogą mieć charakteru ulgi ani też mieć charakteru przedmiotowo-podmiotowego.
W doktrynie utrwalony został pogląd, że zwolnienie
podatkowe to wyłączenie z zakresu podmiotowego
danego podatku, pewnej kategorii podmiotów
(zwolnienie podmiotowe) lub przedmiotu danego
podatku – pewnej kategorii sytuacji faktycznych lub
prawnych (zwolnienia przedmiotowe). Możliwe jest

Poz. 1901

wystąpienie również zwolnień o charakterze mieszanym: podmiotowo – przedmiotowym.
W świetle unormowań art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zwolnienia stanowione
przez radć gminy w drodze uchwały – mogą dotyczyć jedynie przedmiotu opodatkowania.
Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż
Rada Gminy Górzyca nie miała kompetencji do
wprowadzenia, na podstawie §3 pkt 6 badanej
uchwały – z wolnienia od podatku od nieruchomości
o charakterze przedmiotowo – podmiotowym, ponieważ art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych dopuszcza tylko możliwość wprowadzenia
zwolnień od w/w podatku o charakterze przedmiotowym.
Konstrukcja zwolnień w zakresie podatku od nieruchomości musi opierać sić na przedmiocie opodatkowania i winna mieć charakter generalny.
Ustanowienie przez Radć Gminy Górzyca zwolnienia
od podatku od nieruchomości o charakterze podmiotowo – przedmiotowym, w świetle powyższych
rozważań stanowi istotne naruszenie prawa, w zakresie wskazanym w sentencji uchwały.
Na podobnym stanowisku stoi również orzecznictwo
sądów administracyjnych: wyroki NSA w Warszawie
z dnia 5 stycznia 2005r., sygn. Akt FSK 961/04, z dnia
14 sierpnia 2007r., sygn. Akt II FSK/911/06 (publ.
w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych); wyroki WSA w Gorzowie Wlkp.: z dnia
26 października 2006r. sygn. ISA/GO 2324/05, z dnia
27 listopada 2008r., sygn. ISA/GO 876/08, z dnia
10 lutego 2009r., sygn. ISA/GO 2/09, z dnia 26 stycznia 2010r. sygn. akt I SA/Go 599/09.
Uwzglćdniając powyższe orzeczono jak w sentencji
niniejszej uchwały.
Na niniejszą uchwałć Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze, w zakresie
stwierdzenia nieważności postanowień badanej
uchwały – służy Gminie prawo złożenia skargi do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., za pośrednictwem tut. Kolegium, w terminie 30 dni od daty dorćczenia uchwały.
Przewodniczący Kolegium
Ryszard Zajączkowski

Dziennik Urzćdowy
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UCHWAŁA NR 408/10
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 1 grudnia 2010r.
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11
ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz. U.
z 2001r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) oraz art. 91 ust. 1 i 3
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze, po przeprowadzeniu postćpowania nadzorczego w przedmiocie zgodności z prawem
uchwały Nr XLVII/278/2010 Rady Miejskiej w Sulćcinie z dnia 29 października 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień
od podatku, stwierdza nieważność:
a/ § 2 lit. b/ badanej uchwały – z powodu naruszenia art. 7 i 217 ustawy z dnia 2 kwietnia
1997r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) i art. 18 ust. 2
pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 7 ust. 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r.
Nr 95, poz. 613 ze zm.);
UZASADNIENIE
Przedmiotowa uchwała wpłynćła do tut. Izby w dniu
10 listopada 2010r. W § 2 lit. b/ badanej uchwały
Rada Miasta i Gminy Sulćcin zwolniła z podatku od
nieruchomości lub ich czćści „stanowiące mienie
komunalne, które nie zostało przekazane w trwały
zarząd, użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawć, najem, użyczenie albo nie zostało objćte
w bezumowne posiadanie.”
Takie zapisy przedmiotowej uchwały są sprzeczne
z przepisami prawa, mianowicie z art. 7 i 217 ustawy
z dnia 2 kwietnia 1997r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz z art. 7
ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych.
Zgodnie z powołanym wyżej przepisem art. 7 ustawy Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, organy
władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Wywiedziona z przepisu prawa norma
prawna jest podstawą dla działania upoważnionego
w tym przepisie organu, wićc każde działanie władzy
publicznej musi znajdować umocowanie w przepisach prawa upoważniających do podjćcia danego
aktu prawnego.
Z kolei art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie
gminnym stanowi o tym, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał
w sprawach podatków i opłat, jednakże organ stanowiący ma to czynić w granicach określonych

w ustawach. Przy czym należy wskazać, że do działalności organów w sferze zobowiązań publiczno –
prawnych nie stosuje sić zasady „co nie jest zakazane jest dozwolone” lecz „dozwolone jest tylko to, co
prawo wyraźnie przewiduje”.
Stosownie do brzmienia art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej nakładanie podatków i innych
danin publicznych, określanie podmiotów i przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych,
a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków nastćpuje w drodze ustawy. W odniesieniu do zwolnienia
od podatku od nieruchomości z powołaną wyżej
regulacją ma bezpośredni związek art. 7 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, określający ustawowy katalog zwolnień, a w art. 7 ust. 3 w/w ustawy dający kompetencjć radzie gminy do wprowadzenia w drodze uchwały innych zwolnień przedmiotowych niż wymienione
w ust. 1 tej ustawy oraz w art. 10 ust. 1 ustawy
z dnia 2 października 2003r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych innych
ustaw.
W związku z powyższym z art. 7 ust. 3 tej ustawy
wynika wprost, że rada gminy może wprowadzić
inne zwolnienia przedmiotowe niż wynikające z mocy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Wprowadzane zwolnienia od podatku od nieruchomości
nie mogą mieć charakteru ulgi ani też mieć charakteru przedmiotowo – podmiotowego, a jedynie
przedmiotowy. W doktrynie bowiem utrwalony został pogląd , że zwolnienie podatkowe to wyłączenie
z zakresu podmiotowego danego podatku pewnej
kategorii podmiotów (zwolnienie podmiotowe) lub
przedmiotu danego podatku pewnej kategorii sytuacji faktycznych lub prawnych (zwolnienia przedmiotowe). Wystćpują również zwolnienia o charakterze mieszanym podmiotowo – przedmiotowym.
Należy zatem wskazać, że w świetle unormowań
art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
zwolnienia stanowione przez radć gminy w drodze
uchwały mogą dotyczyć jedynie przedmiotu opodatkowania. Ustawodawca w sposób jednoznaczny
określa w art. 2 tejże ustawy, co stanowi przedmiot
opodatkowania podatkiem od nieruchomości, stanowiąc, iż opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości podlegają nieruchomości lub obiekty budowlane: grunty, budynki lub ich czćści budowle lub
ich czćści związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej.
Rada Miasta i Gminy Sulćcin nie miała wićc kompetencji do wprowadzenia w/w zwolnień od podatku od nieruchomości, ponieważ art. 7 ust. 3 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych dopuszcza możli-
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wość wprowadzenia zwolnień od w/w podatku jedynie o charakterze przedmiotowym, a nie podmiotowo – przedmiotowym. Tym samym konstrukcja
zwolnień w zakresie podatku od nieruchomości musi opierać sić na przedmiocie opodatkowania i winna mieć charakter generalny.
Ustanowienie przez Radć Miasta i Gminy Sulćcin
w/w zwolnienia od podatku od nieruchomości
o charakterze podmiotowo – przedmiotowym
w świetle powyższych rozważań stanowi istotne
naruszenie prawa w zakresie wskazanym w sentencji uchwały.
Na podobnym stanowisku stoi również orzecznictwo sądów administracyjnych: wyroki NSA w Warszawie z dnia 5 stycznia 2005r., sygn. Akt FSK
961/04, z dnia 14 sierpnia 2007r., sygn. Akt
II FSK/911/06 (publ. w Centralnej Bazie Orzeczeń
Sądów Administracyjnych), czy też orzecznictwo
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzo-

Poz. 1902, 1903

wie Wlkp.: z dnia 26 października 2006r. sygn.
ISA/GO 2324/05, z dnia 27 listopada 2008r. , sygn.
ISA/GO 876/08, z dnia 10 lutego 2009r., sygn.
ISA/GO 2/09, z dnia 26 stycznia 2010r. sygn. akt
I SA/Go 599/09.
Uwzglćdniając powyższe Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze orzeka jak w sentencji niniejszej uchwały.
Na niniejszą uchwałć Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze, w zakresie
stwierdzenia nieważności postanowień badanej
uchwały – służy Gminie prawo złożenia skargi do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., za pośrednictwem tut. Kolegium, w terminie 30 dni od daty dorćczenia uchwały.
Przewodniczący Kolegium
Ryszard Zajączkowski
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UCHWAŁA NR 411/10
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 1 grudnia 2010r.
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11
ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz. U.
z 2001r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) oraz art. 91 ust. 1 i 3
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze, po przeprowadzeniu postćpowania nadzorczego w przedmiocie zgodności z prawem
Uchwały Nr L/260/2010 Rady Gminy Zwierzyn z dnia
29 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, stwierdza
nieważność:
a/ § 2 ust. 1 pkt. 1 badanej uchwały – z powodu naruszenia art. 7 i 217 ustawy z dnia
2 kwietnia 1997r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.)
i art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.
Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.);
UZASADNIENIE
Przedmiotowa uchwała wpłynćła do tut. Izby w dniu
12 listopada 2010r. W § 2 ust. 1 pkt 1 badanej
uchwały Rada Zwierzyn zwolniła od podatku od
nieruchomości, nieruchomości lub ich czćści „budynki lub ich czćści oraz grunty stanowiące mienie
komunalne, o ile nie zostały przekazane w użytkowanie wieczyste, dzierżawć lub nie bćdące w samoistnym posiadaniu .”

Takie zapisy przedmiotowej uchwały są sprzeczne
z przepisami prawa, mianowicie z art. 7 i 217 ustawy
z dnia 2 kwietnia 1997r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz z art. 7
ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych.
Zgodnie z powołanym wyżej przepisem art. 7 ustawy Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, organy
władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Wywiedziona z przepisu prawa norma
prawna jest podstawą dla działania upoważnionego
w tym przepisie organu, wićc każde działanie władzy
publicznej musi znajdować umocowanie w przepisach prawa upoważniających do podjćcia danego
aktu prawnego.
Z kolei art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie
gminnym stanowi o tym, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał
w sprawach podatków i opłat, jednakże organ stanowiący ma to czynić w granicach określonych
w ustawach. Przy czym należy wskazać, że do działalności organów w sferze zobowiązań publiczno
– prawnych nie stosuje sić zasady „ co nie jest zakazane jest dozwolone” lecz „dozwolone jest tylko to,
co prawo wyraźnie przewiduje”.
Stosownie do brzmienia art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej nakładanie podatków i innych
danin publicznych, określanie podmiotów i przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych,
a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków nastćpuje w drodze ustawy. W odniesieniu do zwolnienia
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od podatku od nieruchomości z powołaną wyżej
regulacją ma bezpośredni związek art. 7 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, określający ustawowy katalog zwolnień, a w art. 7 ust. 3 w/w ustawy dający kompetencjć radzie gminy do wprowadzenia w drodze uchwały innych zwolnień przedmiotowych niż wymienione
w ust. 1 tej ustawy oraz w art. 10 ust. 1 ustawy
z dnia 2 października 2003r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych innych
ustaw.
W związku z powyższym z art. 7 ust. 3 tej ustawy
wynika wprost, że rada gminy może wprowadzić
inne zwolnienia przedmiotowe niż wynikające z mocy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Wprowadzane zwolnienia od podatku od nieruchomości
nie mogą mieć charakteru ulgi ani też mieć charakteru przedmiotowo – podmiotowego, a jedynie
przedmiotowy. W doktrynie bowiem utrwalony został pogląd, że zwolnienie podatkowe to wyłączenie
z zakresu podmiotowego danego podatku pewnej
kategorii podmiotów ( zwolnienie podmiotowe) lub
przedmiotu danego podatku pewnej kategorii sytuacji faktycznych lub prawnych (zwolnienia przedmiotowe). Wystćpują również zwolnienia o charakterze mieszanym podmiotowo – przedmiotowym.
Należy zatem wskazać, że w świetle unormowań
art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
zwolnienia stanowione przez radć gminy w drodze
uchwały mogą dotyczyć jedynie przedmiotu opodatkowania. Ustawodawca w sposób jednoznaczny
określa w art. 2 tejże ustawy, co stanowi przedmiot
opodatkowania podatkiem od nieruchomości, stanowiąc, iż opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości podlegają nieruchomości lub obiekty budowlane: grunty, budynki lub ich czćści budowle lub
ich czćści związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej.

Poz. 1903, 1904

kach i opłatach lokalnych dopuszcza możliwość
wprowadzenia zwolnień od w/w podatku jedynie
o charakterze przedmiotowym, a nie podmiotowo –
przedmiotowym. Tym samym konstrukcja zwolnień
w zakresie podatku od nieruchomości musi opierać
sić na przedmiocie opodatkowania i winna mieć
charakter generalny.
Ustanowienie
przez
Radć
Gminy
Zwierzyn
w/w zwolnienia od podatku od nieruchomości
o charakterze podmiotowo – przedmiotowym
w świetle powyższych rozważań stanowi istotne
naruszenie prawa w zakresie wskazanym w sentencji uchwały.
Na podobnym stanowisku stoi również orzecznictwo
sądów administracyjnych: wyroki NSA w Warszawie
z dnia 5 stycznia 2005r., sygn. Akt FSK 961/04, z dnia
14 sierpnia 2007r., sygn. Akt II FSK/911/06 (publ.
w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych), czy też orzecznictwo Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Gorzowie Wlkp.: z dnia
26 października 2006r. sygn. ISA/GO 2324/05, z dnia
27 listopada 2008r., sygn. ISA/GO 876/08, z dnia
10 lutego 2009r., sygn. ISA/GO 2/09, z dnia 26 stycznia 2010r. sygn. akt I SA/Go 599/09.
Uwzglćdniając powyższe Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze orzeka jak w sentencji niniejszej uchwały.
Na niniejszą uchwałć Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze, w zakresie
stwierdzenia nieważności postanowień badanej
uchwały – służy Gminie prawo złożenia skargi do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., za pośrednictwem tut. Kolegium, w terminie 30 dni od daty dorćczenia uchwały.
Przewodniczący Kolegium
Ryszard Zajączkowski

Rada Gminy Zwierzyn nie miała wićc kompetencji
do wprowadzenia w/w zwolnień od podatku od nieruchomości, ponieważ art. 7 ust. 3 ustawy o podat-
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UCHWAŁA NR 412/10
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 1 grudnia 2010r.
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 11
ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) oraz
art. 91 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
po przeprowadzeniu postćpowania nadzorczego
w przedmiocie zgodności z prawem uchwały
Nr L/259/2010 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 października 2010r., w sprawie przyjćcia średniej ceny
żyta dla celów obliczania podatku rolnego orzeka:

nieważność badanej uchwały w całości,
z powodu istotnego naruszenia art. 6 ust. 3
ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku
rolnym (tekst jednolity Dz. U z 2006r. Nr 136,
poz. 969 ze zm.)
UZASADNIENIE
Rada Gminy Zwierzyn uchwałą L/259/2010 z dnia
29 października 2010r. w sprawie przyjćcia średniej
ceny żyta dla celów obliczania podatku rolnego
określiła, iż „przyjmuje sić cenć żyta w wysokości
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37,64zł za 1q, jako podstawć do obliczania podatku
rolnego na obszarze Gminy Zwierzyn”.
Taki zapis badanej uchwały narusza w sposób istotny postanowienia zawarte w art. 6 ust. 3 ustawy
z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 ze zm.).
Zgodnie z art. 6 ust. 1 i 2 w/w ustawy o podatku
rolnym, podatek rolny za rok podatkowy wynosi od
1ha przeliczeniowego gruntów wymienionych
w ustawie o podatku rolnym (art. 4 ust. 1 pkt 1)
– równowartość pienićżną 2,5q żyta i (art. 4 ust. 1
pkt 2) równowartość pienićżną 5q żyta, obliczone
według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy
kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.
Średnią cenć skupu ustala sić na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzćdu Statystycznego,
ogłaszanego w Dzienniku Urzćdowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po
upływie trzeciego kwartału.
Cena ta obecnie wynika z Komunikatu Prezesa
Głównego Urzćdu Statystycznego z dnia 19 października 2010r. w sprawie średniej ceny skupu żyta
za okres pierwszych trzech kwartałów 2010r. (MP
Nr 76, poz. 960) i wynosi 37,64zł 1dt.

Poz. 1904, 1905

określonego w ust. 2 tego artykułu. Tym bardziej, że
do działalności organów jednostek samorządu terytorialnego w sferze zobowiązań publicznoprawnych
nie stosuje sić zasady „co nie jest zakazane jest dozwolone” lecz zasadć „dozwolone jest tylko to, co
prawo wyraźnie (jednoznacznie) przewiduje”.
Rada Gminy nie może zatem w świetle powyższych
rozważań podjąć uchwały „przyjmującej ” urzćdową
cenć skupu żyta, stanowiącą podstawć obliczania
podatku rolnego, a jedynie obniżyć cenć opublikowaną w Monitorze Polskim.
W związku z tym należy przyjąć, iż Rada Gminy
Zwierzyn podejmując przedmiotową uchwałć naruszyła obowiązujące przepisy prawa w tym zakresie.
Uwzglćdniając powyższe orzeczono jak w sentencji
niniejszej uchwały.
Na niniejszą uchwałć służy prawo wniesienia skargi
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., w terminie 30 dni od dnia dorćczenia
uchwały, za pośrednictwem tut. Kolegium.
Przewodniczący Kolegium
Ryszard Zajączkowski

Rada Gminy na podstawie ust. 3 w/w przepisu
uprawniona jest jedynie do obniżania ceny 1q żyta
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UCHWAŁA NR 418/10
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 1 grudnia 2010r.
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11
ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku
o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U.
z 2001r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) oraz art. 91
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) po zbadaniu uchwały Nr XLVI/250/2010
Rady Gminy Przytoczna z dnia 29 października
2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku Kolegium Izby stwierdza nieważność przedmiotowej uchwały w czćści dotyczącej zapisu:
§ 2 ust. 3 – zwalnia sić z podatku od nieruchomości, nieruchomości lub ich czćści, stanowiące mienie komunalne, które nie zostały
oddane w zarząd, użytkowanie wieczyste,
użytkowanie, dzierżawć, najem, użyczenie
bądź pod innym tytułem nie zostały objćte
w bezumowne posiadanie – naruszenie treści
art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych oraz art. 217 ustawy z dnia 2
kwietnia 1997r. Konstytucji RP.
UZASADNIENIE
Rada Gminy Przytoczna dnia 29 października 2010r.
podjćła uchwałć Nr XLVI/250/2010 w sprawie okre-

ślenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
oraz zwolnień z tego podatku.
W § 2 ust. 3 Rada Gminy uchwaliła zwolnienie
z podatku od nieruchomości dotyczące nieruchomości lub ich czćści, stanowiące mienie komunalne,
które nie zostało oddane w zarząd, użytkowanie
wieczyste, użytkowanie, dzierżawć, najem, użyczenie bądź pod innym tytułem nie zostało objćte bezumowne posiadanie.
Rada Gminy dokonując takiego zapisu naruszyła
obowiązujące prawo ponieważ zgodnie z treścią
art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
rada gminy w drodze uchwały może wprowadzić
inne zwolnienia przedmiotowe niż określone przepisami tej ustawy. Ponadto art. 217 Konstytucji RP
jednoznacznie stanowi, iż nakładanie podatków,
innych danin publicznych, a nadto określenie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii zwolnionych od podatków nastćpuje wyłącznie w drodze ustawy.
Rada Gminy określając w § 2 ust. 3 uchwały zwolnienie z podatku od nieruchomości naruszyła dyspozycjć art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych i art. 217 Konstytucji RP.
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Zwolnienie o charakterze podmiotowym może mieć
miejsce wyłącznie w zakresie podmiotowym danego
podatku, a zatem spośród pewnej kategorii podmiotów. Natomiast zwolnienie o charakterze przedmiotowym, o którym mowa w art. 7 ust. 3 ww. ustawy
dotyczyć może wyłącznie przedmiotu danego podatku tj. pewnych kategorii sytuacji faktycznych
i prawnych.
Zapis § 2 ust. 3 uchwały wskazuje adresatów tego
zwolnienia w postaci samorządu gminy lub jego
związków oraz gminne osoby prawne, w tym przedsićbiorstwa, które w świetle normy art. 43 ustawy
o samorządzie gminnym mieszczą sić w definicji
mienia komunalnego.
Taki zapis w sposób jednoznaczny odnosi sić do
pewnej kategorii podmiotów do których skierowane
jest zwolnienie z podatku od nieruchomości. Stanowisko takie potwierdza orzecznictwo sądów administracyjnych, z którego wynika, że organ stanowiący
gminy nie może uchwałami wprowadzać zwolnień

Poz. 1905, 1906

wskazujących wprost na podmioty zwalniane z podatku od nieruchomości (wyrok NSA w Warszawie
z dnia 5 stycznia 2005r., FSK 961/04; wyrok WSA
w Gorzowie Wlkp. z dnia 18 czerwca 2009r. o sygn.
akt I SA/Go 274/09, Lex Nr 510667).
W związku z powyższym regulacja zwolnienia określona w § 2 ust. 3 tej uchwały w sposób istotny narusza przepisy art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych oraz normć art. 217 Konstytucji
RP
Od niniejszej uchwały służy Gminie prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem Kolegium Izby w terminie 30 dni od daty dorćczenia
uchwały.
Przewodniczący Kolegium
Ryszard Zajączkowski
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UCHWAŁA NR 419/10
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 1 grudnia 2010r.
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11
ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku
o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U.
z 2001r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) oraz art. 91
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) po zbadaniu uchwały Nr XXXVII/237/10
Rady Gminy Siedlisko z dnia 5 listopada 2010r.
w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień
z podatku od nieruchomości.
Kolegium Izby stwierdza nieważność przedmiotowej
uchwały w czćści dotyczącej zapisu:
§ 2 pkt 1 uchwały – zwalnia sić z podatku od
nieruchomości grunty i budynki lub ich czćści stanowiące mienie komunalne nie przekazane innym podmiotom w użytkowanie,
użytkowanie wieczyste, dzierżawć, najem,
użyczenie albo nie zostały objćte w bezumowne posiadanie – naruszenie treści art. 7
ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz art. 217 ustawy z dnia 2 kwietnia
1997r. Konstytucji RP
UZASADNIENIE
Rada Gminy Siedlisko dnia 5 listopada 2010r. podjćła uchwałć Nr XXXVII/237/2010 w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości.
W § 2 pkt 1 Rada Gminy uchwaliła zwolnienie z podatku od nieruchomości dotyczące gruntów i budynków lub ich czćści stanowiące mienie komunalne nie przekazane innym podmiotom w użytkowa-

nie, użytkowanie wieczyste, dzierżawć, najem, użyczenie albo nie zostały objćte w bezumowne posiadanie.
Rada Gminy dokonując takiego zapisu naruszyła
obowiązujące prawo ponieważ zgodnie z treścią
art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
rada gminy w drodze uchwały może wprowadzić
inne zwolnienia przedmiotowe niż określone przepisami tej ustawy. Ponadto art. 217 Konstytucji RP
jednoznacznie stanowi, iż nakładanie podatków,
innych danin publicznych, a nadto określenie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii zwolnionych od podatków nastćpuje wyłącznie w drodze ustawy.
Rada Gminy określając w § 2 pkt 1 uchwały zwolnienie z podatku od nieruchomości naruszyła dyspozycjć art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych i art. 217 Konstytucji RP.
Zwolnienie o charakterze podmiotowym może mieć
miejsce wyłącznie w zakresie podmiotowym danego
podatku, a zatem spośród pewnej kategorii podmiotów. Natomiast zwolnienie o charakterze przedmiotowym, o którym mowa w art. 7 ust. 3 ww. ustawy
dotyczyć może wyłącznie przedmiotu danego podatku tj. pewnych kategorii sytuacji faktycznych
i prawnych.
Zapis § 2 pkt 1 uchwały wskazuje adresatów tego
zwolnienia w postaci samorządu gminy lub jego
związków oraz gminne osoby prawne, w tym przedsićbiorstwa, które w świetle normy art. 43 ustawy
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o samorządzie gminnym mieszczą sić w definicji
mienia komunalnego.
Taki zapis w sposób jednoznaczny odnosi sić do
pewnej kategorii podmiotów do których skierowane
jest zwolnienie z podatku od nieruchomości. Stanowisko takie potwierdza orzecznictwo sądów administracyjnych, z którego wynika, że organ stanowiący
gminy nie może uchwałami wprowadzać zwolnień
wskazujących wprost na podmioty zwalniane z podatku od nieruchomości (wyrok NSA w Warszawie
z dnia 5 stycznia 2005r., FSK 961/04; wyrok WSA
w Gorzowie Wlkp. z dnia 18 czerwca 2009r., o sygn.
akt I SA/Go 274/09, Lex Nr 510667).

Poz. 1906, 1907

W związku z powyższym regulacja zwolnienia określona w § 2 pkt 1 tej uchwały w sposób istotny narusza przepisy art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych oraz normć art. 217 Konstytucji
RP.
Od niniejszej uchwały służy Gminie prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem Kolegium Izby w terminie 30 dni od daty dorćczenia
uchwały.
Przewodniczący Kolegium
Ryszard Zajączkowski
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UCHWAŁA NR 421/10
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 1 grudnia 2010r.
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11
ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U.
Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) i art. 91 ust. 1 i ust. 3
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
po przeprowadzeniu postćpowania nadzorczego
w przedmiocie zgodności z prawem uchwały
Nr XLIX/355/10 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia
28 października 2010r. w sprawie wysokości stawek
podatku od nieruchomości Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze stwierdza
nieważność wyżej powołanej uchwały w czćści dotyczącej
§ 2 pkt 5 w zakresie słów „Grunty i budynki
zajćte na zieleńce komunalne” z powodu
sprzeczności tego zapisu z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95,
poz. 613 z późn. zm.), art. 7 i art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.)
oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1980r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).
UZASADNIENIE
Uchwała Nr XLIX/355/10 Rady Miejskiej w Jasieniu
z dnia 28 października 2010r. w sprawie wysokości
stawek podatku od nieruchomości wpłynćła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
w dniu 8 listopada 2010r. i została objćta postćpowaniem nadzorczym na podstawie art. 11 ust. 1
pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001r. Nr 55,
poz. 577 z późn. zm.).
W wyniku przeprowadzenia postćpowania nadzorczego w przedmiocie oceny zgodności z prawem
przedmiotowej uchwały Kolegium stwierdziło, że

w § 2 pkt 5 Rada Miejska w Jasieniu postanowiła, że
zwalnia sić od podatku od nieruchomości „grunty
i budynki zajćte na zieleńce komunalne”. Przedmiotowe zwolnienie dotyczy tylko podmiotów bćdących
gminą, związkiem gmin oraz inną gminną osobą
prawną, w tym przedsićbiorstwem, do których to
podmiotów, zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), należy mienie komunalne. Jeżeli zwolnienie od podatku od nieruchomości dotyczy tylko czćści z trzech grup podatników
podatku od nieruchomości wymienionych w art. 3
ust. 1 powołanej wcześniej ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych, tj. osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych, to ma ono charakter zwolnienia podmiotowego.
W ocenie Kolegium Izby wyżej opisane zwolnienie
z podatku od nieruchomości ma charakter przedmiotowo – podmiotowy i nie jest zgodną z prawem
realizacją uprawnień Gminy wynikającą z art. 7
ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych. Z wymienionego przepisu
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych jednoznacznie wynika, że rada gminy może wprowadzić
inne niż określone w przepisach ust.1 zwolnienia
przedmiotowe. Ponadto zgodnie z art. 217 Konstytucji RP nakładanie podatków, innych danin publicznych, określenie podmiotu opodatkowania i stawek
podatkowych, a także zasad przyznawania ulg
i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych
od podatków nastćpuje w drodze ustawy. Z przytoczonych przepisów jednoznacznie wynika, że rada
gminy nie ma uprawnień do wprowadzania zwolnień mieszanych, tj. przedmiotowo-podmiotowych
w podatku od nieruchomości. Ustawodawca w art. 7
ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
określił kryterium, którym rada gminy powinna sić
kierować wprowadzając zwolnienia od podatku od
nieruchomości. Zwolnienia te mogą mieć charakter
tylko przedmiotowy. Zwolnienie o charakterze pod-
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miotowym może być wprowadzone jedynie aktem
rangi ustawowej. Zatem wprowadzanie w uchwale
rady gminy zwolnień od podatku od nieruchomości
o charakterze przedmiotowo – podmiotowym
sprzeczne jest z art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych oraz art. 217 Konstytucji RP.
Potwierdza to również orzecznictwo sądów administracyjnych: wyroki NSA w Warszawie z dnia
5 stycznia 2005r., sygn. Akt FSK 961/04, z dnia
14 sierpnia 2007r., sygn. Akt II FSK/911/06 (publ.
w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych), czy też orzecznictwo Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Gorzowie Wlkp.: z dnia
26 października 2006r. sygn. ISA/GO 2324/05, z dnia
27 listopada 2008r., sygn. ISA/GO 876/08, z dnia
10 lutego 2009r., sygn. ISA/GO 2/09 (wszystkie publ.
w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych).

Poz. 1907, 1908

raźnie prawo przewiduje”. Przepis art. 18 ust. 2 pkt 8
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
stanowi, że do właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat
w granicach określonych w odrćbnych ustawach.
Biorąc powyższe pod uwagć Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze orzekło jak
w sentencji uchwały.
Na uchwałć Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze, w zakresie orzeczonej nieważności postanowień badanej uchwały - służy
skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Gorzowie Wlkp., wniesiona za pośrednictwem tut.
Kolegium, w terminie 30 dni od dnia dorćczenia
uchwały.
Przewodniczący Kolegium
Ryszard Zajączkowski

Samorząd terytorialny i jego organy działają na
podstawie i w granicach prawa. Do działalności organów w sferze zobowiązań publiczno-prawnych
stosuje sić zasadć „dozwolone jest tylko to co wy-
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UCHWAŁA NR 422/10
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 1 grudnia 2010r.
Na podstawie art. 18 ust.1 pkt 1 w zw. z art. 11 ust. 1
pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. Nr 55, poz. 577
z późn. zm.) i art. 91 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), po przeprowadzeniu postćpowania nadzorczego w przedmiocie zgodności z prawem uchwały Nr XXXIX/235/10
Rady Gminy w Przewozie z dnia 26 października
2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze stwierdza nieważność wyżej powołanej uchwały w czćści dotyczącej
§ 1 ust 2 pkt 5 z powodu jego sprzeczności
z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 7
i art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. Nr 78,
poz. 483 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8
ustawy z dnia 8 marca 1980r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.).
UZASADNIENIE
Uchwała Nr XXXIX/235/2010 Rady Gminy w Przewozie z dnia 26 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości wpłynćła do
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
w dniu 2 listopada 2010r. i została objćta postćpowaniem nadzorczym na podstawie art. 11 ust. 1

pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001r. Nr 55,
poz. 577 z późn. zm.).
W wyniku przeprowadzenia postćpowania nadzorczego w przedmiocie oceny zgodności z prawem
przedmiotowej uchwały Kolegium stwierdziło, że
w § 2 pkt 5 Rada Gminy w Przewozie postanowiła,
że zwalnia sić z podatku od nieruchomości „grunty,
budynki lub ich czćści i budowle stanowiące komunalny zasób mieszkaniowy”. Przedmiotowe zwolnienie z podatku od nieruchomości, dotyczy tylko
podmiotów bćdących gminą, związkiem gmin oraz
inną gminną osobą prawną, w tym przedsićbiorstwem, do których to podmiotów, zgodnie z art. 43
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
należy mienie komunalne. Jeżeli zwolnienie od podatku od nieruchomości dotyczy tylko czćści z trzech
grup podatników podatku od nieruchomości wymienionych w art. 3 ust. 1 powołanej wcześniej
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, tj osób
fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych, to ma ono charakter zwolnienia podmiotowego.
W ocenie Kolegium Izby zwolnienie dotyczące gruntów, budynków lub ich czćści i budowli stanowiących komunalny zasób mieszkaniowy ma charakter
przedmiotowo – podmiotowy i nie jest zgodną
z prawem realizacją uprawnień Gminy wynikającą
z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych. Z wymienionego prze-
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pisu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych jednoznacznie wynika, że rada gminy może wprowadzić
inne niż określone w przepisach ust.1 zwolnienia
przedmiotowe. Ponadto zgodnie z art. 217 Konstytucji RP nakładanie podatków, innych danin publicznych, określenie podmiotu opodatkowania i stawek
podatkowych, a także zasad przyznawania ulg
i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych
od podatków nastćpuje w drodze ustawy. Z przytoczonych przepisów jednoznacznie wynika, że rada
gminy nie ma uprawnień do wprowadzania zwolnień mieszanych, tj. przedmiotowo-podmiotowych
w podatku od nieruchomości. Ustawodawca w art. 7
ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych określił kryterium, którym rada gminy powinna sić kierować wprowadzając zwolnienia od podatku od nieruchomości. Zwolnienia te mogą mieć charakter
tylko przedmiotowy. Zwolnienie o charakterze podmiotowym może być wprowadzone jedynie aktem
rangi ustawowej. Zatem wprowadzanie w uchwale
rady gminy zwolnień od podatku od nieruchomości
o charakterze przedmiotowo – podmiotowym
sprzeczne jest z art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych oraz art. 217 Konstytucji RP.
Potwierdza to również orzecznictwo sądów administracyjnych: wyroki NSA w Warszawie z dnia
5 stycznia 2005r., sygn. Akt FSK 961/04, z dnia
14 sierpnia 2007r., sygn. Akt II FSK/911/06 (publ.
w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych), czy też orzecznictwo Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Gorzowie Wlkp.: z dnia

Poz. 1908, 1909

26 października 2006r. sygn. ISA/GO 2324/05, z dnia
27 listopada 2008r., sygn. ISA/GO 876/08, z dnia
10 lutego 2009r., sygn. ISA/GO 2/09 (wszystkie publ.
w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych).
Samorząd terytorialny i jego organy działają na
podstawie i w granicach prawa. Do działalności organów w sferze zobowiązań publiczno-prawnych
stosuje sić zasadć „dozwolone jest tylko to co wyraźnie prawo przewiduje”. Przepis art. 18 ust. 2 pkt 8
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
stanowi, że do właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat
w granicach określonych w odrćbnych ustawach.
Biorąc powyższe pod uwagć Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze orzekło jak
w sentencji uchwały.
Na uchwałć Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze, w zakresie orzeczonej nieważności postanowień badanej uchwały - służy
skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Gorzowie Wlkp., wniesiona za pośrednictwem tut.
Kolegium, w terminie 30 dni od dnia dorćczenia
uchwały.
Przewodniczący Kolegium
Ryszard Zajączkowski
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UCHWAŁA NR 423/10
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 1 grudnia 2010r.
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11
ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U.
Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) i art. 91 ust. 1 i ust. 3
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
po przeprowadzeniu postćpowania nadzorczego
w przedmiocie zgodności z prawem uchwały
Nr XXXIX/237/10 Rady Gminy w Przewozie z dnia
26 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek
opłaty targowej.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze stwierdza nieważność wyżej powołanej
uchwały w czćści dotyczącej punktów e, f, g w załączniku „Tabela opłat targowych obowiązujących
na terenie Gminy Przewóz” z powodu naruszenia
art. 2, art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483
z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).

UZASADNIENIE
Uchwała Nr XXXIX/237/10 Rady Gminy w Przewozie
z dnia 26 października 2010r. w sprawie ustalenia
stawek opłaty targowej wpłynćła do Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w dniu 2 listopada 2010r. i została objćta postćpowaniem nadzorczym na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy
z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 577
z późn. zm.). W wyniku przeprowadzenia postćpowania nadzorczego w przedmiocie oceny zgodności
z prawem przedmiotowej uchwały, Kolegium
stwierdziło, że: Rada Gminy w Przewozie na podstawie art. 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) ustaliła stawki
opłaty targowej w nastćpujący sposób:
a) od sprzedaży ze stałych punktów – 5,50zł,
b) od sprzedaży z ławy lub stołu – 15,00zł,
c) od sprzedaży z wozu konnego, samochodu
osobowego, samochodu dostawczego o ła-
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downości powyżej 3 ton, przyczepy kempingowej i namiotu – 22,00zł,
d) od sprzedaży z samochodu cićżarowego
o ładowności powyżej 3 ton, przyczep ciągnikowych – 22,00zł,
e) przy sprzedaży małych ilości warzyw, kwiatów, owoców runa leśnego – 10,00zł,
f)

przy sprzedaży płodów rolnych – 11,00zł,

g) przy sprzedaży materiałów specjalnych –
20,00zł.
W ocenie Kolegium Izby, punkty e, f, g zawarte
w załączniku do przedmiotowej uchwały „Tabela
opłat targowych obowiązujących na terenie Gminy
Przewóz” są sprzeczne z przepisami prawa – art. 2,
art. 7 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997r. Konstytucja
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483
z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.).
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
do wyłącznej kompetencji rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat,
w granicach określonych w odrćbnych ustawach.
Właściwość rady gminy odnośnie stanowienia
w sprawach podatków i opłat lokalnych została uregulowana w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95,
poz. 613). Tak wićc z mocy art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
o samorządzie gminnym, rada gminy ma uprawnienie do podejmowania uchwał w sprawach podatkowych, jednak wyłącznie w zakresie przewidzianym
w ustawach, w tym w ustawie zasadniczej – art. 168
Konstytucji RP, zgodnie z którym jednostki samorządu terytorialnego mają prawo ustalania wysokości podatków i opłat lokalnych w zakresie określonym ustawami.
Rada gminy określając wysokość opłaty targowej
nie może jedynie przekroczyć maksymalnej stawki,
określonej w przepisach art. 19 pkt 1 lit. a ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych. Przysługuje jej natomiast uprawnienie do
różnicowania wysokości tej opłaty w zależności na
przykład od miejsca sprzedaży czy od przedmiotu
sprzedaży. Rada Gminy w Przewozie ustaliła wysokość stawki opłaty targowej w badanej uchwale
w zależności od miejsca sprzedaży jak i od przedmiotu sprzedaży. Niemniej jednak, w ocenie Kolegium Izby, Rada Gminy w Przewozie określiła stawki
opłaty targowej w sposób nieprecyzyjny i niejednoznaczny. Rada wskazując stawki opłaty targowej
w punktach e, f, g nie określiła w sposób jednoznaczny przedmiotu opodatkowania, wprowadzając
pojćcie „małych ilości warzyw, kwiatów, owoców
runa leśnego”. Nie wskazała również na potrzeby
uchwały definicji pojćć „płody rolne” oraz „materiały specjalne”. Ustalone w taki sposób stawki opłaty
targowej powodują niepewność podatnika, jaką
stawkć opłaty targowej winien zapłacić. Jednocześnie może prowadzić to do tego, że to inkasent opła-

Poz. 1909

ty targowej w sposób uznaniowy bćdzie określał
jaką stawkć opłaty targowej bćdzie zobowiązany
płacić podatnik w zależności od przedmiotu sprzedaży. Ponadto nie wiadomo jaką stawkć opłaty targowej bćdzie zobowiązany zapłacić podatnik, który
dokonuje sprzedaży „płodów rolnych” w miejscach
określonych w załączniku w punktach od a do d.
Przepisy gminne powinny przestrzegać podstawowych zasad techniki prawodawczej, a w szczególności określać wyraźnie zakres stosunków normowanych aktem i używać w nich określeń jasnych, zwićzłych i ścisłych. Zgodnie z przepisem § 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca
2002r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”
(Dz. U. Nr 100, poz. 908) akty prawa miejscowego,
a takim aktem jest uchwała Nr XXXIX/237/10 Rady
Gminy w Przewozie z dnia 26 października 2010r.
w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, winny
być redagowane tak, aby dokładnie i w sposób zrozumiały dla adresatów zawartych w nich norm wyrażały
intencje
prawodawcy.
Wprowadzenie
w uchwale bćdącej aktem prawa miejscowego uregulowań sformułowanych w sposób nieprecyzyjny
i niejednoznaczny, budzący wątpliwości interpretacyjne stanowi istotne naruszenie prawa, co skutkuje
nieważnością tak zredagowanych przepisów uchwały.
Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyrok z dnia 22 czerwca 2009r. sygn. akt II OSK
1022/08) stanowienie przepisów prawa, w których
używane pojćcia są wzajemnie sprzeczce lub umożliwiające dowolną interpretacjć uznać należy za naruszające zasadć ochrony zaufania do państwa
i prawa. Nakaz respektowania przez organy prawodawcze norm poprawnej legislacji wynika z zawartej
w art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.)
zasady demokratycznego państwa prawnego. Z zasady demokratycznego państwa prawnego wynika,
że każda regulacja prawna winna spełniać wymóg
dostatecznej określoności, to znaczy, że przepisy
prawa winny być formułowane w sposób jasny,
precyzyjny i poprawny, w szczególności jeżeli chodzi
o nakładane obowiązki - wymóg jasności oznacza
nakaz tworzenia zrozumiałych dla adresatów norm
prawnych. Organ stanowiący gminy jako uchwałodawca normujący stosunki podatkowe musi respektować zasady konstytucyjne. Zgodnie z art. 7 Konstytucji organy władzy publicznej działają w granicach i na podstawie prawa. W państwie demokratycznym, w którym rządzi prawo, organy władzy
publicznej mogą działać tylko na podstawie prawnej, a normy prawne muszą określać ich kompetencje, zadania i tryb postćpowania, wyznaczając tym
samym granice ich aktywności. Organy te mogą
działać tylko w tych granicach. Przepis art. 18 ust. 2
pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.), stanowi, że do właściwości rady gminy należy
podejmowanie uchwał w sprawach podatków
i opłat w granicach określonych w odrćbnych ustawach.
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O ile jednostka ma swobodć działania zgodnie
z zasadą, że co nie jest wyraźnie zabronione przez
prawo, jest dozwolone, to organy władzy publicznej
mogą działać tylko tam i tylko o tyle, o ile prawo je
do tego upoważnia, przy czym obywatel może zawsze domagać sić podania podstawy prawnej, na
jakiej organ podjął konkretne działanie. Sposób
określenia stawki opłaty targowej w badanej uchwale stanowi naruszenie art. 7 Konstytucji oraz art. 18
ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym.

Poz. 1909, 1910, 1911

Na uchwałć Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze, w zakresie orzeczonej nieważności postanowień badanej uchwały – służy
skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Gorzowie Wlkp., wniesiona za pośrednictwem tut.
Kolegium, w terminie 30 dni od dnia dorćczenia
uchwały.
Przewodniczący Kolegium
Ryszard Zajączkowski

Biorąc powyższe pod uwagć Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze orzekło jak
w sentencji uchwały.
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OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 10 grudnia 2010r.
o zmianie w składzie Rady Miejskiej w Sulechowie
Na podstawie art. 183 w związku z art. 193 ust. 4
ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
(Dz. U. z 2010r. Nr 176, poz. 1190) Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze podaje do publicznej wiadomości, że:

jej miejsce Romana Piotra Bajora, kandydata z tej
samej listy Nr 14 – Komitet Wyborczy Wyborców
Izabeli Wojewody, w okrćgu wyborczym Nr 1, który
w wyborach uzyskał kolejno najwićkszą liczbć głosów, nie utracił prawa wybieralności i wyraził zgodć
na przyjćcie mandatu.

1. Uchwałą Nr I/4/2010 Rada Miejska w Sulechowie w dniu 30 listopada 2010r. stwierdziła wygaśnićcie mandatu radnej Izabeli Katarzyny Wojewody
w okrćgu wyborczym Nr 1 z listy Nr 14 – Komitet
Wyborczy Wyborców Izabeli Wojewody wskutek
pisemnego zrzeczenia sić mandatu.

3. Obwieszczenie podaje sić do publicznej wiadomości i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Komisarz Wyborczy
w Zielonej Górze
Bogumił Hoszowski

2. Rada Miejska w Sulechowie w dniu 6 grudnia
2010r. podjćła uchwałć Nr II/5/2010 o wstąpieniu na
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OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 10 grudnia 2010r.
o zmianie w składzie Rady Miejskiej w Świebodzinie
Na podstawie art. 183 w związku z art. 193 ust. 4
ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
(Dz. U. z 2010r. Nr 176, poz. 1190) Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze podaje do publicznej wiadomości, że:
1. Uchwałą Nr I/5/10 Rada Miejska w Świebodzinie w dniu 2 grudnia 2010r. stwierdziła wygaśnićcie
mandatu radnego Krzysztofa Tomalaka w okrćgu

wyborczym Nr 3 z listy Nr 14 – Komitet Wyborczy
Forum Samorządowe wskutek zrzeczenia sić mandatu.
2. Rada Miejska w Świebodzinie w dniu 6 grudnia 2010r. podjćła uchwałć Nr II/7/10 o wstąpieniu
na jego miejsce Andrzeja Stefana Mazura, kandydata z tej samej listy Nr 14 – Komitet Wyborczy Forum
Samorządowe, w okrćgu wyborczym Nr 3, który
w wyborach uzyskał kolejno najwićkszą liczbć gło-
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sów, nie utracił prawa wybieralności i wyraził zgodć
na przyjćcie mandatu.

Poz. 1911, 1912, 1913

3. Obwieszczenie podaje sić do publicznej wiadomości i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Komisarz Wyborczy
w Zielonej Górze
Bogumił Hoszowski
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OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 10 grudnia 2010r.
o zmianie w składzie Rady Miejskiej w Świebodzinie
Na podstawie art. 183 w związku z art. 193 ust. 4
ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
(Dz. U. z 2010r. Nr 176, poz. 1190) Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze podaje do publicznej wiadomości, że:

na jego miejsce Sabiny Orlickiej, kandydatki z tej
samej listy Nr 14 – Komitet Wyborczy Forum Samorządowe, w okrćgu wyborczym Nr 2, która w wyborach uzyskała kolejno najwićkszą liczbć głosów, nie
utraciła prawa wybieralności i wyraziła zgodć na
przyjćcie mandatu.

1. Uchwałą Nr I/4/10 Rada Miejska w Świebodzinie w dniu 2 grudnia 2010r. stwierdziła wygaśnićcie
mandatu radnego Dariusza Cezarego Bekisza
w okrćgu wyborczym Nr 2 z listy Nr 14 – Komitet
Wyborczy Forum Samorządowe wskutek wyboru na
Burmistrza.

3. Obwieszczenie podaje sić do publicznej wiadomości i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Komisarz Wyborczy
w Zielonej Górze
Bogumił Hoszowski

2.Rada Miejska w Świebodzinie w dniu 6 grudnia 2010r. podjćła uchwałć Nr II/6/10 o wstąpieniu
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POROZUMIENIE NR 1/2010
z dnia 25 czerwca 2010r.
w sprawie finansowania w 2010 roku kosztów uczestnictwa mieszkańców Powiatu Leszczyńskiego
w Warsztatach Terapii Zajęciowej we Wschowie, w części nie objętej dofinansowaniem ze środków
PFRON
Zawarte pomićdzy
Powiatem Wschowskim reprezentowanym przez
Zarząd Powiatu Wschowskiego, w imieniu którego
działają:
1) Starostwa Wschowski – Pan Marek Kozaczek
2) Wicestarosta Wschowski – Pan Marek Boryczka
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Wschowskiego - Pani Magdaleny Jćdrzejczak
a
Powiatem Leszczyńskim, reprezentowanym przez
Zarząd Powiatu Leszczyńskiego, w imieniu którego
działają:

1) Starosta Leszczyński – Pan Krzysztof Benedykt
Piwoński
2) Wicestarosta Leszczyński - Pan Krystian Maćkowiak
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Leszczyńskiego – Pana Marcina Wydmuch.
Na podstawie art. 10b ust. 6 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.
Dz. U. z 2008 roku Nr 14, poz. 92 z późn. zm.) strony
ustalają, co nastćpuje:
§ 1. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest
określenie wysokości i sposobu finansowania
dwóch uczestników rehabilitacji, zamieszkałych na
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terenie Powiatu Leszczyńskiego, w Warsztacie Terapii Zajćciowej we Wschowie w 2010 roku.
§ 2. 1. Powiat Leszczyński zobowiązuje sić do
pokrycia kosztów pobytu uczestników rehabilitacji,
o których mowa w § 1 porozumienia w Warsztacie
Terapii Zajćciowej we Wschowie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
2. Celem pokrycia kosztów, o których mowa
w ust. 1 porozumienia Powiat Leszczyński przekaże
Powiatowi
Wschowskiemu
środki
finansowe
w formie dotacji celowej w wysokości 3.288,00 złotych (słownie: trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt
osiem złotych 00/100) tj. w wysokości10% rocznego
kosztu pobytu dwóch uczestników w WTZ we
Wschowie.
3. Roczny koszt pobytu w 2010 roku jednego
uczestnika WTZ wynosi 16.440,00 złotych (słownie:
szesnaście tysićcy czterysta czterdzieści złotych
00/100) i jest ustalony na podstawie przyjćtych preliminarzy kosztów działalności Warsztatu Terapii
Zajćciowej we Wschowie.
4. Środki finansowe, o których mowa w ust.
2 porozumienia Powiat Leszczyński przekaże Powiatowi Wschowskiemu jednorazowo, najpóźniej do
dnia 31 sierpnia 2010 roku na rachunek bankowy
Powiatu Wschowskiego PKO BP Nr 41 1020 3903
0000 1402 0046 4248.
5. Termin wydatkowania środków, o których
mowa w § 2 ust. 2 nie może być dłuższy niż do
31 grudnia 2010 roku.
6. Rozliczenie dotacji celowej, o której mowa
w § 2 ust. 2 zostanie dokonane do dnia 15 stycznia
każdego roku, na który udzielona została dotacja,
a zwrot niewykorzystanej dotacji celowej nastąpi na
wskazany rachunek bankowy Powiatu Leszczyńskiego w terminie do 15 stycznia nastćpnego roku po
roku, w którym została udzielona.
7. Dotacja, o której mowa w § 2 ust. 2 nie może
być przekazywana na inny cel niż wskazany w porozumieniu. Udzielona dotacja wykorzystana niezgod-

Poz. 1913, 1914

nie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub
w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi wraz
z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w terminie do 28 lutego roku nastćpnego po roku, w którym została udzielona.
§ 3. Powiat Wschowski zobowiązuje sić do niezwłocznego powiadomienia Powiatu Leszczyńskiego
o każdej zmianie wysokości środków finansowych
przyznanych Warsztatom Terapii Zajćciowej na bieżącą działalność.
§ 4. Współpracć merytoryczną w zakresie realizacji porozumienia ze strony Powiatu Wschowskiego prowadzić bćdzie Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie we Wschowie, a ze strony Powiatu Leszczyńskiego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Lesznie.
§ 5. Zmiany niniejszego porozumienia wymagają
formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
§ 6. Porozumienie zawiera sić na czas pobytu
uczestników Warsztatu, o których mowa w § 1 porozumienia w Warsztacie Terapii Zajćciowej we
Wschowie, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2010
roku.
§ 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym
porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i wydane na jej
podstawie przepisy wykonawcze oraz przepisy kodeksu cywilnego.
§ 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2010 roku.
§ 9. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
§ 10. Porozumienie sporządzono i podpisano
w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa
dla każdej ze stron.
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POROZUMIENIE
z dnia 29 czerwca 2010r.
Zawarte pomićdzy
Panem Markiem Kozaczkiem Starostą Wschowskim,
zwanym dalej „Zlecającym”
a
Panem Adamem Grzelczakiem p.o. Nadleśniczego
Nadleśnictwa Głogów, zwanym dalej „Nadleśniczym”.
Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 28.09.1991r.
o lasach (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 45, poz. 435 ze zm.)
strony zawierają porozumienie nastćpującej treści:

Art. 1. Zlecający powierza Nadleśniczemu prowadzenie w jego imieniu nadzoru nad lasami nie
stanowiącymi własności Skarbu Państwa o łącznym
areale: 30,988ha, tj. lasami:
prywatnymi – 28,073ha,
komunalnymi – 2,915ha,
położonymi w granicach gminy: Sława, Szlichtyngowa.
Zakres porozumienia obejmuje:
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1) Egzekwowanie od właścicieli lasów obowiązku
podnoszenia naturalnej odporności drzewostanów oraz zarządzanie w stosunku do tych właścicieli wykonywania zabiegów zwalczających
i ochronnych w lasach zagrożonych (art. 9 i 10
ust. 1 pkt. 2 ustawy);
2) Egzekwowanie obowiązku trwałego utrzymania
lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania
(art. 13 ust 1 ustawy);
3) Cechowanie drewna i wystawianie właścicielowi lasu dokumentu stwierdzającego legalność pozyskanego drewna (art. 14a ust. 3
ustawy);
4) Ustalanie zadań z zakresu gospodarki leśnej na
podstawie inwentaryzacji drzewostanu dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10ha
(art. 19 ust. 3 ustawy);
5) Wydawanie decyzji administracyjnych w I instancji nakazujących wykonanie zadań zawartych w uproszczonym planie urządzenia lasu
oraz określonych w art. 13 i art. 19 ust. 3 powołanej na wstćpie ustawy (art. 24);
6) Ustalanie zadań oraz nadzór nad ich wykonaniem w lasach, dla których nie ma opracowanych uproszczonych planów urządzenia lasów
(art. 79 ust. 3 pkt. 2 ustawy), doradztwo w zakresie gospodarki leśnej oraz szkolenie właścicieli lasów i zapoznawanie ich z przepisami
ustawy.
Art. 2. 1. Nadleśniczy prowadzi sprawy i wydaje
decyzje – w przypadkach prawem przewidzianych –
w imieniu Starosty Wschowskiego oraz uczestniczy
w charakterze oskarżyciela posiłkowego.
2. Nadleśniczy zobowiązuje sić powierzone mu
sprawy załatwiać zgodnie z obowiązującym prawem

Poz. 1914, 1915

z uwzglćdnieniem kryteriów celowości, rzetelności
i gospodarności.
Art. 3. Zadania, o których mowa w art. 1, są finansowane z budżetu Starostwa. Zryczałtowane
koszty nadzoru ustala sić w wysokości 55zł za 1ha
gruntów leśnych w skali roku, płatne w 2 ratach
w terminie do 15 czerwca i 15 grudnia każdego roku,
po wystawieniu przez Nadleśniczego faktury. Koszty
te bćdą corocznie waloryzowane średniorocznym
wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanym przez GUS.
Art. 4. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas
nieokreślony.
2. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze stron za półrocznym okresem wypowiedzenia,
bądź w każdym czasie za zgodą stron.
Art. 5. Zmiana lub rozwiązanie porozumienia
wymaga zachowania formy pisemnej.
Art. 6. Wszystkie zmiany w areale lasów objćtych porozumieniem wymagają bieżącej aktualizacji
w formie sporządzenia stosownych wykazów oraz
zmiany porozumienia w formie aneksu.
Art. 7. Porozumienie wchodzi w życie z dniem
podpisania z mocą od 1stycznia 2010r. i podlega
ogłoszeniu w Dzienniku Urzćdowym Województwa
Lubuskiego.
Art. 8. Porozumienie zostało sporządzone w 4
egzemplarzach, po jednym egz. dla stron porozumienia oraz 2 egz. dla Wojewody Lubuskiego.
Art. 9. Traci moc porozumienie z dnia 5 lutego
2002r. pomićdzy Panem Markiem Kozaczkiem –
osobą pełniącą funkcjć Starosty Wschowskiego,
a Nadleśniczym Nadleśnictwa Głogów – Panem
Jerzym Borysewiczem.
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POROZUMIENIE
z dnia 29 czerwca 2010r.
Zawarte we Wschowie pomićdzy
Gminą Wschowa z siedzibą we Wschowie przy ulicy
Rynek 1, reprezentowaną przez
Krzysztofa Grabkć – Burmistrza Miasta i Gminy
Wschowa, zwaną dalej „Gminą”
a
Powiatem Wschowskim z siedzibą we Wschowie
przy Placu Kosynierów 1c, reprezentowanym przez
Zarząd Powiatu Wschowskiego, w imieniu którego
działają:
1) Marek Kozaczek – Starosta Wschowski
2) Marek Boryczka – Wicestarosta Wschowski

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Magdaleny Jćdrzejczak, zwanym dalej „Powiatem”
Przedmiotem niniejszego Porozumienia jest przekazanie przez Gminć Wschowa Powiatowi Wschowskiemu uprawnień do założenia i prowadzenia
przedszkola specjalnego tj. przekazanie uprawnień
organu prowadzącego przedszkole, w rozumieniu
ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).
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. 5 ust. 5 i 5b ustawy z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.) strony zgodnie postanawiają,
co nastćpuje:
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§ 1. Mocą niniejszego porozumienia Gmina,
działając w oparciu o art. 5 ust. 2 pkt. 1, ust. 5
i ust. 5b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn.
zm.), uchwałć Nr XLI/194/2010 Rady Powiatu
Wschowskiego z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie
zamiaru utworzenia
Przedszkola
Specjalnego
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym
we Wschowie oraz uchwałć Nr LI/434/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 czerwca 2010 roku
w sprawie powierzenia zadania własnego z zakresu
oświaty Powiatowi Wschowskiemu do założenia
i prowadzenia przedszkola specjalnego, przekazuje
Powiatowi uprawnienie do założenia, a nastćpnie
prowadzenia przedszkola specjalnego. Tym samym
Gmina przekazuje Powiatowi obowiązki i zadania
organu prowadzącego, wynikające z przepisów wyżej przywołanej ustawy o systemie oświaty.

Poz. 1915, 1916

4) wykonywania remontów obiektu, w którym
przedszkole bćdzie miało siedzibć oraz zadań
inwestycyjnych w tym zakresie;
5) zapewnienia obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej przedszkola;
6) wyposażenia przedszkola w pomoce dydaktyczne i sprzćt niezbćdny do pełnej realizacji
programów nauczania i wychowania oraz wykonywania innych zadań statutowych.
§ 3. 1. Zadania określone w § 2 Powiat finansuje
z przekazywanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej subwencji oświatowej i z innych dochodów
Powiatu.
2. Tym samym Gmina w żaden sposób nie partycypuje w utrzymaniu przedszkola, o którym mowa
w § 1.

§ 2. W celu realizacji przyjćtych zadań Powiat
zobowiązuje sić do:

§ 4. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas
nieokreślony.

1) założenia przedszkola specjalnego, wyznaczając
siedzibć przedszkola w stanowiącym własność
Powiatu budynku położonym we Wschowie
przy ul. T. Kościuszki 25 i podjćcia działalności
od 1 września 2010 roku;

2. W przypadku podjćcia przez Powiat decyzji
o likwidacji przedszkola, czynności określone
w art. 59 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty, należeć bćdą do obowiązków Powiatu.

2) zapewnienia nowo powstałej placówce odpowiednich warunków lokalowych, koniecznych
do prowadzenia zajćć w godzinach dydaktycznych, wynikających z arkusza organizacyjnego;
3) zapewnienia warunków działania przedszkola,
w tym bezpiecznych i higienicznych warunków
nauki, wychowania i opieki;

§ 5. 1. Porozumienie podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
2. Ogłoszenia dokonuje Powiat.
§ 6. Porozumienie sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Gminy
Wschowa i Wojewody Lubuskiego oraz dwa dla
Powiatu Wschowskiego.

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

1916
19 16

POROZUMIENIE
z dnia 21 września 2010r.
w sprawie powierzenia zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej
Zawarte pomićdzy
Powiatem Głogowskim reprezentowanym przez:
1. Annć Brok – Starostć Głogowskiego
2. Grzegorza Aryża – Członka Zarządu Powiatu
zwanym dalej Zleceniobiorcą
a
Powiatem Wschowskim reprezentowanym przez
Zarząd Powiatu Wschowskiego, w imieniu którego
działają:
1. Starosta Wschowski – Marek Kozaczek
2. Wicestarosta Wschowski – Marek Boryczka
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Pani Magdaleny Jćdrzejczak zwanym dalej Zleceniodawcą.

Działając na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 82
i art. 83 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn.
zm.), art. 46 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003r.
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
(Dz. U. z 2003r. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.) oraz
art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
strony zawierają porozumienie nastćpującej treści:
§ 1. Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca
przyjmuje do realizacji na rzecz mieszkańców Powiatu Wschowskiego realizacjć zadań, wynikających
z ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej w zakresie przeszkolenia kandydatów na rodziny
zastćpcze z pełną kwalifikacją w ilości 7 rodzin i jednej osoby samotnej.
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§ 2. Zadania, o których mowa w § 1 realizowane
bćdą przez Powiatowy Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w Głogowie, w jego siedzibie zlokalizowanej
przy ul. Folwarcznej 55 w Głogowie.

Adopcyjno – Opiekuńczy w Głogowie, potwierdzającej wykorzystanie dotacji zgodnie z celem i dokonane zostanie do dnia 31 stycznia nastćpnego roku po
roku, w którym została udzielona.

§ 3. 1. Na realizacjć zadań, określonych w § 1
Zleceniodawca przekaże Zleceniobiorcy dotacjć celową w kwocie wynikającej z cennika ujćtego w załączniku do niniejszego porozumienia.

§ 4. W imieniu Zleceniodawcy obsługć realizacji
zadań objćtych porozumieniem pod wzglćdem rzeczowym i formalnym sprawuje Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie we Wschowie, zaś w imieniu Zleceniobiorcy nadzór w sprawach dotyczących realizacji porozumienia Dyrektor Powiatowego Ośrodka
Adopcyjno - Opiekuńczego w Głogowie.

2. Dotacjć celową, o której mowa w ust. 1, Zleceniodawca przekaże przelewem na rachunek bankowy Zleceniobiorcy o numerze 92 1240 6843 1111
0000 4987 8459, w terminie 14 dni od pisemnego
zlecenia przez Powiat Wschowski poszczególnych
zadań, określonych w załączniku Nr 1 do niniejszego
porozumienia, w wysokości zgodnej ze zleconymi
zadaniami.
3. Za nieterminowe przekazanie dotacji celowej
Zleceniobiorca naliczy Zleceniodawcy odsetki podatkowe.

§ 5. Prawa i obowiązki wynikające z porozumienia nie mogą być przenoszone na osoby trzecie.
§ 6. Wszelkie zmiany warunków niniejszego porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej
pod rygorem nieważności.
§ 7. 1. Porozumienie jest zawarte do dnia
31 grudnia 2010r.

4. Gotowość Zleceniobiorcy do realizacji zadań,
określonych w § 1, nastąpi z dniem wpływu dotacji
celowej na rachunek bankowy Zleceniobiorcy.

2. Zleceniobiorca dopuszcza możliwość kontynuacji realizacji zadań, określonych w § 1, jeżeli Zleceniodawca wyrazi chćć dalszej współpracy.

5. Wykorzystanie udzielonej dotacji upływa
31 grudnia danego roku budżetowego, w którym
udzielono dotacji.

§ 8. W sprawach nie uregulowanych w porozumieniu stosuje sić odpowiednio powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym Kodeksu cywilnego, a także ustawy o finansach publicznych.

6. Dotacja, o której mowa w ust. 1 nie może być
przeznaczona na inny cel, niż wskazany w § 1.
7. Dotacja udzielona w czćści niewykorzystanej
do końca roku budżetowego podlega zwrotowi do
dnia 31 stycznia nastćpnego roku po roku, w którym
została udzielona.
8. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej
wysokości podlega zwrotowi wraz z odsetkami
w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia powyższych
okoliczności.
9. Rozliczenie roczne dotacji celowej, o której
mowa w § 3 ust. 1 nastąpi na podstawie pisemnej
informacji wystawionej przez Powiatowy Ośrodek

§ 9. Porozumienie wchodzi w życie z dniem jego
zawarcia.
§ 10. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
§ 11. Sprawy sporne strony poddają rozstrzygnićciu przez sąd właściwy dla miejsca siedziby
Zleceniobiorcy.
§ 12. Porozumienie sporządzono w pićciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla
Zleceniodawcy i dla Zleceniobiorcy oraz jeden dla
Wojewody Lubuskiego.
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Załącznik
do porozumienia
z dnia 21 września 2010r.

Cennik realizacji poszczególnych zadań określonych w § 1 porozumienia
DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA:
badanie – 200zł (brutto)/1 osobć
wystawienie opinii – 100zł (brutto)/1 osobć, 150zł (brutto)/ za parć (małżeństwo)
rodziny (mąż i żona) liczeni są oddzielnie, w ich przypadku prowadzone są dwie oddzielne diagnozy psychologiczne
w przypadku małżeństw wystawiana jest jedna wspólna opinia psychologiczna i jedno wspólne
zaświadczenie oraz opinia o spełnianiu warunków – taką zasadć należy przyjąć przy dalszej analizie przedstawionych propozycji.
POSIEDZENIE KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ:
wystawienie zaświadczenia lub opinii – 100zł (brutto)/1 osobć, 150zł (brutto)/para małżeńska (małżeństwo).
SZKOLENIE KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTĆPCZEJ:
500zł (brutto)/1 osobć
SZKOLENIE KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTĆPCZEJ Z PEŁNĄ KWALIFIKACJĄ
(kwalifikacja na szkolenie, kwalifikacja po szkoleniu):
analiza dokumentów (dokumenty składane przez kandydatów, zapytania o niekaralność, uzyskanie
opinii Ośrodka Pomocy Społecznej, diagnoza psychologiczna z wystawioną opinią) – 400zł (brutto)/1 osobć
kwalifikacja na szkolenie – 100zł (brutto)/1 osobć
szkolenie – 500zł (brutto)/1 osobć
końcowa analiza dokumentów (aktualizacja danych) – 100zł (brutto)/1 osobć
wydanie zaświadczenia kwalifikacyjnego i opinii – 100zł (brutto)/1 osobć
1 000zł (brutto)/1 osobć przy pełnej ofercie.
19 16
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POROZUMIENIE
z dnia 22 października 2010r.
w sprawie objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzieży z terenu powiatu
wschowskiego: niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz autystycznych,
a także ich rodziców i nauczycieli
Zawarte pomićdzy
Powiatem Wschowskim reprezentowanym przez
Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:
1) Marek Kozaczek – Starosta Wschowski
2) Marek Boryczka – Wicestarosta Wschowski
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Magdaleny
Jćdrzejczak zwanym dalej Powiatem,
a
Miastem Zielona Góra, reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta Zielona Góra – Janusza Kubickiego,
przy udziale Skarbnika – Emilii Wojtuściszyn – udzielającego kontrasygnaty, zwanym dalej Miastem.
Na podstawie art. 5 ust. 2, w związku z art. 92 ust. 2
ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn.
zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września
2008r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych
przez zespoły orzekające działające w publicznych
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poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U.
Nr 173, poz. 1072) oraz § 3 ust. 4 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
11 grudnia 2002r. w sprawie szczegółowych zasad
działania publicznych poradni psychologiczno –
pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2003r. Nr 5, poz. 46) ustala sić,
co nastćpuje:
§ 1. 1. Powiat przekazuje, a Miasto przyjmuje do
realizacji zadanie polegające na objćciu pomocą
psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzieży
z terenu powiatu wschowskiego: niewidomych
i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących
oraz autystycznych, a także ich rodziców i nauczycieli.
2. Do zakresu zadania, o którym mowa w ust. 1,
należą w szczególności:
1) wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia
specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie,
wymagającej stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy,
2) wydawanie orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których
stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczćszczanie do szkoły,
3) wydawanie orzeczeń o potrzebie zajćć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży
upośledzonych umysłowo w stopniu głćbokim,
zwanych dalej „orzeczeniami”,
4) wydawanie opinii o potrzebie wczesnego
wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjćcia nauki
w szkole, zwanych dalej "opiniami",
5) diagnozowanie,
6) zajćcia terapeutyczne.
3. Zadanie określone w ust. 1 bćdzie realizowane
w oparciu o:
1) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 18 września 2008r. w sprawie orzeczeń
i opinii wydawanych przez zespoły orzekające
działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. Nr 173,
poz. 1072),
2) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 11 grudnia 2002r. w sprawie
szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym
publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U.
z 2003r. Nr 5, poz. 46).
§ 2. 1. Zadanie określone w § 1 ust. 1 realizować
bćdą specjaliści Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Zielonej Górze, zwanej dalej Poradnią, dla
której Miasto jest organem prowadzącym.
2. Miasto zapewni realizacjć zadań we właściwych warunkach oraz z udziałem specjalistów posiadających właściwe kwalifikacje do wykonywania
zadania, o którym mowa w ust. 1.

Poz. 1917

§ 3. 1. Powiat zobowiązuje sić do przekazania
Miastu dotacji celowej na realizacjć zadania określonego w § 1 ust. 1 w wysokości równej iloczynowi
sumy godzin pracy poszczególnych specjalistów
wykonywanej na rzecz dzieci oraz stawki za 1 godzinć przeliczeniową nauczyciela dyplomowanego,
wyliczonej zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005r.
w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego oraz wynagradzania za pracć w dniu
wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181, z późn.
zm.) i zwićkszonej o 25% dodatek za pracć w warunkach trudnych. Wysokość dodatku za pracć w warunkach trudnych jest określona w uchwale
Nr LX/761/10 Rady Miasta Zielona Góra z dnia
29 stycznia 2010r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2. Dotacja celowa, o której mowa w ust. 1 zostanie zwićkszona o koszty dojazdów pracowników
Poradni do miejsca zamieszkania dziecka, jeżeli stan
jego zdrowia uniemożliwia dojazd do siedziby Poradni. W takim przypadku koszty dojazdów bćdą
obliczane jako iloczyn przejechanych kilometrów
przez stawkć za jeden kilometr przebiegu, ustaloną
przez Poradnić – zgodnie z § 5 ust. 3 rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie wysokości oraz warunków
ustalania należności przysługujących pracownikowi
zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej
jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990
z późn. zm.).
3. Dotacja celowa, o której mowa w ust. 1 zostanie zwićkszona ponadto o koszty wynikające z bieżącej eksploatacji pomieszczeń w budynku Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej w Zielonej Górze
w wysokości proporcjonalnej, przypadającej na czas
przebywania dzieci i młodzieży z terenu powiatu
zielonogórskiego w pomieszczeniach Poradni.
4. Strony ustaliły, że koszt o którym mowa
w ust. 3 stanowi iloczyn sumy godzin pracy poszczególnych specjalistów wykonywanej na rzecz
dzieci w pomieszczeniach Poradni oraz przyjćtej
stawki za 1 godzinć, która wynosi 3zł.
§ 4. 1. Planowana wysokość dotacji celowej,
o której mowa w § 3, bćdzie określana i zabezpieczana corocznie w uchwale budżetowej Powiatu.
2. Termin wykorzystania dotacji celowej, o której
mowa w ust. 1, ustala sić na dzień 31 grudnia danego roku budżetowego.
3. W roku 2010 na realizacjć zadania, o którym
mowa w § 1, planowana wysokość dotacji celowej
wynosi 4 000zł (słownie: cztery tysiące złotych
00/100).
4. Klasyfikacja budżetowa dotacji celowej: dział
854; rozdział 85406; § 2320.
§ 5. 1. Powiat przekaże Miastu dotacjć celową
w dwóch transzach, w terminach 14 dni od dat
otrzymania przez Powiat „Informacji o zadaniach

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 118

– 9278 –

Poz. 1917

zrealizowanych na rzecz dzieci i młodzieży z terenu
powiatu zielonogórskiego”, o której mowa w ust. 2,
przelewem bankowym na rachunek Miasta w PKO
BP I Oddział w Zielonej Górze Nr 98 1020 5402 0000
0702 0027 6634.

§ 7. Miasto zobowiązuje sić do przedłożenia Powiatowi rozliczenia otrzymanej dotacji celowej, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego porozumienia, w terminie do dnia 15 stycznia
nastćpnego roku.

2. Wysokość każdej transzy dotacji, zostanie
ustalona w „Informacji o zadaniach zrealizowanych
na rzecz dzieci i młodzieży z terenu powiatu zielonogórskiego”, którą przygotuje Poradnia, zgodnie
z wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego porozumienia, w dwóch terminach każdego roku:

§ 8. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas
określony od dnia podpisania do 31 grudnia 2011r.

1) do 30 czerwca – za okres od 1 stycznia do
30 czerwca,
2) do 15 grudnia – za okres od 1 lipca do 31 grudnia.
§ 6. 1. Dotacja celowa, o której mowa w § 3 nie
może zostać wykorzystana na inny cel niż wskazany
w § 1 ust. 1.
2. Udzielona dotacja wykorzystana niezgodnie
z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości, podlega zwrotowi w trybie
przewidzianym ustawą o finansach publicznych,
w terminie do dnia 31 stycznia nastćpnego roku
budżetowego, na rachunek bankowy Powiatu w BZ
WBK I Oddział w Zielonej Górze Nr 16 1090 1535
0000 0001 0999 6480.

2. Wszelkie zmiany postanowień objćtych porozumieniem wymagają formy pisemnej (aneksu), pod
rygorem nieważności.
3. Porozumienie może zostać rozwiązane przez
każdą ze stron za 3 miesićcznym okresem wypowiedzenia.
§ 9. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 10. Porozumienie zostało sporządzone w pićciu
jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Miasta
oraz trzy dla Powiatu.
§ 11. Powiat przekaże jeden egzemplarz porozumienia do ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym
Województwa Lubuskiego.
§ 12. Porozumienie wchodzi w życie z dniem
podpisania.

Załącznik Nr 1
do porozumienia
z dnia 22 października 2010r.
Informacja o zadaniach zrealizowanych na rzecz dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Wschowskiego,
za okres ………………………………………………...

1. Wykaz zrealizowanych zadań (§ 3 ust. 1 Porozumienia):
Lp.

Imić i nazwisko dziecka

Opis zrealizowanych zadań na rzecz
dziecka

Liczba godzin na realizacjć
poszczególnych zadań

1.
2.
3.
4.
Suma godzin:
Koszt 1 godziny
Koszt zrealizowanych zadań
2. Dojazdy pracowników Poradni (§ 3 ust. 2 Porozumienia):
Lp.

Imić i nazwisko
dziecka

Miejsca zamieszkania
dziecka

Ilość
kilometrów

Stawka za 1km

1.
2.
Koszty dojazdów

Koszty wyjazdu
służbowego
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3. Koszty bieżącej eksploatacji pomieszczeń (§ 3 ust. 3 i 4 Porozumienia):
Lp.

Suma godzin pracy poszczególnych specjalistów

Koszty eksploatacji pomieszczeń

Stawka za 1 godzinć w zł

1.

4. Kwota dotacji, o której mowa w § 5 ust. 2 Porozumienia:
Lp.

Zestawienie kosztów

Kwota dotacji

1.
Koszt zrealizowanych zadań
2.
Koszty dojazdów
3.
Koszty eksploatacji pomieszczeń
Koszty całkowite zrealizowanego zadania równe kwocie dotacji do przekazania Miastu przez Powiat

…………………………………….

...…………………………..

(miejscowość, data)

(podpis dyrektora Poradni)
Załącznik Nr 2
do porozumienia
z dnia 22 października 2010r.
Rozliczenie dotacji celowej otrzymanej w roku …………..

przez Miasto Zielona Góra od Powiatu Wschowskiego na udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży z terenu powiatu wschowskiego, na podstawie zawartego Porozumienia
Nr ……………………. z dnia ……………………. 2010r.

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Dotacja celowa
Dotacja przekazana miastu za okres od 01 stycznia do 30 czerwca
Dotacja przekazana miastu za okres od 01 lipca do 31 grudnia
Razem dotacja przekazana Miastu przez Powiat w roku ……….. (poz. 1
+ 2)
Dotacja wykorzystana przez Miasto w roku …………..
Dotacja niewykorzystana przez Miasto (do zwrotu: poz. 3 – 4)

Kwota dotacji celowej

Szczegółowe rozliczenie dotacji celowej przekazanej Miastu przez Powiat w roku ………… zawarte jest w :
1) Informacji o zadaniach zrealizowanych na rzecz dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Zielonogórskiego, za
okres od dnia 1 stycznia do 30 czerwca, przekazanej Powiatowi w dniu ………………………………
2) Informacji o zadaniach zrealizowanych na rzecz dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Zielonogórskiego za
okres od dnia 1 lipca do 31 grudnia, przekazanej Powiatowi w dniu ………………………………
Kserokopie wyżej wymienionych Informacji, Miasto załącza do niniejszego Rozliczenia.

…………………………………….

…………………....…………………………..

(miejscowość, data)

(podpis Prezydenta Miasta i Skarbnika)
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POROZUMIENIE NR GM/V/2010
z dnia 12 listopada 2010r.
w sprawie przejęcia od Powiatu Zielonogórskiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych
znajdujących się na terenie Gminy Kargowa
Zawarte pomićdzy
Zarządem Powiatu w imieniu którego działają:
1. Starosta Powiatu – Edwin Łazicki
2. Wicestarosta Powiatu – Ryszard Górnicki przy
kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Edyty Dwojak
zwanym dalej „Przekazującym”
a
Z-cą Burmistrza Kargowej – Jerzy Fabiś przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Maria Szewczyk zwanym dalej „Przejmującym”
Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm. z 2007r. Nr 23,
poz. 136, Nr 192, poz. 1381, z 2008r. Nr 54, poz. 326,
Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 19,
poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323,
z 2010r. Nr 106, poz. 675), art. 5 ust. 2 i 3, art. 12,
pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1592, z późn. zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200,
poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162,
poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167,
poz. 1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 92, poz. 753,
z 2010 Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106,
poz. 675) oraz art. 46 i 47 ustawy z dnia 13 listopada
2003r. o dochodach jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 80, poz. 526)
i uchwały
Rady
Powiatu
Zielonogórskiego
Nr XXXIX/313/10 z dnia 26 sierpnia 2010 roku
w sprawie powierzenia Gminie Kargowa zadania
własnego Powiatu Zielonogórskiego oraz art. 8
ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity. Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2007r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 52,
poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 Nr 28, poz. 142,
Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) i uchwały Rady
Miejskiej w Kargowej Nr XXXVI/237/10 z dnia
10 listopada 2010r. w sprawie przejćcia od Powiatu
Zielonogórskiego zadania publicznego w zakresie
zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie
gminy Kargowa, zawiera sić porozumienie o nastćpującej treści:

§ 1. Przekazujący, działający jako zarządca dróg
powiatowych przekazuje, a Przyjmujący, jako zarządca dróg gminnych, przejmuje prowadzenie zadania własnego Powiatu - zimowe utrzymanie dróg
powiatowych na terenie Gminy Kargowa i realizowanie obowiązków zarządcy dróg powiatowych na
terenie Gminy Kargowa zgodnie z ustawą z dnia
21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.),
w szczególności Przejmujący zobowiązuje sić do:
§ 2. Realizacja zadania, o którym mowa w § 1
rozpocznie sić z dniem 15 listopada 2010r. i bćdzie
trwała do dnia 15 marca 2011r.
§ 3. Akcja zimowa obejmuje ulice i drogi powiatowe na terenie Gminy Kargowa o łącznej długości
23,274km zgodnie z załącznikiem Nr 1 do porozumienia.
§ 4. 1. Na realizacjć zadania, o którym mowa
w § 1 Przekazujący przekaże Przejmującemu dotacjć
celową.
2. Dotacja celowa na realizacjć zadania, o którym
mowa w § 1 nie może być wyższa niż 35.484,00zł
(słownie: trzydzieści pićć tysićcy czterysta osiemdziesiąt cztery złote 00/100) brutto i podlega rozliczeniu przez Przejmującego w stosunku do faktycznie poniesionych kosztów związanych z realizacją
zadania, na podstawie przedłożonych faktur powykonawczych.
3. Dotacja celowa, o której mowa w ust. 2 zostanie przekazana przelewem na wskazany poniżej rachunek bankowy Przejmującego w 2 transzach:
Nr rachunku 98 9673 1020 0020 0200 0114 0002
I transza w kwocie 13.783,00zł (słownie:
trzynaście tysićcy siedemset osiemdziesiąt
trzy złote 00/100) przekazana zostanie
w terminie do 30 listopada 2010r. na realizacjć zadania objćtego porozumieniem
w okresie od 15 listopada do 31 grudnia
2010r.,
II transza w kwocie 21.701,00zł (słownie:
dwadzieścia jeden tysićcy siedemset jeden
złotych 00/100) przekazana zostanie po
rozliczeniu I transzy i przeznaczona zostanie na realizacjć zadania objćtego porozumieniem w okresie od 1 stycznia do
15 marca 2011r.
4. Pierwsza transza dotacji celowej podlega rozliczeniu i zwrotowi do 29 grudnia 2010r.
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5. Druga transza dotacji celowej podlega rozliczeniu i zwrotowi do 30 marca 2011r.
6. Dotacja celowa, o której mowa w ust. 2, nie
może być przeznaczona na inny cel niż wskazany
w § 1 porozumienia. Udzielona dotacja celowa, która wykorzystania zostanie niezgodnie z przeznaczeniem, bądź pobrana zostanie nienależnie lub
w nadmiernej wysokości, podlega zwrotowi wraz
z odsetkami za zwłokć w wysokości określonej jak
dla zaległości podatkowych w nastćpujących terminach i na wskazany poniżej rachunek bankowy:
Nr rachunku 18 1090 1580 0000 0001 1000 6943
w stosunku do I transzy dotacji – w terminie do 29 grudnia 2010r.,
w stosunku do II transzy dotacji – w terminie do 30 marca 2011r.
§ 5. Przekazujący ma prawo przeprowadzenia
kontroli prawidłowości wykonywania zadania objćtego porozumieniem. W imieniu Przekazującego
czynności kontrolne przeprowadzał bćdzie pracownik Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg
z siedzibą w Sulechowie, wyznaczony przez Dyrektora.

Poz. 1918

§ 6. W ramach utrzymania dróg należy reagować
zgodnie z Zarządzeniem Nr 46 Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994r.
w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi
na drogach publicznych.
§ 7. Przejmujący przejmuje odpowiedzialność za
skutki niewłaściwego utrzymania dróg w okresie
objćtym porozumieniem.
§ 8. Środki na realizacjć zadania zostały ujćte
w budżecie Powiatu: dział 600 rozdział 60014 paragraf 2310.
§ 9. Porozumienie wchodzi w życie od dnia 15 listopada 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
§ 10. Porozumienie sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Przejmującego i 3 dla Przekazującego.
§ 11. Zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
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POROZUMIENIE NR GM/VI/2010
z dnia 12 listopada 2010r.
w sprawie przejęcia od Powiatu Zielonogórskiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych
znajdujących się na terenie Gminy Bojadła
Zawarte pomićdzy
Zarządem Powiatu w imieniu którego działają:
1. Starosta Powiatu – Edwin Łazicki
2. Wicestarosta Powiatu – Ryszard Górnicki przy
kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Edyty Dwojak
zwanym dalej „Przekazującym”
a
Wójtem Gminy Bojadła – Jackiem Bilińskim przy
kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Krystyna Gruszczyńska zwanym dalej „Przejmującym”.
Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm. z 2007r. Nr 23,
poz. 136, Nr 192, poz. 1381, z 2008r. Nr 54, poz. 326,
Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 19,
poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323,
z 2010r. Nr 106, poz. 675), art. 5 ust. 2 i 3, art. 12
pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1592, z późn. zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200,
poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162,
poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167,
poz. 1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 92, poz. 753,
z 2010 Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106,
poz. 675) oraz art. 46 i 47 ustawy z dnia 13 listopada
2003r. o dochodach jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 80, poz. 526)
i
uchwały
Rady
Powiatu
Zielonogórskiego
Nr XXXIX/311/10 z dnia 26 sierpnia 2010 roku
w sprawie powierzenia Gminie Bojadła zadania własnego Powiatu Zielonogórskiego oraz art. 8 ust. 2a
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity. Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2007r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 52,
poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 Nr 28, poz. 142,
Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) i uchwały Rady
Gminy Bojadła Nr XXXVII/186/10 z dnia 10 listopada
2010r. w sprawie przejćcia do realizacji zadania powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Bojadła, zawiera sić porozumienie o nastćpującej treści:
§ 1. Przekazujący, działający jako zarządca dróg
powiatowych przekazuje, a Przyjmujący, jako za-

rządca dróg gminnych, przejmuje prowadzenie zadania własnego Powiatu – zimowe utrzymanie dróg
powiatowych na terenie Gminy Bojadła i realizowanie obowiązków zarządcy dróg powiatowych na
terenie Gminy Bojadła zgodnie z ustawą z dnia
21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.),
w szczególności Przejmujący zobowiązuje sić do:
§ 2. Realizacja zadania, o którym mowa w § 1
rozpocznie sić z dniem 15 listopada 2010r. i bćdzie
trwała do dnia 15 marca 2011r.
§ 3. Akcja zimowa obejmuje ulice i drogi powiatowe na terenie Gminy Bojadła o łącznej długości
17,332km zgodnie z załącznikiem Nr 1 do porozumienia.
§ 4. 1. Na realizacjć zadania, o którym mowa
w § 1 Przekazujący przekaże Przejmującemu dotacjć
celową.
2. Dotacja celowa na realizacjć zadania, o którym
mowa w § 1 nie może być wyższa niż 26.424,00zł
(słownie: dwadzieścia sześć tysićcy czterysta dwadzieścia cztery złote 00/100) brutto i podlega rozliczeniu przez Przejmującego w stosunku do faktycznie poniesionych kosztów związanych z realizacją
zadania, na podstawie przedłożonych faktur powykonawczych.
3. Dotacja celowa, o której mowa w ust. 2 zostanie przekazana przelewem na wskazany poniżej rachunek bankowy Przejmującego w 2 transzach:
Nr rachunku 84 1500 1810 1218 1003 4699 0000
I transza w kwocie 10.264,00zł (słownie:
dziesićć tysićcy dwieście sześćdziesiąt
cztery złote 00/100) przekazana zostanie
w terminie do 30 listopada 2010r. na realizacjć zadania objćtego porozumieniem
w okresie od 15 listopada do 31 grudnia
2010r.,
II transza w kwocie 16.160,00zł (słownie:
szesnaście tysićcy sto sześćdziesiąt złotych
00/100) przekazana zostanie po rozliczeniu
I transzy i przeznaczona zostanie na realizacjć zadania objćtego porozumieniem
w okresie od 1 stycznia do 15 marca 2011r.
4. Pierwsza transza dotacji celowej podlega rozliczeniu i zwrotowi do 29 grudnia 2010r.
5. Druga transza dotacji celowej podlega rozliczeniu i zwrotowi do 30 marca 2011r.
6. Dotacja celowa, o której mowa w ust. 2, nie
może być przeznaczona na inny cel niż wskazany
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w § 1 porozumienia. Udzielona dotacja celowa, która wykorzystania zostanie niezgodnie z przeznaczeniem, bądź pobrana zostanie nienależnie lub
w nadmiernej wysokości, podlega zwrotowi wraz
z odsetkami za zwłokć w wysokości określonej jak
dla zaległości podatkowych w nastćpujących terminach i na wskazany poniżej rachunek bankowy:
Nr rachunku 18 1090 1580 0000 0001 1000 6943
w stosunku do I transzy dotacji – w terminie do 29 grudnia 2010r.,
w stosunku do II transzy dotacji – w terminie do 30 marca 2011r.
§ 5. Przekazujący ma prawo przeprowadzenia
kontroli prawidłowości wykonywania zadania objćtego porozumieniem. W imieniu Przekazującego
czynności kontrolne przeprowadzał bćdzie pracownik Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg
z siedzibą w Sulechowie, wyznaczony przez Dyrektora.

Poz. 1919

§ 6. W ramach utrzymania dróg należy reagować
zgodnie z Zarządzeniem Nr 46 Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994r.
w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi
na drogach publicznych.
§ 7. Przejmujący przejmuje odpowiedzialność za
skutki niewłaściwego utrzymania dróg w okresie
objćtym porozumieniem.
§ 8. Środki na realizacjć zadania zostały ujćte
w budżecie Powiatu: dział 600 rozdział 60014 paragraf 2310.
§ 9. Porozumienie wchodzi w życie od dnia 15 listopada 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
§ 10. Porozumienie sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Przejmującego i 3 dla Przekazującego.
§ 11. Zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
WOJEWODY LUBUSKIEGO
NR NK.I.AZIE.0911-2-16(2)/10
z dnia 29 października 2010r.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 42, poz. 1591 ze zm.) stwierdzam nieważność
dorćczonej w dniu 5 października 2010r. uchwały
Nr LXXXII/1259/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 29 września 2010r. w sprawie opłat za pobyt
dzieci w przedszkolach publicznych prowadzonych
przez Miasto Gorzów Wlkp.
UZASADNIENIE
Na sesji w dniu 29 września 2010r. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. podjćła uchwałć w sprawie opłat za
pobyt dzieci w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Gorzów Wlkp.
Po dokonaniu analizy prawnej organ nadzoru
stwierdza, że uchwała istotnie narusza prawo, tj.
art. 6 ust. 1 i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572 ze zm.).
W podstawie prawnej podjćtej uchwały Rada Miasta
powołała przepis art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 6 ust. 1 i art. 14 ust. 5
ustawy o systemie oświaty. Z delegacji przewidzianej w art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty wynika, że organ prowadzący ustala wysokość opłat za
świadczenia udzielane przez:
1) przedszkole publiczne w czasie przekraczającym wymiar zajćć, o którym mowa w art. 6
ust. 1 pkt 2;
2) publiczną inną formć wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla
przedszkoli publicznych na podstawie art. 6
ust. 1 pkt 2.
Z kolei przepis art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2 stanowi, że
„Przedszkolem publicznym jest przedszkole, które:
1) realizuje programy wychowania przedszkolnego
uwzglćdniające podstawć programową wychowania przedszkolnego;
2) zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie
i opiekć w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie”.
W świetle art. 5 ust. 5 i art. 5a ust. 3 powołanej
ustawy zakładanie i prowadzenie przedszkoli publicznych należy do zadań własnych gmin, które
powinny być realizowane z jej środków.
Cytowany przepis art. 14 ust. 5 ustawy o systemie
oświaty wskazuje nie tylko zagadnienia powierzone
organom prowadzącym do uregulowania w formie
uchwały, ale określa jednocześnie granice kompetencji prawotwórczej przyznanej w tym zakresie or-

ganowi prowadzącemu. Oznacza to, że w uchwale,
która jest aktem prawa miejscowego nie wolno zamieszczać postanowień, które wykraczają poza jego
treść. Opłaty ustalone przez radć gminy na podstawie art. 14 ust. 5 muszą zatem wskazywać, że przynajmniej 5 godzin dziennie jest bezpłatne. Ponadto
zgodnie z § 10 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz
publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 ze zm.) czas
przeznaczony na realizacjć podstawy programowej
wychowania przedszkolnego jest nie krótszy niż
5 godzin.
Na tej podstawie zwolnione z opłat są świadczenia
nauczania i wychowania w zakresie co najmniej
podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Rodzice (opiekunowie) dziecka, którzy zdecydują
o pobycie dziecka w przedszkolu wyłącznie przez
5 godzin, gdy jest realizowana podstawa programowa nie mogą ponosić żadnych kosztów z tego
tytułu. Dopiero po tym czasie rada może określić na
podstawie art. 14 ust. 5 ustawy opłaty za określone
świadczenia. Uchwała powinna wskazywać rodzaj
i liczbć świadczeń według stawek godzinowych, co
oznacza że uprawnienie rady ogranicza sić do ustalenia wysokości należności za świadczenia prowadzonych przez gminć przedszkoli publicznych przekraczające czas 5 godzin dziennie kiedy jest realizowana przynajmniej podstawa programowa.
Wymogu powyższego niewątpliwie nie spełniają
zapisy przedmiotowej uchwały stanowiące, że:
„§ 1. W przedszkolach publicznych prowadzonych
przez Miasto Gorzów Wlkp. bezpłatne nauczanie,
wychowanie i opieka realizowane jest wymiarze
5 godzin dziennie.
§ 2. Miasto prowadzi nauczanie, wychowanie i opiekć w oddziałach 5 godzinnych lub całodziennych.
Średni czas pobytu dziecka w oddziale całodziennym wynosi 8 godzin dziennie.
§ 3. Opłata za pobyt dziecka w oddziałach całodziennych wynosi 120zł miesićcznie ”.
Zgodnie z takimi postanowieniami cytowanych zapisów uchwały wszyscy rodzice (prawni opiekunowie) dzieci bćdą musieli ponosić taką samą opłatć
za świadczenia realizowane po 5 godzinie zajćć,
co narusza zasadć ekwiwalentności świadczeń,
zgodnie z którą opłatć wnosi sić za konkretne
świadczenia przekraczające czas bezpłatnych 5 godzin (§ 1 uchwały). Uregulowanie takie powoduje
przyjćcie jednej tylko, a przy tym sztywnej opłaty,
która w istocie nakłada na rodziców (opiekunów)
obowiązek jej ponoszenia w każdym przypadku korzystania przez dziecko z wychowania przedszkolne-
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go po 5 godzinie zajćć, niezależnie od ilości godzin
dodatkowych zajćć. Sprecyzowanie przez radć gminy rodzaju świadczeń udzielanych przez przedszkola
i wysokości opłat odpowiadających każdemu z tych
świadczeń istotne jest także dlatego, że czytelność
usług opiekuńczo-wychowawczych i odpowiadające
im ceny, mają istotne znaczenie dla rodziców (opiekunów) dziecka przy wyborze poszczególnych odpłatnych świadczeń dodatkowych, odpowiadających
ich możliwościom zarobkowym i majątkowym, oraz
potrzebom i zainteresowaniom danego dziecka.
Sposób ustalenia odpłatności powinien być przekonujący, oparty na kalkulacji ekonomicznej, a argumentacja za nim przemawiająca racjonalna i stosownie uzasadniona. Brak czytelności co do zakresu
dodatkowych świadczeń opiekuńczo – wychowawczych i odpowiadającej im opłaty, pozbawia rodziców dzieci, przy podejmowaniu decyzji w kwestii
korzystania z usług przedszkola, możliwości dokonania rzetelnej oceny w tym zakresie. Ponadto
w uchwale podjćtej na podstawie art. 14 ust. 5
ustawy o systemie oświaty rada gminy powinna
ustalić w jakich godzinach w danej placówce realizowane jest bezpłatne nauczanie przedszkolne, bądź
zamieścić odesłanie do odpowiednich w tym zakresie zapisów Statutów przedszkoli prowadzonych
przez gminć. Stanowisko przyjćte przez organ nadzoru potwierdza orzecznictwo sądów administracyjnych zachowujące w powyższym zakresie nadal
aktualność, zawarte mićdzy innymi w wyrokach
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. kolejno: z dnia 30 lipca 2009r., II SA/Go
290/09; z dnia 18 listopada 2009r., II SA/Go 705/09;
z dnia 1 września 2010r., II SA/Go 575/10.
W powyższej sprawie na uwagć zasługuje również
fakt, iż ustalenie opłaty za świadczenie prowadzonego przez gminć przedszkola jest ustanowieniem aktu
normatywnego o charakterze aktu prawa miejscowego tj. aktu o charakterze generalnym i abstrakcyjnym, a zatem zawierającego regulacje jasne, wyczerpujące, uniemożliwiające jego swobodą interpretacjć. Adresaci tego aktu (rodzice, opiekunowie
prawni dzieci) bćdą z niego czerpać informacje, jakich dodatkowych świadczeń udziela przedszkole
publiczne i jaką w związku z tym bćdą ponosić za to
odpłatność. W tej sytuacji organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może ograniczyć sić do wprowadzenia sztywnej opłaty ponoszonej za świadczenia bliżej nieokreślone.
Ponadto mocą § 4 kwestionowanej uchwały Rada
Miasta postanowiła iż w przypadku nieobecności
dziecka w przedszkolu opłata o której mowa w § 3
nie podlega zwrotowi ani proporcjonalnemu zwrotowi. Zdaniem organu nadzoru w zakresie kompetencyjnym wynikającym z art. 14 ust. 5 ustawy
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o systemie oświaty nie mieści sić prawo do decydowania, kiedy opłaty za świadczenia przekraczające
podstawy programowe nie podlegają zwrotowi
w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu.
Rodzice lub opiekunowie są bowiem zobowiązani
do ponoszenia opłaty za te świadczenia, z których
korzystają ich dzieci a kryterium, czy opłata jest pobierana czy nie, powinien być fakt korzystania lub
nie korzystania dziecka ze świadczeń. Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu mogą być pobierane jedynie w sytuacji, jeżeli dziecko faktycznie z danego
świadczenia skorzystało.
W ocenie organu nadzoru również postanowienia
§ 6 uchwały wykraczają poza delegacjć wynikającą
z art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty oraz naruszają obowiązujący porządek prawny, w szczególności art. 32 Konstytucji. Zasada równości wyrażona
w tym przepisie oznacza, że wszystkie podmioty
charakteryzujące sić daną cechą istotną w równym
stopniu, mają być traktowane równo (stanowisko
takie wyraził Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniach: 17/95, OTK ZU Nr 3/1995, s. 177; 7/98, OTK ZU
Nr 6/1998, s. 505). Natomiast Rada Miasta w § 6
przedmiotowej uchwały uzależniła możliwość zwolnienia rodziców (opiekunów) z opłaty w przypadku
trudnej sytuacji rodzinnej od jednostronnej decyzji
dyrektora przedszkola.
Skoro zakres udzielonego radzie upoważnienia
sprowadza sić do ustalenia opłat za świadczenia
prowadzonych przez gminć przedszkoli publicznych
w czasie przekraczającym wymiar zajćć, o którym
mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, to określenie w uchwale
terminu wnoszenia opłat (§ 7 uchwały), stanowi
wskazanie trybu uiszczania tych opłat, a zatem nie
znajduje oparcia w art. 14 ust. 5 ustawy o systemie
oświaty.
Wobec powyższego należało orzec jak na wstćpie.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności
uchwały rady gminy wstrzymuje jej wykonanie
w zakresie objćtym stwierdzeniem nieważności,
z dniem dorćczenia rozstrzygnićcia nadzorczego.
Od niniejszego rozstrzygnićcia służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. w terminie 30 dni od dorćczenia rozstrzygnićcia za pośrednictwem Wojewody
Lubuskiego.
Z upoważnienia Wojewody Lubuskiego
Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli
Teresa Kaczmarek

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 118

– 9288 –

• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzćdowego:
Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych, w miarć posiadanych rezerw, można nabywać: - na podstawie nadesłanego zamówienia: w Biurze Gospodarczym
Lubuskiego Urzćdu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. (0-95) 7115-210 - w punkcie sprzedaży Lubuskiego
Urzćdu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul Jagiellończyka 8, codziennie w godz. 730 - 1530, Dzienniki Urzćdowe wraz ze skorowidzami wyłożone są do
powszechnego wglądu redakcji Dziennika Urzćdowego, w bibliotece Lubuskiego Urzćdu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. oraz Delegaturze Lubuskiego
Urzćdu Wojewódzkiego w Zielonej Górze – codziennie w godzinach pracy urzćdu.
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