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Uchwała Rady Gminy Łagów Nr XXXVII/262/10 z dnia 10 sierpnia
2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w obrębie wsi Sieniawa, Gmina Łagów

9723

Uchwała Rady Gminy Deszczno Nr XLVII/358/10 z dnia 26 sierpnia
2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/287/2002 Rady Gminy
w Deszcznie z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie podziału gminy na
okręgi wyborcze

9730

Uchwała Rady Miejskiej w Sulechowie Nr XLIX/511/2010 z dnia
21 września 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części obrębu 3 miasta Sulechów, części obrębu
Brzezie k. Sulechowa, części obrębu Mozów i części obrębu Kije

9731

Uchwała Rady Miejskiej w Łęknicy Nr XLVI/255/2010 z dnia 28 września 2010r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji
i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

9741

Uchwała Rady Miejskiej w Łęknicy Nr XLVI/256/2010 z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

9743

Uchwała Rady Miejskiej w Łęknicy Nr XLVI/261/2010 z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

9749

Uchwała Rady Gminy Zabór Nr XXXVII/220/10 z dnia 28 września
2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru we wsi Droszków, gmina Zabór, pod nazwą
"Osiedle Poceglane"

9750

Uchwała Rady Miejskiej w Czerwieńsku Nr XXXIII/299/10 z dnia
29 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych
zasad, sposobu i trybu umarzania należności Gminy Czerwieńsk i jej
jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających
charakter cywilnoprawny oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych
należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także
organów do tego uprawnionych

9759

Uchwała Rady Miejskiej w Czerwieńsku Nr XXXIII/303/10 z dnia
29 września 2010r. w sprawie nadania nazwy ulic na terenie wsi Płoty

9760

Uchwała Rady Miejskiej w Czerwieńsku Nr XXXIII/306/10 z dnia
29 września 2010r. w sprawie Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury w Czerwieńsku

9763
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Uchwała Rady Miejskiej w Kargowej Nr XXXV/223/10 z dnia 6 paŝdziernika 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu
i trybu udzielania ulg w należnościach pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej
w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg

9765

Uchwała Rady Miejskiej w Kargowej Nr XXXV/228/10 z dnia 6 paŝdziernika 2010r. w sprawie przekazania w użytkowanie sołectwom
Gminy Kargowa nieruchomości oraz uchwalenia regulaminu świetlic
wiejskich

9770

Uchwała Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą Nr XLV/351/10 z dnia 7 paŝdziernika 2010r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez
przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Kostrzyn nad Odrą

9772

Uchwała Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą Nr XLV/352/10 z dnia 7 paŝdziernika 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia statutu
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostrzynie nad Odrą

9774

Uchwała Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą Nr XLV/359/10 z dnia 7 paŝdziernika 2010r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital i Domu Pomocy Społecznej “Dom Seniora” w Kostrzynie nad Odrą

9774

Uchwała Rady Miejskiej w Drezdenku Nr LVII/395/10 z dnia 20 paŝdziernika 2010r. ustalenia regulaminu targowiska

9775

Uchwała Rady Miejskiej w Drezdenku Nr LVII/397/10 z dnia 20 paŝdziernika 2010r. nadania Statutu Centrum Promocji Kultury w Drezdenku

9776

Uchwała Rady Miejskiej w Sulechowie Nr LI/529/2010 z dnia 19 paŝdziernika 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części obrębu Krężoły, części obrębu Kruszyna i części obrębu 2 miasta Sulechów

9779

Uchwała Rady Gminy Deszczno Nr L/381/10 z dnia 25 paŝdziernika
2010r. w sprawie udzielenia bonifikaty oraz określenia warunków jej
stosowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego

9790

Uchwała Rady Gminy Deszczno Nr L/388/10 z dnia 25 paŝdziernika
2010r. w sprawie nadania nazw ulic Deszczno

9791

Uchwała Rady Gminy Deszczno Nr L/390/10 z dnia 25 paŝdziernika
2010r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Glinik

9793

Uchwała Rady Gminy w Przewozie Nr XXXIX/239/2010 z dnia 26 paŝdziernika 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/205/97 Rady
Gminy w Przewozie z dnia 24 czerwca 1997 r. w sprawie utworzenia
zakładu budżetowego „Zakład Gospodarki Komunalnej” w Przewozie.

9795

Uchwała Rady Gminy w Przewozie Nr XXXIX/240/2010 z dnia 26 paŝdziernika 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji.

9796

Uchwała Rady Gminy w Przewozie Nr XXXIX/241/2010 z dnia 26 paŝdziernika 2010r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć szkolnych nauczycieli realizujących w ramach
stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin, pedagogów i logopedów zatrudnianych
w placówkach oświatowych Gminy Przewóz

9797

Uchwała Rady Miejskiej w Torzymiu Nr XXXX/272/10 z dnia 26 paŝdziernika 2010r. w sprawie określenia zasad wynajmu pomieszczeń
w obiektach szkolnych

9798
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Uchwała Rady Miejskiej w Torzymiu Nr XXXX/273/10 z dnia 26 paŝdziernika 2010r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania ze
świetlic wiejskich na terenie gminy Torzym

9799

Uchwała Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim Nr LV/353/10 z dnia
5 listopada 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ul. Armii Czerwonej w obrębie Krosno Odrzańskie oraz w rejonie ul. Armii Czerwonej w obrębie Łochowice.
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Uchwała Rady Powiatu Słubickiego Nr LI/283/10 z dnia 28 września
2010r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Słubickiego na 2010r.

9809

Uchwała Rady Powiatu Wschowskiego Nr XLV/208/2010 z dnia
20 paŝdziernika 2010r. w sprawie sposobu konsultowania projektów
aktów prawa miejscowego, oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej oraz trybu powoływania
członków, organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności
Pożytku Publicznego

9815

Uchwała Rady Powiatu Słubickiego Nr LII/285/10 z dnia 26 paŝdziernika 2010r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

9817

Uchwała Rady Powiatu Słubickiego Nr LII/287/10 z dnia 26 paŝdziernika 2010r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Słubickiego na 2010r.

9818
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UCHWAŁA NR XXXVII/262/10
RADY GMINY ŁAGÓW
z dnia 10 sierpnia 2010r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Sieniawa,
Gmina Łagów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.1) oraz
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.2) oraz art. 53 ust 1
ustawy z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne
i górnicze (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 228,
poz. 1947 ze zm.3) zgodnie z uchwałą Rady Gminy
Łagów Nr XXVIII/96/08 z dnia 19 czerwca 2008r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w
obrębie
wsi
Sieniawa
oraz
uchwałą
Nr XXXVII/261/10 Rady Gminy Łagów z dnia
10 sierpnia 2010r. w sprawie stwierdzenia zgodności
ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Sieniawa,
gmina Łagów z ustaleniami studium uwarunkowań
i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
Gminy Łagów, uchwala się co następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Przedmiotem ustaleń niniejszej uchwały
jest część obszaru złoża górniczego „Sieniawa I”,
Siodło VIII położonego w obrębie wsi Sieniawa.
2. Granice obszaru objętego uchwałą oznaczono
na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
3. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są
3 załączniki:
1) rysunek planu w skali 1: 5 000 – będący załącznikiem graficznym Nr 1 wraz z wyrysem ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łagów;
2) rozstrzygnięcie Rady Gminy Łagów dotyczące
sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które
należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich
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finansowania zgodnie z przepisami o finansach
publicznych – będący załącznikiem Nr 2;
3) rozstrzygnięcie Rady Gminy Łagów dotyczące
sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do
projektu niniejszego planu w trakcie wyłożenia
do publicznego wglądu, zapisane w formie tekstowej – będący załącznikiem Nr 3.
4) terenie górniczym – należy przez to rozumieć
przestrzeń objętą przewidywanymi szkodliwymi
wpływami robót górniczych;
§ 2. Obszar objęty planem przeznaczony jest na
cele eksploatacji terenu górniczego.
Rozdział 2
Ustalenia ogólne
§ 3. Ilekroć w zapisach niniejszej uchwały jest
mowa o:
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przemieszczane w związku z eksploatacją złoża
kopaliny w postaci nadkładu, skał płonnych
i nieużytecznych składników kopaliny, zagospodarowane według ustaleń planu – nie podlegają przepisom regulującym postępowania
z odpadami;

12) zwałowisku wewnętrznym – należy przez to rozumieć zwałowisko nieużytecznych mas ziemnych i skalnych, zlokalizowane wewnątrz wyrobiska odkrywkowego;
13) zwałowisku zewnętrznym – należy przez to rozumieć zwałowisko nieużytecznych mas ziemnych i skalnych zlokalizowane na powierzchni
terenu poza wyrobiskiem odkrywkowym;
14) projekcie zagospodarowania złoża – należy
przez to rozumieć projekt sporządzony zgodnie
z wymaganiami przepisu szczególnego;

1) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz decyzje organów administracyjnych;

15) odwadnianiu kopalni – należy przez to rozumieć czynności zapobiegające zatapianiu wyrobisk górniczych przez wody podziemne
i opadowe;

2) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to
rozumieć takie przeznaczenie, które jest przewidziane do prowadzenia określonej działalności i przeważa na danym terenie wyznaczonym
liniami rozgraniczającymi;

16) rekultywacji – należy przez to rozumieć przywrócenie terenom przekształconym postaci
użytecznej przyrodniczo i gospodarczo w miarę
możliwości zgodnej ze stanem poprzednim.

3) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to
rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają, wzbogacają lub zastępują przeznaczenie podstawowe;
4) terenie górniczym – należy przez to rozumieć
przestrzeń objęta przewidywanymi szkodliwymi
wpływami robót górniczych;
5) obszarze górniczym – należy przez to rozumieć
przestrzeń w granicach której przedsiębiorca
jest uprawniony do wydobywania kopaliny objętej koncesją;
6) koncesji – należy przez to rozumieć zezwolenie
na wydobywanie kopaliny z określonego złoża,
wydane na podstawie przepisu szczególnego;
7) złożu – należy przez to rozumieć naturalne nagromadzenie minerałów i skał (kopaliny) o wartości gospodarczej;
8) odkrywkowym wyrobisku górniczym – należy
przez to rozumieć wyrobisko powstałe w wyniku wydobywania kopaliny z powierzchni terenu;
9) obrzeżu wyrobiska – należy przez to rozumieć
pas terenu przylegający bezpośrednio do wyrobiska odkrywkowego, wyznaczony dla zachowania bezpieczeństwa i używany do celów
towarzyszących wydobywaniu kopaliny;
10) pasie ochronnym – należy przez to rozumieć
część obrzeża wyrobiska o normatywnej szerokości wyznaczona do ochrony terenu lub obiektu sąsiadującego z wyrobiskiem;
11) nieużytecznych masach ziemnych i skalnych –
należy przez to rozumieć masy ziemne i skalne

§ 4. Określone w § 3 pkt 2 i 3 przeznaczenie terenów wg rodzaju użytkowania obejmują:
1) podstawowy rodzaj przeznaczenia (przeznaczenie podstawowe w rozumieniu § 3 pkt 2 );
2) dopuszczalny rodzaj przeznaczenia (przeznaczenie dopuszczalne w rozumieniu § 3 pkt 3 );
3) obszar o ustalonym w planie przeznaczeniu terenu jest określony na rysunku planu liniami
rozgraniczającymi obowiązującymi oznaczonymi linią ciągłą;
4) przebieg linii rozgraniczających obowiązujących może być zmieniony tylko w trybie zmian
planu miejscowego;
5) grunt położony w obszarze wydzielonym liniami rozgraniczającymi można przeznaczyć wyłącznie na cele mieszczące się w użytkowaniu
podstawowym, względnie przy dochowaniu
warunków przewidzianych uchwałą i przepisami szczególnymi, na cele użytkowania dopuszczalnego w ustalonych proporcjach;
6) na rysunku planu tereny wydzielone liniami
rozgraniczającymi oznaczono symbolami zgodnie z ich podstawowym przeznaczeniem.
§ 5. Podstawowym celem regulacji zawartych
w ustaleniach planu jest zapewnienie integracji
wszelkich działań podejmowanych w granicach terenu górniczego w celu:
1) wykonania uprawnień określonych w koncesji;
2) zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego;
3) rekultywacji terenów poeksploatacyjnych;
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4) ochrony środowiska naturalnego i kulturowego.
§ 6. Przedmiotem ustaleń planu miejscowego są
elementy, o których mowa w art. 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz
w art. 53 ustawy prawo geologiczne i górnicze
a w szczególności tereny oznaczone na rysunku planu:
1) PE – tereny eksploatacji węgla brunatnego ze
złoża węgla brunatnego Sieniawa I Siodło VIII
(76 800m²);
2) PO – obrzeże odkrywkowego wyrobiska górniczego.
§ 7. 1. Na terenach objętych planem nie przewiduje się eksploatacji innych złóż kopalin za wyjątkiem węgla brunatnego.
2. Dopuszcza się wykonywanie badań geologicznych w celu poszukiwania i rozpoznania złóż
kopalin.
3. Nakazuje się rekultywacje terenów po działalności górniczej prowadzić sukcesywnie, w miarę jak
tereny te stają się zbędne do dalszej działalności.
Kierunek i sposób rekultywacji musi być określony
decyzją właściwego organu administracji rządowej.
Sposób i zakres rekultywacji nie może ograniczać
ruchu zakładu górniczego.
§ 8. Określa się następujące występujące zagrożenia:
1) zagrożenie wodne związane z występowaniem
deszczów nawalnych i niedostatecznym odwodnieniem (występować mogą w obrębie
osuwiska);
2) zagrożenia osuwiskami i obrywami skał powstających w obrębie skarp wyrobiska i także
osuwiska w skarpach zwałowisk;
3) zagrożenia mechaniczne powstające w zasięgu
działania maszyn i urządzeń będących w ruchu.
Rozdział 3
Przepisy obowiązujące dla całego obszaru planu
§ 9. 1. W zakresie zasad ochrony środowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się.
2. W technologii robót górniczych należy stosować rozwiązania eliminujące lub ograniczające zanieczyszczenia powietrza i wód, emisję hałasu
i niekorzystny wpływ na krajobraz.
3. Oddziaływanie prac eksploatacyjnych na środowisko przyrodnicze prowadzonych w odkrywkach
musi mieć charakter ograniczony przestrzennie
i czasowo. Wyrażać się to musi poprzez przekształcenie rzeŝby terenu i zmianę charakteru jego użytkowania. Oddziaływanie to będzie:
1) bezpośrednie – dotyczy przekształcenia powierzchni w celu przeciwdziałania degradacji
środowiska poprzez długotrwałą zmianę sposobu użytkowania terenu zajętego przez wyrobiska. Prace rekultywacyjne prowadzić sukcesywnie, bo tylko wtedy obiekty przyrodnicze
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występujące na powierzchni przynajmniej częściowo będą przywracane do stanu pierwotnego;

2) pośrednie:
a) dotyczy zanieczyszczeń powietrza – w celu
ograniczenia zanieczyszczenia powietrza wynikającego z wywiewania drobnych cząstek
gruntu z wyrobiska, zwałowisk i ciągów
transportowych
eksploatację
prowadzić
w wąskich wyrobiskach ograniczonych stromymi skarpami oraz sukcesywnie zasypywać
nadkładem
wyrobiska
poeksploatacyjne
i sukcesywnie je rekultywować;
b) dotyczy zanieczyszczeń wód powierzchniowych – w celu ograniczenia zanieczyszczenia
wód powierzchniowych wynikających z zrzutu zanieczyszczonych wód kopalnianych budować osadniki roślinne;
c) dotyczy hałasu – poziom hałasu w otoczeniu
odkrywki wyniesie ok. 40-56dB (pracujące
koparki , zwałowarki i taśmociągi );
d) dotyczy wód podziemnych – złoże nie jest
położone w granicach zbiornika wód podziemnych wymagających najwyższej ochrony
(ONO) i wysokiej Ochrony (OWO) oraz strefy
ujęcia wód podziemnych. Aby nie naruszyć
obecnego stanu poziomów wodonośnych
eksploatację prowadzić bez budowy systemu
odwodnienia.
4. Celem śledzenia i dokumentowania zachowania się poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego zaleca się wykonanie lokalnego monitoringu i cykliczne obserwowanie poszczególnych
elementów środowiska:
pomiar zapylenia i zasięg emisji zanieczyszczeń;
pomiar hałasu;
obserwacja wpływu eksploatacji na wody
powierzchniowe (ich dynamika i jakość).
5. Pierwsze pomiary wykonać przed rozpoczęciem prac związanych z realizacją inwestycji w celu
uzyskania obrazu tła pierwotnego.
6. W zakresie ochrony powierzchni ziemi
i środowiska: odpady bytowe gromadzić w metalowym kontenerze i okresowo podobnie jak ścieki
wywozić przez wyspecjalizowane służby na wysypisko.
§ 10. 1. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się:
2. Na obszarze objętym planem każdy kto
w trakcie prowadzenia robót budowlanych i ziemnych odkrył przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie iż jest on zabytkiem, jest zobowiązany:
1) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić
lub zniszczyć odkryty przedmiot;
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2) zabezpieczyć przy użyciu dostępnych środków
ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;

wyspecjalizowane służby na podstawie zawartej umowy z użytkownikiem złoża,

3) niezwłocznie zawiadomić o tym Lubuskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków a jeśli
to nie jest możliwe Wójta Łagowa.

c) odkrywka w obrębie Siodła VIII prowadzona
powyżej występowania poziomu wodonośnego wód podziemnych będzie odwadniana
systemem powierzchniowym zabezpieczającym eksploatację odkrywkową przed wodami
opadowymi oraz zbieraniem wód związanych
z soczewkami piaszczystymi poprzez system
rowów na spągu odkrywki, które doprowadzą ujęte wody do rząpia, a stamtąd w miarę
potrzeb muszą być przepompowywane na
powierzchnię i zrzucane do lokalnej sieci hydrograficznej. Przed zrzutem winny być
oczyszczone. Do wyrobiska pola siodła VIII
oprócz wód deszczowych dopływać będą
wody podziemne w ilości oszacowanej na
1,5m³/ min., dlatego w rejonie rząpia należy
zlokalizować pompownie spągowe wyposażone w pompy o wydatkach umożliwiających
ujęcie i przepompowanie na powierzchnie terenu wód podziemnych oraz opadowych
z deszczu nawalnego. Użytkownik złoża musi
opracować operat wodno-prawny, który będzie podstawą uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód poza teren odkrywki;

3. Wójt Łagowa jest obowiązany niezwłocznie,
nie dłużej niż w terminie 3 dni, przekazać Lubuskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków
zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, pkt 3.
4. Na obszarze eksploatacji nie stwierdzono występowania stanowisk archeologicznych oraz zabytkowych obiektów kultury.
§ 11. W zakresie zasad ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego. Zasady ochrony i ładu przestrzennego zostały określone w rozdziale 4 w warunkach zagospodarowania dla poszczególnych
terenów.
§ 12. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych nie czyni
się ustaleń, z uwagi na to, ze na obszarze eksploatacji nie występują przestrzenie publiczne.
§ 13. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości nie czyni się
ustaleń, z uwagi na to, ze na obszarze objętym planem nie występują tereny podlegające scaleniu.
§ 14. 1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej i komunikacji.
2. Obsługę komunikacyjną obszaru zapewnią:
1) drogi kołowe:
a) droga publiczna relacji Łagów – Wielowieś,
b) droga gminna relacji Sieniawa – Zarzyń;
2) układ komunikacyjny obszaru uzupełnią: realizowane w miarę potrzeby niezbędne dojazdy,
(ulice wewnętrzne o szerokości min. 9.0m. w liniach rozgraniczenia) umożliwiające swobodny
dostęp do wkopu samochodów samowyładowujących się (tatra, kamaz), dojazd karetki pogotowia, straży pożarnej i innych pojazdów
uprzywilejowanych.
3. Ustala się zasady obsługi obszaru w zakresie
infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodę:
a) wodę pitną na potrzeby załogi dostarczana
będzie z ujęcia wody w Sieniawie transportem samochodowym,
b) wodę do celów technologicznych i ochrony
przeciwpożarowej z istniejącego systemu
odwodnienia;
2) odprowadzenie ścieków i wód pokopalnianych:
a) na terenie wyrobiska nie będą powstawały
ścieki produkcyjne,
b) ścieki bytowe z przenośnych kabinowych sanitariatów będą okresowo odbierane przez

3) zaopatrzenie w energię elektryczną:
a) zaopatrzenie w energię za pośrednictwem linii energetycznej ze stacji transformatorowej
15/04kV znajdującej się na terenie zakładu
górniczego „Sieniawa 1”,
b) napowietrzne linie energetyczne niskich napięć i telekomunikacyjne prowadzić w pasach rozgraniczenia dróg na warunkach
uzgodnionych z zarządcą drogi;
4) gospodarka odpadami:
a) gromadzenie odpadów bytowych w metalowych kontenerach,
b) wywóz odpadów na składowisko lub do spalarni odpadów wyznaczonych w planie gminy.
4. Dopuszcza się lokalizację nowych, nie uwidocznionych na rysunku planu przewodów urządzeń
infrastruktury technicznej związanych z obsługą zagospodarowania terenu również poza wyznaczonymi pasami drogowymi przy spełnieniu następujących warunków:
a) uzyskania zgody właściciela nieruchomości;
b) powiązanie z elementami ekofizjograficznymi, w szczególności projektowanie sieci
z uwzględnieniem: ukształtowania terenu,
walorów krajobrazowych, obszarów leśnych,
skupisk zadrzewień i przebiegu cieków wodnych;
c) powiązanie ze strukturą władania, w szczególności projektowanie wzdłuż granic nieruchomości oraz w sposób umożliwiający realizację przeznaczenia terenu.
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§ 15. powiązanie ze strukturą władania, w szczególności projektowanie wzdłuż granic nieruchomości oraz w sposób umożliwiający realizację przeznaczenia terenu.
1) utrzymanie istniejącego sposobu i stanu zagospodarowania terenu, zgodnych z treścią mapy
zasadniczej;
2) rozpoczęcie w konkretnym terenie realizacji
rozwiązań tymczasowych nie będących obiektem budowlanym.
§ 16. Ustala się 5% stawkę służącą naliczeniu
opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, wynikającej ze wzrostu wartości
nieruchomości objętej planem.
Rozdział 4
Warunki zagospodarowania dla poszczególnych
terenów
§ 17. 1. Wyznacza się tereny odkrywkowe eksploatacji węgla brunatnego oznaczone na rysunku
planu symbolem PE.
2. Ustala się przeznaczenie terenów:
1) podstawowe: obszar złoża węgla brunatnego
„Sieniawa 1” w odkrywce Siodło VIII i terenu
bezpośrednio przylegającego do granic złoża;
2) dopuszczalne: tereny rolnicze i lasy.
3. Ustala się zasady zagospodarowania terenu,
parametry i wskaŝniki oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

Poz. 1951
runku wschodnim, pod następującymi warunkami:
a) budowa zwałowiska nie może uniemożliwić
prowadzenia eksploatacji węgla brunatnego;
b) w obrębie terenu zwałowiska należy pozostawić wolne (nie zasypane) miejsca na drogę technologiczną oraz inne obiekty i urządzenia kopalni, niezbędne dla eksploatacji
złoża;
c) formowanie wierzchowiny zwałowiska i jego
skarp prowadzić w ramach rekultywacji terenów poeksploatacyjnych;

5) warstwę humusu na całym obszarze eksploatacji usuwać wstępnie i deponować w sąsiedztwie krawędzi odkrywki, by w okresie rekultywacji wykorzystać go do prac rekultywacyjnych;
6) węgiel eksploatować koparkami jednoczerpakowymi napędzanymi elektrycznie lub spalinowo i przekazywać bezpośrednio na transport
kołowy w celu odstawy do odbiorców lub do
zakładu po drogach tymczasowych gruntowych. Dopuszcza się budowę przenośników taśmowych dla transportu kopaliny i nadkładu.
4. Ustala się warunki eksploatacji – w celu racjonalnej gospodarki złożem eksploatację węgla należy
prowadzić w sposób umożliwiający maksymalne
wybranie zasobów tej kopaliny z zachowaniem niezbędnych wymogów bezpieczeństwa.
5. Ustala się warunki związane z zakończeniem
eksploatacji:

1) eksploatację węgla prowadzić metodą odkrywkową, systemem zabierkowym piętrami eksploatacyjnymi o wysokości do 8.0m. Nachylenie generalne zbocza maksymalnie do 40°
w skrzydle asekwentnym (gdzie zagrożenie
osuwisk jest małe), do 35° w skrzydle konsekwentnym. Szerokość półek dostosować do rodzaju gruntu w skarpie na danym odcinku złoża. Budowę odkrywki na złożu w obrębie Siodła
VIII prowadzić do głębokości 40.0m.;

1) po zakończeniu eksploatacji złoża przedsiębiorca musi zabezpieczyć lub zlikwidować wyrobisko górnicze;

2) rozpocząć eksploatacje wkopem od strony zachodniej granicy Siodła VIII;

b) wieże oświetleniowe,
i telekomunikacyjne.

3) dopuszcza się początkowo, nakład z wkopu po
wybraniu zasobów węgla brunatnego zwałować albo w wyrobisku końcowym Siodła XI,
bądŝ na tymczasowym zwałowisku zewnętrznym zlokalizowanym na przedpolu projektowanej odkrywki. Po wybraniu części złoża umożliwiającej zwałowanie wewnętrzne, nakład deponować z uwzględnieniem niezbędnych wyprzedzeń frontów eksploatacyjnych na zwałowisku wewnętrznym, utrzymując zwałowanie
podpoziomowe do wysokości zewnętrznych
skarp wyrobiska z ~ 5.0-10.0m. przewyższenia
ponad teren, uwzględniając osiadanie zwałowiska;
4) budowę zwałowiska wewnętrznego prowadzić
generalnie od zachodnich granic terenu w kie-

2) po zakończeniu eksploatacji złoża przedsiębiorca musi zlikwidować lub usunąć poza teren objęty planem wszystkie obiekty i urządzenia służące
do wydobywania węgla takie jak:
a) maszyny i urządzenia służące do eksploatacji, ładowania i transportu kopaliny;

6. Ustala się zasady
z rekultywacją terenów:

linie

energetyczne

i warunki

związane

1) rekultywację terenów po działalności górniczej
prowadzić sukcesywnie, w miarę jak tereny te
stają się zbędne do dalszej działalności . Kierunek i sposób rekultywacji określa decyzja właściwego organu administracji rządowej. Sposób i zakres rekultywacji nie może ograniczać
ruchu zakładu górniczego;
2) prowadząc eksploatacje siodła VIII z zachodu na
wschód formować wyrobisko końcowe i założyć dwa kierunki rekultywacji: rolny i wodny:
a) stosując rozwój okrywy roślinnej w drodze
procesów naturalnych;
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b) docelowy skład gatunkowy zalesień dostosowując do warunków siedliskowych i roślinności naturalnej obszaru planu;

b) zwałowanie nadkładu na zwałowiskach tymczasowych o wysokości nie większej niż
6.0m.;

c) realizując zbiornik wodny o powierzchni rzędu 6.0ha, głębokości ~ 30.0-35.0m. i rzędną
zwierciadła wody ~ 104.0m. npm.

c) lokalizację dróg transportu technologicznego
oraz niezbędnych urządzeń związanych
z działalnością zakładu górniczego;

3) pracami rekultywacyjnymi zgodnie z przepisami na terenach poeksploatacyjnych objąć:

2) zakazuje się tworzenie nowych zwałowiska zewnętrznych z wyjątkiem tymczasowych.

a) prace ziemne, związane z formowaniem
skarp i wierzchowin zwałowisk wewnętrznych (nie planowane jest zwałowisko zewnętrzne), całość nakładu będzie lokowana
w kolejnych wyrobiskach;

4. Ustala się następujące zasady i warunki związane z rekultywacją terenów: kierunek rekultywacji –
zieleń niska i krzewiasta.

b) prace ziemne związane z formowaniem skarp
i dna w obrębie zwałowiska końcowego
w taki sposób, by skarpa południowa schodząca do zbiornika była łagodna i stanowiła
w przyszłości plażę;

Przepisy końcowe

c) prace ziemne związane z plantowaniem terenów pomocniczych;
d) odtworzenie systemów odwodnienia terenów poeksploatacyjnych;
e) odbudowę dróg polnych dojazdowych;
f)

zabiegi agrotechniczne na wierzchowinie
zwałowiska wewnętrznego;

g) pomiary geodezyjne, klasyfikacja
znawcza i prace kartograficzne.

glebo-

§ 18. 1. Wyznacza się tereny obrzeża odkrywkowych wyrobisk górniczych oznaczone na rysunku
planu symbolem PO.
2. Ustala się przeznaczenie terenów:
1) podstawowe: pasy ochronne wyrobisk odkrywkowych, szerokość pasów ochronnych wyrobisk odkrywkowych zgodnie z przepisami
szczególnymi;
2) dopuszczalne: tereny rolnicze i lasy.
3. Ustala się następujące warunki związane
z eksploatacją:
1) dopuszcza się:
a) deponowanie humusu aby w okresie rekultywacji wykorzystać go do prac rekultywacyjnych;

Rozdział 5
§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Łagów.
§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i podlega podaniu
do publicznej wiadomości na stronach internetowych BIP Gminy Łagów.
Przewodniczący Rady
Czesław Kalbarczyk
___________________________________________
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r.
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441,
Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173
poz. 1218, Dz. U 2008 r. 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 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.
3
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005r. Nr 167, poz. 1398, Nr 175, poz. 1462, M. P.
z 2005 r. Nr 33 poz. 462, Dz. U. z 2006r. Nr 133, poz. 934, Nr 170,
poz. 1217, Nr 190, poz. 1399, Nr 249, poz. 1834, M. P. z 2006r.
Nr 53, poz. 574 i poz. 575, Dz. U. z 2007r. Nr 21, poz. 125, Nr 82,
poz. 556 z 2008r. Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 199,
poz. 1227, Nr 227, poz. 1505, M.P. z 2008r. Nr 50, poz. 446 oraz
Dz.U. z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 74, poz. 927 i poz. 928, Dz. U.
z 2010r. Nr 47, poz. 278, Nr 76, poz. 489.
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVII/262/10
Rady Gminy Łagów
z dnia 10 sierpnia 2010r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXVII/262/10
Rady Gminy Łagów
z dnia 10 sierpnia 2010r.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXVII/262/10
Rady Gminy Łagów
z dnia 10 sierpnia 2010r.

ROZTRZYGNIĘCIE

ROZSTRZYGNIĘCIE

o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych
gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie
z przepisami o finansach publicznych.

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), art. 7
ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
ze zm.) i art. 111 ust. 2 pkt 1 ustawy z 30 czerwca
2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r.
Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy Łagów rozstrzyga co następuje:
Na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w granicach określonych
w załączniku Nr 1 na rysunku planu nie przewiduje
się infrastruktury technicznej i komunikacji kołowej,
których realizacja należy do zadań własnych gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póŝn.
zm.) Rada Gminy Łagów rozstrzyga co następuje :
Do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Sieniawa obejmującego teren
położony w północno-zachodniej części miejscowości, wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą skutków wpływu ustaleń planu na środowisko w Urzędzie Gminy Łagów w dniach od
10.09.2009 do 02.10.2009r., nie wniesiono uwag
zgodnie z wykazem uwag stanowiącym integralną
część dokumentacji formalno – prawnej prac planistycznych.

51
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195 2

UCHWAŁA NR XLVII/358/10
RADY GMINY DESZCZNO
z dnia 26 sierpnia 2010r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/287/2002 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 28 czerwca 2002r.
w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca
1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t. j. Dz. U. z 2003r.
Nr 159, poz. 1547 z póŝn. zm.) oraz art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn.
zm.) Rada Gminy w Deszcznie uchwala, co następuje:
§ 1. 1. W uchwale Nr XXVII/287/2002 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie
podziału gminy na okręgi wyborcze dokonuje się
następujących zmian:
1) z okręgu wyborczego Nr 1 obejmującego sołectwo Deszczno, Maszewo zdejmuje się jeden
mandat,
2) w okręgu wyborczym Nr 3 obejmującym sołectwo Osiedle Poznańskie, Ciecierzyce, Karnin
dodaje się jeden mandat,

pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez
zmian.
2. Podział gminy na okręgi wyborcze, ich granice
i numery oraz liczba wybieranych w każdym okręgu
radnych ustalona jest w załączniku Nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Deszczno.
§ 3. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Lubuskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Gorzowie Wlkp.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego i podaniu do
publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Przewodniczący Rady
Jerzy Łochowicz
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Załącznik
do uchwały Nr XLVII/358/10
Rady Gminy Deszczno
z dnia 26 sierpnia 2010r.

Liczba ludności gminy na dzień 31 grudnia 2009r. wynosi 7997
Jednolita norma przedstawicielstwa wynosi 533,13
Liczba mandatów 15
Nr okręgu
wyborczego
1
2
3

4

5

6

Granice okręgu
(sołectwa)

Liczba ludności
w okręgu
1131
281
533
1067
510
410
423
58
378
191
488
40
469
95
220
228
232
138
102
685
318

Deszczno
Maszewo
Glinik
Osiedle Poznańskie
Ciecierzyce
Karnin
Dzierżów
Koszęcin
Łagodzin
Prądocin
Ulim
Niwica
Bolemin
Orzelec
Białobłocie
Krasowiec
Płonica
Kiełpin
Dziersławice
Brzozowiec
Borek

Liczba mandatów
2
1
4

3

3

2

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

1953
195 3

UCHWAŁA NR XLIX/511/2010
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE
z dnia 21 września 2010r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu 3 miasta Sulechów, części
obrębu Brzezie k. Sulechowa, części obrębu Mozów i części obrębu Kije
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) i art. 20 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z póŝn. zm.) uchwala się, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obrębu 3 miasta Sulechów, części obrębu Brzezie k. Sulechowa, części
obrębu Mozów i części obrębu Kije z przeznaczeniem terenów pod funkcję: produkcyjną, usługową
i mieszkalną wraz z infrastrukturą techniczną oraz
komunikacją i zielenią urządzoną.
2. Granice terenu objętego planem oznaczone
zostały na rysunku planu.

3. Integralnymi częściami uchwały są:
1) rysunek planu w skali 1:2000 stanowiący załącznik Nr 1;
2) rozstrzygniecie dotyczące sposobu rozpatrzenia
uwag do projektu planu, stanowiące załącznik
Nr 2;
3) rozstrzygniecie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych
gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik Nr 3.
§ 2. Plan wprowadza ustalenia dotyczące:
1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
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2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
5) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych;
6) parametrów i wskaŝników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaŝniki
intensywności zabudowy;
7) granic i sposobów zagospodarowania terenów
lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów,
w tym terenów górniczych
8) szczegółowych zasad i warunków scalania
i podziału nieruchomości objętych planem
miejscowym;
9) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy;
10) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
11) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów;
12) stawki procentowej, na podstawie której ustala
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4.
§ 3. Ilekroć w ustaleniach niniejszej uchwały jest
mowa o:
1) planie – należy przez to rozumieć miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 1 ust. 1;
2) rysunku planu – należy przez to rozumieć graficzny zapis planu przedstawiony na mapie
w skali 1:2000, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały;
3) przepisach szczególnych – należy przez to rozumieć aktualne w momencie realizacji niniejszej uchwały przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, normy branżowe oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikające
z prawomocnych decyzji administracyjnych;
4) terenie – należy przez to rozumieć teren wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem sposobu użytkowania;
5) tymczasowym sposobie zagospodarowania,
urządzenia lub użytkowania terenu – należy
przez to rozumieć dotychczasowe użytkowanie
terenu do czasu zagospodarowania zgodnie
z przeznaczeniem ustalonym planem;
6) uciążliwości – należy przez to rozumieć przekroczenie standardów jakości środowiska,
w tym zjawiska lub stany utrudniające życie albo dokuczliwe dla otaczającego terenu,
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a zwłaszcza hałas, wibracje, zanieczyszczenia
powietrza i zanieczyszczenia odpadami, przekraczające obowiązujące wielkości normowe;

7) usługach – należy przez to rozumieć takie usługi, które służą zaspokojeniu potrzeb ludności,
tj.; handel, gastronomię, kulturę, edukację,
opiekę zdrowotną, usługi hotelarskie i związane
z rekreacją i sportem, administrację i inne nie
wytwarzające dóbr materialnych;
8) funkcji produkcyjnej – należy przez to rozumieć:
przemysł, składy, bazy, budownictwo z obiektami administracyjno – socjalnymi, z dopuszczeniem obiektów i urządzeń infrastruktury
technicznej;
9) przeznaczenie podstawowe – przeznaczenie
będące dominującą formą wykorzystania terenu oraz budynków istniejących i planowanych
z nim związanych, obejmujące powyżej 50%
powierzchni działki lub powierzchni całkowitej
wszystkich budynków;
10) przeznaczenie uzupełniające – przeznaczenie
inne niż podstawowe, które uzupełnia lub
wzbogaca przeznaczenie podstawowe i nie występuje samodzielnie na danym terenie;
11) reklamie wielkogabarytowej – należy przez to
rozumieć reklamę o powierzchni pow. 12,0m²,
trwale związanej z gruntem;
12) paliwach proekologicznych – należy przez to
rozumieć paliwa ograniczające emisję zanieczyszczeń do atmosfery, takie jak: gaz, olej opałowy, energia elektryczna lub przyłączenia do
miejskiej sieci ciepłowniczej.
§ 4. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
2) nieprzekraczalne linie zabudowy, linie ograniczające obszar, na którym dopuszcza się realizację obiektów kubaturowych;
3) symbole określające przeznaczenie terenów.
2. Pozostałe, nie wymienione w ust. 1 elementy
rysunku planu, jak np. treść podkładu mapowego,
orientacyjne linie podziałów wewnętrznych, mają
charakter informacyjny i nie są ustaleniami planu.
Rozdział 2
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające
tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych
zasadach zagospodarowania
§ 5. 1. Przedmiotem planu są regulacje określające warunki zagospodarowania terenów z ich przeznaczeniem na cele funkcji produkcyjnej, usługowej,
mieszkaniowej, zieleni, infrastruktury technicznej
i komunikacji niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania terenów.
2. Przy zagospodarowaniu wyodrębnionych terenów określonych na rysunku planu liniami roz-
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graniczającymi, obowiązuje zasada bezkolizyjnego
sąsiedztwa poszczególnych funkcji, których uciążliwość nie może wykraczać poza granice działek na
ten cel przeznaczonych.

5) ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem poprzez zastosowanie odpowiednich urządzeń w procesach technologicznych i grzewczych;

Rozdział 3

6) stosowanie w procesach technologicznych nowoczesnych proekologicznych technologii;

Zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego
§ 6. 1. W zakresie ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego ustala się:
1) zachowanie i adaptację istniejącej zabudowy
zgodnie z warunkami zawartymi z rozdziale7;
2) wprowadzenie nowej zabudowy w ściśle wyznaczonych ramach przypisanych dla każdego
terenu;
3) zabudowa realizowana na obszarze opracowania planu powinna cechować się wysokimi walorami architektonicznymi i być umiejętnie
wkomponowana w otaczający krajobraz;

7) budynki z pomieszczeniami przeznaczonymi na
pobyt ludzi muszą być sytuowane poza zasięgiem uciążliwości przekraczających dopuszczalne normy określone w przepisach o ochronie środowiska lub w ich zasięgu, pod warunkiem zastosowania w nich rozwiązań odpowiednio ograniczających te uciążliwości, dotyczy to w szczególności uciążliwości wywołanych ruchem na drogach publicznych;
8) uciążliwości wynikające z prowadzenia działalności usługowej, gospodarczej i produkcyjnej
nie mogą wykraczać poza granice terenów na
ten cel przeznaczonych.
Rozdział 5

4) powiązanie projektowanych terenów komunikacyjnych, zieleni i infrastruktury technicznej
z elementami istniejącymi;

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

5) ogrodzenia działek winny stanowić elementy
plastyczne zharmonizowane z otoczeniem.

§ 8. 1. W obrębie obszaru objętego planem zlokalizowane są stanowiska archeologiczne:

2. Jako podstawową zasadę polityki parkingowej
dla terenów o funkcjach związanych z działalnością
gospodarczą i usługową, przyjmuje się uwarunkowanie, że przy zagospodarowaniu każdej działki winien być rozwiązany problem miejsc postojowych
dla samochodów i rowerów w ilości zabezpieczającej potrzeby funkcji wynikających z przeznaczenia
terenów.

1) Suchawa stan. 2 (AZP 58-15/2) – ślady osadnicze z epoki brązu, póŝnośredniowieczne i nowożytne;

Rozdział 4

4) Mozów stan. 15 (AZP 59-15/28) – ślady osadnicze starożytne, póŝnośredniowieczne oraz
z okresu nowożytności;

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego
§ 7. W zakresie ochrony środowiska przyrodniczego ustala się:
1) zachowanie walorów krajobrazowych obszaru
objętego planem poprzez właściwe zagospodarowanie terenów;
2) ochronę istniejących drzewostanów przy realizacji nowych obiektów i ciągów komunikacyjnych;
3) wyposażenie terenów w urządzenia infrastruktury technicznej związane z odprowadzaniem
i oczyszczaniem ścieków; w przypadku odprowadzenia wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu, na którym może dojść do
ich zanieczyszczenia przed odprowadzeniem do
odbiornika, konieczne jest ich podczyszczenie;
w odniesieniu do powierzchni utwardzonych
należy odpowiednio zabezpieczyć środowisko
gruntowo – wodne przed infiltracją zanieczyszczeń;
4) stosowanie urządzeń zabezpieczających przed
zanieczyszczeniem środowiska gruntowo –
wodnego przez produkty ropopochodne i inne
szkodliwe substancje;

2) Suchawa stan. 3 (AZP 58-15/17) – ślady osadnicze z epoki kamienia i nowożytne;
3) Mozów stan. 14 (AZP 59-15/27) – ślady osadnicze starożytne i póŝnośredniowieczne;

5) Mozów stan. 16 (AZP 59-15/29) – ślady osadnicze starożytne, póŝnośredniowieczne oraz
z okresu nowożytności.
2. Przy prowadzeniu prac ziemnych w granicach
i bezpośrednim sąsiedztwie istniejących stanowisk
archeologicznych, należy zapewnić prowadzenie
ratowniczych badań archeologicznych i uzyskać na
te badania decyzję pozwolenia Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zgodnie z przepisami szczególnymi.
3. Osoby prowadzące roboty budowlane i ziemne na dalszych obszarach w razie ujawnienia
przedmiotu, który posiada cechy zabytku, obowiązane są niezwłocznie zawiadomić o tym Burmistrza
Sulechowa oraz Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; jednocześnie obowiązane są
zabezpieczyć odkryty przedmiot i wstrzymać wszelkie roboty mogące go uszkodzić lub zniszczyć do
czasu wydania przez Lubuskiego Konserwatora Zabytków odpowiednich zarządzeń.
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dróg, przy zachowaniu wytyczonej linii zabudowy,

Rozdział 6
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych

f)

§ 9. 1. W celu właściwego kształtowania przestrzeni publicznych, które stanowią tereny dróg publicznych, tereny usług publicznych zaleca się:
1) obsadzanie ulic drzewami;
2) stosowanie małej architektury;
3) stosowanie nośników reklamowych w formie
zorganizowanej i ujednoliconej co do wielkości
i wyrazu plastycznego z wyłączeniem reklam
wielkogabarytowych.
2. Realizacja ustaleń planu w zakresie zagospodarowania terenu objętego planem oraz rozwiązanie
techniczne i architektoniczne obiektów winny
uwzględniać potrzeby osób niepełnosprawnych.

g) zagospodarowanie terenów niezabudowanych na urządzone tereny zielone, place,
miejsca rekreacji, przy zachowaniu 40% powierzchni działki użytkowanej jako biologicznie czynnej,
h) obsługę komunikacyjną z drogi publicznej
dojazdowej i drogi publicznej zbiorczej,
i)

wprowadzenie zieleni ozdobnej i izolacyjnej
towarzyszącej budynkom,

j)

parkowanie pojazdów w obrębie własnej nieruchomości;

Rozdział 7
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów
górniczych
§ 10. 1. Teren objęty planem, częściowo leży na
obszarze i terenie górniczym „Kije”.
2. Wzdłuż istniejącego ropociągu n 60 relacji:
odwiert Kije – 11 – Kopalnia Ropy Naftowej Kije
należy wyznaczyć strefę ochronną o szerokości 30m
(po 15m od osi ropociągu), w której obowiązuje
zakaz zabudowy i składowania materiałów palnych.
Ewentualną infrastrukturą techniczną oraz projektowane drogi należy uzgodnić z właścicielem ropociągu.
Rozdział 8
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki
intensywności zabudowy
§ 11. 1. Wyznacza się tereny oznaczone symbolem MN – funkcja mieszkaniowa jednorodzinna
w zabudowie wolnostojącej, dla których:
1) ustala się:
a) adaptację istniejących budynków z możliwością remontów i przebudowy przy zachowaniu istniejącego charakteru zabudowy,
b) nieprzekraczalne linie zabudowy od granic
działek, oprócz uwidocznionych na rysunku
planu, zgodne z przepisami szczególnymi,
c) powierzchnię zabudowy do 35% obszaru
działki,
d) wysokość zabudowy projektowanej do 3 kondygnacji nadziemnych oraz nie więcej niż
13,0m mierzone od średniego poziomu terenu do kalenicy dachu,
e) usytuowanie nowej zabudowy w układzie kalenicowym równolegle lub prostopadle do

zastosowanie dachów dwuspadowych i wielospadowych o pochyleniu połaci dachowych 25o–45o, krytych pokryciem ceramicznym lub dachówkopodobnym z możliwością
wykorzystania poddaszy na cele użytkowe,

2) dopuszcza się:
a) możliwość wprowadzenia zmian w podziale
terenów na działki uwidocznione na rysunku
planu i możliwość łączenia działek,
b) realizacji budynków z poddaszem nieużytkowym,
c) realizację parterowych obiektów towarzyszących zabudowie mieszkaniowej, a w szczególności garaży, budynków gospodarczych,
altan, przy granicy działek z sąsiednią działką
budowlaną; dachy spadziste o nachyleniu
20º – 45º,
d) realizację wolnostojących budynków gospodarczych i garaży,
e) lokalizację zbiorników wodnych, ogrodów
zimowych, małych przydomowych basenów
kąpielowych i innych obiektów małej architektury,
f)

realizację komunikacji wewnętrznej,

g) wprowadzenie ogrodzeń o wysokości 1,20m
w formie ażurowej lub żywopłotów.
2. Wyznacza się teren o funkcji usługowej
z dopuszczeniem działalności gospodarczej o charakterze nieuciążliwym oznaczony symbolem U, dla
którego:
1) ustala się:
a) przeznaczenie terenu pod:
obiekty handlowo – usługowe, biurowo –
administracyjne, transportu, łączności, rekreacji i sportu, gastronomii i hotelarstwa,
hurtownie i magazyny,
usługi rzemieślnicze,
obiekty obsługi komunikacji i stacje paliw,
b) podział terenu na działki uwarunkowany zapotrzebowaniem przez poszczególnych inwestorów,
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c) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodne
z rysunkiem planu; od drogi krajowej – 25m
od zewnętrznej krawędzi jezdni,
d) powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 50% powierzchni działki,
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e) lokalizowanie obiektów technicznych i technologicznych związanych z prowadzoną działalnością, w tym nadziemnych lub podziemnych,
f)

e) powierzchnia biologicznie czynna min 20%
w stosunku do powierzchni działki,
f)

wysokość zabudowy:
dla budynków nieprodukcyjnych – do
3 kondygnacji, przy czym wysokość ta licząc od poziomu terenu do najwyższego
punktu dachu budynku nie może przekraczać 18,0m,
dla przemysłowych, magazynowych do
16,0m, w wypadkach uwarunkowanych
względami technologicznymi, dopuszcza
się zwiększenie wysokości w części obiektu do 20m,

g) dachy płaskie z możliwością stosowania naświetli, jednospadowe lub wielopołaciowe
o nachyleniu połaci do 30º,

3) zakazuje się:
a) zabudowy mieszkaniowej z wyjątkiem lokali
mieszkaniowych związanych z funkcją podstawową zgodnie z przepisami odrębnymi.
3. Wyznacza się tereny o funkcji produkcyjnej
z dopuszczeniem funkcji usługowej oznaczone symbolem P-1, P-2, P-3, P-4 i P-5, dla których:
1) ustala się:
a) przeznaczenie terenów pod:
zakłady produkcyjne i składy, zakłady przetwórcze,

h) realizowane obiekty o zróżnicowanym sposobie kształtowania elewacji jako wolnostojące lub zblokowane o wyraŝnym podziale
brył,
i)
j)

obsługa komunikacyjna z drogi wojewódzkiej
zgodnie z rysunkiem planu,
jako podstawową zasadę polityki parkingowej przyjmuje się uwarunkowanie, że przy
zagospodarowaniu każdej działki winien być
rozwiązany problem miejsc postojowych dla
samochodów i rowerów w ilości zabezpieczającej potrzeby wynikające z funkcji terenu,

k) zagospodarowanie terenów niezabudowanych na urządzone tereny zielone, place manewrowe, drogi wewnętrzne, miejsca parkingowe,

odstępstwo od linii zabudowy określonych
na rysunku planu, z włączeniem nieprzekraczalnych linii zabudowy od drogi krajowej
i wojewódzkiej, w przypadku realizowania
obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej i ochrony w tym portierni na granicy
działki;

hurtownie i magazyny,
obiekty handlowo – usługowe, biurowo –
administracyjne, sportu, gastronomii,
b) adaptację istniejącej zabudowy – istniejącego zakładu produkcyjnego z możliwością
rozbudowy i przebudowy na terenie oznaczonym symbolem P-1,
c) przeprowadzenie rekultywacji wysypiska na
terenie oznaczonym symbolem P-2,
d) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodne
z rysunkiem planu, od drogi krajowej Nr 3 –
25 m od zewnętrznej krawędzi jezdni i od
planowanej drogi ekspresowej S3 – 40 m od
zewnętrznej krawędzi jezdni,

l)

wprowadzenie nasadzeń drzew i krzewów
o walorach estetycznych i ochronnych,

e) powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 70% powierzchni działki,

ł)

wprowadzenie zieleni izolacyjnej – zróżnicowanej pod względem wysokości i rodzaju gatunków, o szerokości 4m, w pasie pomiędzy
nieprzekraczalną linią zabudowy a granicą terenu od dróg krajowych;

f)

g) wysokość zabudowy:
dla budynków nieprodukcyjnych – do
3 kondygnacji, przy czym wysokość ta licząc od poziomu terenu do najwyższego
punktu dachu budynku nie może przekraczać 18,0m,

2) dopuszcza się:
a) lokalizowanie obiektów administracyjno –
socjalnych dla obsługi funkcji wymienionych
w pkt 1,

dla przemysłowych, magazynowych do
20,0m, w wypadkach uwarunkowanych
względami technologicznymi, dopuszcza
się zwiększenie obiektów do 35,0m,

b) obiekty obsługi komunikacji oraz motele,
c) podział terenu na działki budowlane o min.
powierzchni 5000m², działki muszą mieć
kształty geometryczne umożliwiające ich zabudowę zgodnie z przeznaczeniem,
d) ogrodzenie działek, wysokość ogrodzenia do
2,2m – ażurowe,

powierzchnia biologicznie czynna min 20%
w stosunku do powierzchni działki,

h) dachy płaskie z możliwością stosowania naświetli, jednospadowe lub wielopołaciowe
o nachyleniu połaci do 30º,
i)

realizowane obiekty jako wolnostojące lub
zblokowane,
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obsługa komunikacyjna z projektowanych
dróg publicznych dojazdowych i drogi wojewódzkiej,

k) jako podstawową zasadę polityki parkingowej przyjmuje się uwarunkowanie, że przy
zagospodarowaniu każdej działki winien być
rozwiązany problem miejsc postojowych dla
samochodów w ilości zabezpieczającej potrzeby wynikające z funkcji terenu, w ilości
nie mniejszej niż 1 miejsce postojowe na
5 zatrudnionych,
l)

zagospodarowanie terenów niezabudowanych na urządzone tereny zielone, place manewrowe, drogi wewnętrzne, miejsca parkingowe,

m) wprowadzenie nasadzeń drzew i krzewów
o walorach estetycznych i ochronnych,
n) wprowadzenie zieleni izolacyjnej – zróżnicowanej pod względem wysokości i rodzaju gatunków, o szerokości 4m, w pasie pomiędzy
nieprzekraczalną linią zabudowy a granicą terenów od ogrodów działkowych;
2) dopuszcza się:
a) lokalizowanie obiektów administracyjno –
socjalnych dla obsługi funkcji wymienionych
w pkt1,
b) obiekty obsługi komunikacji,
c) lokalizację przedsięwzięć służących gospodarowaniu odpadami, segregacji i przeładunku,
zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi dotyczącymi ochrony środowiska na
terenach oznaczonych symbolem P-2 i P-3,
d) ogrodzenie działek, wysokość ogrodzenia do
2,2m – ażurowe,
e) lokalizowanie
obiektów
technicznych
i technologicznych związanych z prowadzoną
działalnością, w tym nadziemnych lub podziemnych,
f)

odstępstwo od linii zabudowy określonych
na rysunku planu, z wyłączeniem nieprzekraczalnych linii zabudowy od dróg krajowych
i wojewódzkich, w przypadku realizowania
obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej i ochrony w tym portierni na granicy
działki,

g) przebudowę i skanalizowanie
rowów melioracyjnych;

istniejących

3) zakazuje się:
a) zabudowy mieszkaniowej z wyjątkiem lokali
mieszkaniowych związanych z funkcją podstawową zgodnie z przepisami odrębnymi.
4. Wyznacza się tereny oznaczone symbolem ZP1 i ZP-2 – teren zieleni urządzonej, rekreacji i wód
powierzchniowych, dla których:
1) ustala się:
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a) utrzymanie i ochrona istniejących zbiorników
wodnych,
b) utrzymanie istniejącej zieleni wysokiej i lasu
– na terenie oznaczonym symbolem ZP-2,
c) realizację ciągów pieszych z placami wypoczynkowymi i ścieżek rowerowych,
d) realizację urządzeń rekreacyjnych i sportu;

2) dopuszcza się:
a) urządzenie stawów rybnych,
b) urządzenie plaży zielonej,
c) sporty wodne,
d) realizację małej architektury,
e) realizację obiektów towarzyszących związanych z przeznaczeniem terenu na cele rekreacyjno – sportowe z uwzględnieniem zabezpieczeń przeciwpowodziowych.
5. Wyznacza się teren oznaczony symbolem RL –
teren przeznaczony do zalesienia, dla którego:
1) ustala się:
a) funkcję terenu – gospodarka leśna,
b) przeprowadzenie rekultywacji wysypiska;
2) zakazuje się:
a) lokalizację obiektów budowlanych nie związanych z gospodarką leśną w odległości min.
40m od zewnętrznej krawędzi jezdni planowanej drogi ekspresowej S3.
6. Wyznacza się tereny oznaczone symbolem R –
funkcja rolnicza, dla których ustala się:
1) użytkowanie jak dotychczas;
2) dopuszcza się:
a) uprawy ogrodnicze i sadownicze,
b) możliwość włączenia terenów do działek budowlanych usytuowanych w sąsiedztwie.
7. Wyznacza się teren oznaczony symbolem KL –
teren eksploatacji iłów, dla którego:
1) ustala się:
a) kontynuację eksploatacji
z przepisami odrębnymi;

złoża

zgodnie

2) dopuszcza się:
a) przeznaczenie terenu po eksploatacji i rekultywacji pod rekreację lub stawy rybne.
8. Wyznacza się tereny oznaczone symbolem ZL
– tereny lasów, dla których:
1) ustala się:
a) zachowanie istniejących terenów leśnych bez
zmian w użytkowaniu;
2) zakazuje się:
a) lokalizację obiektów budowlanych nie związanych z gospodarką leśną.
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9. Wyznacza się teren oznaczony symbolem ZD –
teren ogrodów działkowych, dla którego:
1) ustala się:
a) utrzymanie istniejących urządzonych terenów zielonych oraz obiektów służących do
prowadzenia upraw ogrodniczych i wypoczynku,
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Rozdział 10

Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy
§ 13. Należy przestrzegać zasad zagospodarowania na obszarze objętym planem zgodnie
z przepisami szczególnymi.

b) utrzymanie istniejących wjazdów;
2) dopuszcza się:
a) realizację ekranów akustycznych chroniących
teren przed ponadnormatywnym hałasem
emitowanym przez ruch pojazdów na drodze
krajowej S3 ozn. symb. KDG,
b) obiekty socjalne i administracji pełniące służebną rolę wobec przeznaczenia podstawowego,
c) altany i obiekty gospodarcze oraz urządzenia
towarzyszące,

Rozdział 11
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
§ 14. 1. Wyznacza się teren komunikacji kołowej
oznaczony symbolem KDG, dla którego:
1) ustala się:
a) klasa drogi – droga publiczna główna,
b) linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem
planu,
2) dopuszcza się:

d) parkingi terenowe,

a) przebudowę drogi,

e) terenowe urządzenia sportu i rekreacji.

b) przebudowę infrastruktury technicznej.

10. Wyznacza się teren oznaczony symbolem E –
teren projektowanej stacji energetycznej:
1) ustala się lokalizację kompaktowej stacji transformatorowej.
11. Wyznacza się tereny oznaczony symbolem
Z – tereny projektowanych złączy kablowych 15kV.
Rozdział 9
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału
nieruchomości objętych planem miejscowym
§ 12. 1. Ustala się następujące zasady podziału
działek:
1) minimalna powierzchnia działki nowoprojektowanej w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej – 1000m²;
2) minimalna szerokość frontu działki w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej – 20m;
3) powierzchnię działki pod stację transformatorową – 30m², o wymiarach 5m x 6m;
4) powierzchnię działki pod złącze kablowe – 8m²,
o wymiarach 2m x 4m
5) dopuszcza się podział nieruchomości pod warunkiem zachowania terenu niezbędnego dla
funkcjonowania samodzielnej działki lub poprawienia zagospodarowania istniejącej działki.
2. Dopuszcza się dokonywanie scaleń gruntów
w granicach terenów oznaczonych tym samym
symbolem literowym oraz w obrębie dróg.
3. Dopuszcza się podział terenów oznaczonych
symbolem U i symbolem P na działki budowlane
o min. powierzchni 5000m², działki muszą mieć
kształty geometryczne, umożliwiające ich zabudowę
zgodnie z przeznaczeniem; dostępne z drogi wojewódzkiej zjazdem, wg rysunku planu, poprzez drogi
wewnętrzne o min. szerokości 12,0m.

2. Wyznacza się tereny komunikacji kołowej
oznaczone symbolem KDZ, dla których:
1) ustala się:
a) klasa drogi – droga publiczna zbiorcza,
b) linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem
planu;
2) dopuszcza się:
a) przebudowę drogi,
b) przebudowę infrastruktury technicznej.
3. Wyznacza się tereny komunikacji kołowej
oznaczone symbolem KDD, dla których:
1) ustala się:
a) klasa drogi – droga publiczna dojazdowa,
b) szerokość w liniach rozgraniczających min.
12m,
c) szerokość jezdni min. 6m,
d) chodniki obustronne,
e) dostępność jezdni bez ograniczeń;
1) dopuszcza się:
a) realizację jednostronnych chodników,
b) wydzielenie ścieżki rowerowej.
4. Wyznacza się tereny komunikacji kołowej
oznaczone symbolem KDW-1, dla których:
1) ustala się:
b) szerokość pasa drogowego w istniejących liniach rozgraniczających;
5. Wyznacza się tereny komunikacji kołowej
oznaczone symbolem KDW-2, dla których:
1) ustala się:
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a) klasa drogi – drogi wewnętrzne dojazdowe,
b) szerokość w liniach rozgraniczających min.
8m;
2) dopuszcza się:
a) urządzenie nawierzchni w jednym poziomie
z wydzielonymi pasami do ruchu pieszego.
§ 15. 1. Ustala się następujące ogólne zasady
uzbrojenia terenów
1) sieci uzbrojenia technicznego terenu należy
prowadzić w obrębie linii rozgraniczających ulic
i ciągów komunikacji pieszej;
2) wszelkie inwestycje i zmiany w zakresie zaopatrzenia w wodę, gaz, energię elektryczną
i odprowadzenia ścieków wymagają uzyskania
warunków technicznych od właściwych dysponentów sieci;
3) przy projektowaniu nowych inwestycji należy
unikać kolizji z istniejącymi elementami infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji projektowanego zagospodarowania należy istniejącą sieć przenieść zgodnie z warunkami określonymi w przepisach szczególnych po uzgodnieniu z właściwym operatorem sieci;
4) dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na innych niż wymienione
w pkt 1 terenach, o ile nie zostaną zakłócone
podstawowe funkcje tych terenów oraz wydzielenie działki niezbędnej do obsługi tych urządzeń.
2. W zakresie zaopatrzenia w wodę
1) ustala się:
a) zaopatrzenie w wodę dla celów komunalnych
poprzez
budowę
sieci
wodociągowej
w układzie pierścieniowym, zapewniającej
ciągłość dostawy wody dla odbiorców,
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przemysłowych w okresie przejściowym do indywidualnych zbiorników bezodpływowych pod warunkiem rozdzielenia ścieków technologicznych od bytowych lub oczyszczenia ścieków technologicznych
poprzez separator.
5. W zakresie odprowadzenia ścieków opadowych
1) ustala się:
a) objęcie systemami odprowadzającymi ścieki
opadowe i roztopowe wszystkich terenów
zabudowanych i utwardzonych,
b) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych po oczyszczeniu do wymogów określonych w pozwoleniu wodno – prawnym do
zbiorników retencyjnych lub skrzynek rozsączających,
c) obowiązek utwardzenia i skanalizowania terenów, na których może dojść do zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi lub
chemicznymi, dopuszcza się odprowadzenie
wód deszczowych i roztopowych z dróg do
gruntu przy zapewnieniu ich podczyszczania
np. przez separatory lub inne urządzenia
w uzgodnieniu z właścicielem terenu,
d) obowiązek zneutralizowania substancji ropopochodnych lub chemicznych jeśli takie wystąpią na terenie własnym inwestora;
2) dopuszcza się:
a) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do projektowanej kanalizacji deszczowej,
b) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych po wstępnym ich podczyszczeniu do
istniejących rowów melioracyjnych,

b) dostawę wody poprzez budowę gminnej sieci wodociągowej,

c) odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z połaci dachowych i z dróg o nawierzchni przepuszczalnej na nieutwardzony
własny teren inwestora,

c) należy zapewnić zaopatrzenie w wodę do celów przeciwpożarowych;

d) gromadzenie wody deszczowej na działkach
w zbiornikach retencyjnych.

2) dopuszcza się:
a) w okresie przejściowym, do czasu realizacji
projektowanego systemu wodociągowego,
możliwość budowy indywidualnych ujęć
wody.
3. W zakresie odprowadzenia ścieków bytowych
1) docelowo ustala się budowę rozdzielczej sieci
kanalizacji;
2) dopuszcza się odprowadzenie ścieków bytowych w okresie przejściowym do indywidualnych szczelnych zbiorników bezodpływowych;
3) dopuszcza się możliwość wydzielenia działek
pod przepompownie ścieków według potrzeb.
4. Odprowadzenie ścieków przemysłowych docelowo do oczyszczalni po uprzednim ich podczyszczeniu. Dopuszcza się odprowadzenie ścieków

6. W zakresie zaopatrzenia w gaz
1) ustala się:
a) zaopatrzenie w gaz z dystrybucyjnej sieci gazowej, w uzgodnieniu z operatorem sieci po
spełnieniu warunków technicznych i ekonomicznych przyłączenia na zasadach określonych przez operatora sieci, zgodnie z przepisami szczególnymi w zakresie sieci gazowych,
b) budowę rozdzielczej sieci gazowej w oparciu
o obowiązujące przepisy w zakresie sieci gazowych, jeżeli zaistnieją techniczne i ekonomiczne warunki dostarczania paliwa gazowego;
2) dopuszcza się:
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a) stosowanie gazu bezprzewodowego (propan
butan),
b) wykorzystanie gazu do celów grzewczych.
7. W zakresie zaopatrzenia w ciepło
1) ustala się wykorzystanie paliw proekologicznych w tym gazu, oleju opałowego, energii
elektrycznej i energii odnawialnej do celów
grzewczych;
2) dopuszcza się stosowanie drewna do celów
grzewczych i paliw stałych.
8. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów
1) ustala się:
a) urządzenie miejsc na gromadzenie i segregację odpadów w granicach działek, na obszarze których wytwarzane będą odpady.
9. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną
i telekomunikację
1) ustala się:
a) tereny oznaczone symbolem P, zasilić liniami
kablowymi 0,4kV z własnych stacji 15/0,4kV;
wielkość i typ stacji wg potrzeb; każdą stację
15/0,4kV zasilić jednostronnie ze wskazanego
na planie 15kV złącza kablowego „Z”,
b) odbiorców budownictwa jednorodzinnego
zasilić przyłączem ze złącza kablowego sieci
rozdzielczej 0,4kV, wyprowadzonej z planowanej kompaktowej stacji 15/0,4kV o mocy
630kVA, symbol E,
c) 15kV złącza kablowe od Z1 poprzez stację E
do złącza Z6 zasilić dwustronnie linią kablową 15kV z GPZ Sulechów, a złącze Z7 jednostronnie linią kablową ze stacji E,
d) pod kompaktową stację 15/0,4kV wyznaczono działkę 5x6m, a pod złącze kablowe
Z działkę 4x2m z dostępem z planowanych
dróg,
e) złącza kablowe Z z 4-ma polami liniowymi
15kV,
f)

oświetlenie dróg latarniami z lampą 250W,
latarnie zasilić kablową linią 0,4kV w sposób
uzgodniony z przyszłym operatorem,

g) łączność telekomunikacyjna kablową linią
w sposób uzgodniony z przyszłym operatorem,
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h) kablowe linie 0,4kV, 15kV oraz telekomunikacyjną ułożyć w pasie chodnika przy planowanych drogach KDD i KDZ a linię 15kV od
złącza Z1 do GPZ Sulechów w wyznaczonym
pasie KDW (przy ogródkach działkowych);

2) dopuszcza się:
a) budowę stacji transformatorowej 15/0,4kV
dla ewentualnych potrzeb tj. ogrodów działkowych i terenów rekreacyjnych ZP-1; stację
zasilić linią 15kV z rezerwowego pola liniowego w złączu Z1,
b) zmianę usytuowania złącza Z wzdłuż linii zasilającej 15kV za zgodą przyłączonych do tego złącza odbiorców P,
c) przyłączenie do stacji E terenów ZP-2
w sposób uzgodniony z operatorem stacji,
d) drugostronne zasilanie złącza Z7 ze złącza Z5
poprzez stację E i Z6 do GPZ - Sulechów.
Rozdział 12
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urządzania i użytkowania terenów
§ 16. Obszar objęty planem do czasu jego zagospodarowania zgodnie z ustaleniami niniejszej
uchwały może być wykorzystywany w sposób dotychczasowy.
Rozdział 13
Stawka procentowa służąca naliczeniu
jednorazowej opłaty
§ 17. Stosownie do art.15 ust.2 pkt 12 oraz
art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się 30% stawkę służącą
naliczeniu opłaty od wzrostu wartości nieruchomości.
Rozdział 14
Przepisy końcowe
§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie
30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i podlega publikacji
na stronie internetowej gminy.
Przewodniczący Rady
Tadeusz Pająk
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Poz. 1953
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLIX/511/2010
Rady Miejskiej w Sulechowie
z dnia 21 września 2010r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLIX/511/2010
Rady Miejskiej w Sulechowie
z dnia 21 września 2010r.
ROZSTRZYGNIĘCIE
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części obrębu 3 miasta Sulechów, części obrębu
Brzezie k. Sulechowa, części obrębu Mozów i części
obrębu Kije
Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z póŝn. zm.) oraz
w nawiązaniu do rozstrzygnięcia Burmistrza Sulechowa z dnia 03.06.2010r. stwierdza się, że do wymienionego wyżej projektu planu miejscowego
osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej nie wniosły
żadnych uwag, o których mowa w art. 17 pkt. 11
cytowanej na wstępie ustawy.

Poz. 1953, 1954

części obrębu Brzezie k. Sulechowa, części obrębu
Mozów i części obrębu Kije
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z póŝn. zm.), art. 7
ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 157, poz. 1240 z póŝn. zm.),
Rada Miejska w Sulechowie rozstrzyga co następuje:
1. Sposób realizacji zapisanych w wymienionym
wyżej planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy,
odbywać się będzie wg obowiązujących przepisów
szczególnych, z terminem realizacji uzależnionym od
pozyskania środków finansowych.
2. Finansowanie inwestycji wymienionych
w punkcie 1 odbywać się będzie zgodnie z przepisami o finansach publicznych i zamówieniach publicznych, z możliwością wykorzystania środków:

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLIX/511/2010
Rady Miejskiej w Sulechowie
z dnia 21 września 2010r.

a) z budżetu gminy, zgodnie z uchwałą budżetową,
b) środków pomocowych,
c) kredytów i pożyczek,

ROZSTRZYGNIĘCIE

d) obligacji komunalnych,

w sprawie realizacji zadań, z zakresu infrastruktury
technicznej oraz zasad ich finansowania, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego części obrębu 3 miasta Sulechów,

e) udziału inwestorów zewnętrznych w oparciu
o odrębne porozumienia.

===================================================================================
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UCHWAŁA NR XLVI/255/2010
RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY
z dnia 28 września 2010r.
w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności
Pożytku Publicznego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) i art. 41g ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96,
poz. 873 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Określa się tryb powoływania członków
oraz organizację i tryb działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Łęknicy zwanej dalej
Radą.
2. Rada jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym, która realizuje zadania określone w treści
art. 41i ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2003r. Nr 96, poz. 873, ze zm.)

3. Kadencja Rady trwa dwa lata.
§ 2. 1. Radę tworzą przedstawiciele wskazani
przez Burmistrza Łęknicy, Radę Miejską w Łęknicy
i organizacje pozarządowe z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Członkowie wskazani do składu Rady przez
organizacje pozarządowe stanowią przynajmniej
połowę jej składu.
3. Członków Rady powołuje i odwołuje Burmistrz
Łęknicy.
4. Powołanie członków reprezentujących organ
stanowiący i wykonawczy oraz organizacje pożytku
publicznego następuje spośród osób zgłoszonych
przez uprawnione podmioty, w terminie 21 dni od
dnia opublikowania w Biuletynie Informacji Publicz-
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nej Urzędu Miejskiego w Łęknicy i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy informacji
o wyborach do Gminnej Rady Działalności Pożytku
Publicznego.
5. Zgłoszenie kandydata na członka Rady wraz
z oświadczeniem o zgodzie na kandydowanie powinno mieć formę pisemną .
§ 3. Burmistrz Łęknicy odwołuje członka Rady
przed upływem kadencji:

Poz. 1954

2. O miejscu, czasie i porządku posiedzenia Rady
powiadamia się Burmistrza Łęknicy w terminie
określonym w ust. 1.
§ 9. Posiedzenie Rady jest prawomocne, jeżeli
uczestniczy w nim co najmniej połowa członków
Rady, w tym Przewodniczący lub jego Zastępca,
albo w przypadku określonym w § 7 ust. 2 wskazany
przez Burmistrza Łęknicy członek Rady.

2) na wniosek organizacji, którą reprezentuje,

§ 10. 1. Obradom Rady przewodniczy Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca lub
w przypadku określonym w § 7 ust. 2 członek Rady
wyznaczony przez Burmistrza Łęknicy.

3) w przypadku skazania członka Rady prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

2. Pierwsze posiedzenie Rady do czasu wyboru
Przewodniczącego prowadzi Burmistrz Łęknicy lub
upoważniony pracownik Urzędu Gminy.

4) jeżeli stał się trwale niezdolny do pełnienia
obowiązków członka Rady z powodu choroby
stwierdzonej orzeczeniem lekarskim,

3. Rada obraduje zgodnie z przyjętym na początku posiedzenia porządkiem obrad. Porządek obrad
oraz przedmiot opiniowania ustala Przewodniczący
Rady w porozumieniu z Burmistrzem Łęknicy.

1) na jego wniosek,

5) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady.
§ 4. Rada składa się z:
Przewodniczącego,
Zastępcy Przewodniczącego,
Sekretarza,
pozostałych członków.
§ 5. 1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę
potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy do roku.
2. Posiedzenia Rady są jawne.
3. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący,
a w przypadku nieobecności Przewodniczącego jego
Zastępca.
§ 6. 1. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Burmistrz Łęknicy w ciągu 7 dni od dnia jej powołania.
2. Na pierwszym posiedzeniu Rada wybiera ze
swego składu Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza, zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy składu Rady.
3. Na pierwszym posiedzeniu Rada ustala
w szczególności terminarz i roczny plan pracy.
§ 7. 1. Przewodniczący, a w razie nieobecności
Przewodniczącego jego Zastępca zobowiązany jest
zwołać posiedzenie Rady na wniosek Burmistrza
Łęknicy lub na wniosek zgłoszony przez członków
stanowiących co najmniej połowę składu Rady,
w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.
2. Jeżeli Przewodniczący lub jego Zastępca nie
zwołują posiedzenia w terminie wskazanym w ust.
1 , wówczas posiedzenie zwołuje Burmistrz Łęknicy
i do prowadzenia obrad wyznacza jednego z członków Rady.
§ 8. 1. Zawiadomienie o posiedzeniu doręcza się
członkom Rady na co najmniej 7 dni przed terminem
obrad. W zawiadomieniu podaje się termin, miejsce
oraz proponowany porządek obrad.

4. Przewodniczący obrad może zdecydować
o zmianie kolejności rozpatrywania spraw umieszczonych w porządku obrad.
5. Przewodniczący może zapraszać na posiedzenia inne osoby, a w szczególności ekspertów, specjalistów posiadających wiedzę i doświadczenie
w danej dziedzinie przedstawicieli zainteresowanych
instytucji. Osoby te mają głos doradczy i nie przysługuje im prawo głosowania.
§ 11. 1. Rozstrzygnięcia, opinie i wnioski Rady
mają formę uchwał, które są podejmowane zwykłą
większością głosów.
2. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący obrad, na których uchwała została podjęta.
3. Uchwały podjęte przez Radę obowiązują
wszystkich członków.
4. Członek Rady głosujący przeciw podjęciu
uchwały może zażądać umieszczenia w protokole
z obrad adnotacji o jego zdaniu odrębnym wraz
z uzasadnieniem.
5. Uchwały podjęte przez Radę doręcza się Burmistrzowi Łęknicy.
§ 12. 1. Z przebiegu każdego posiedzenia Rady
sporządza się protokół. Protokół sporządza Sekretarz, a podpisuje się pod nim osoba przewodnicząca
obradom i Sekretarz.
2. Do protokołu załącza się listy obecności członków i innych osób uczestniczących w posiedzeniu
oraz wszystkie podjęte uchwały.
§ 13. Obsługę kancelaryjną
Urząd Miejski w Łęknicy.

Rady

zapewnia

§ 14. Członkowie Rady wykonują swoje zadania
społecznie.
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§ 15. 1. Do dnia 31 marca każdego roku, Przewodniczący Rady obowiązany jest złożyć pisemne
sprawozdanie z działalności Rady w roku poprzednim.

Poz. 1954, 1955

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Marszałek

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1
przedkładane jest Burmistrzowi Łęknicy.
§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy.
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UCHWAŁA NR XLVI/256/2010
RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY
z dnia 28 września 2010r.
w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej
Na podstawie art. 18 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 ze zmian.) oraz art. 19c ust. 1
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r.
Nr 96, poz. 873 ze zmian.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Uchwała określa tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, podjętej przez
mieszkańców gminy bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873
ze zmian.), zwanych w dalszej części uchwały
„wnioskodawcami”, w celu wspólnego realizowania
zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.
2. W oparciu o niniejszą uchwałę mogą być realizowane zadania, należące do zadań własnych
Gminy, wymienione w art. 19 b ust. 1 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
§ 2. 1. Wniosek o realizację inicjatywy lokalnej
składa się do Burmistrza Łęknicy.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien
zawierać w szczególności:
1) nazwę i opis inicjatywy,
2) termin i miejsce wykonania zadania,
3) szczegółowy zakres rzeczowy zadania z propozycją harmonogramu realizacji,
4) informację o społecznych korzyściach z realizacji inicjatywy,
5) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji
inicjatywy, w tym:
a) całkowity koszt zadania,
b) wnioskowaną wysokość dofinansowania
oraz planowany sposób jej wydatkowania

c) oświadczenie o zgromadzonych środkach
własnych, na realizacje zadania,
d) informacje o ewentualnych innych ŝródłach
finansowania,
6) informacje na temat dotychczasowych zadań
realizowanych we współpracy z administracją
publiczną,
7) informacje o wnioskodawcy oraz imiona i nazwiska osób ją reprezentujących wraz z podpisami.
§ 3. 1. Wnioski o realizację zadań publicznych
w ramach inicjatywy lokalnej mogą być składane do
dnia 30 września roku poprzedzającego rok, w którym przedsięwzięcie ma być realizowane.
2. Wnioski składane w innym terminie będą rozpatrywane w ramach posiadanych środków finansowych w budżecie gminy.
§ 4. 1. Do wniosku należy dołączyć:
1) w przypadku organizacji pozarządowych
i podmiotów wymienionych w § 1 kopię odpisu
z rejestru lub wyciągu z ewidencji lub innych
dokumentów potwierdzających status prawny
i umocowanie osób go reprezentujących;
2) w przypadku osób fizycznych, w tym komitetów
społecznych i nieformalnych grup mieszkańców pisemne oświadczenie wszystkich uczestników potwierdzające ich zaangażowanie w realizację przedsięwzięcia, o które wnioskują ze
wskazaniem osób które będą ich reprezentować.
2. Burmistrz może uzależnić rozpatrzenie wniosku od złożenia w ustalonym terminie dodatkowych
dokumentów, informacji i wyjaśnień.
3. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 123

– 9744 –

§ 5. 1. Ocena i rozpatrzenie wniosków o udzielenie dotacji następuje w trakcie procedury uchwalania budżetu gminy na rok, którego dotyczy wniosek.
2. Decyzję o przyznaniu dotacji i jej wysokości
podejmuje Burmistrz Łęknicy po uzyskaniu pozytywnej opinii merytorycznej komisji Rady Miejskiej,
uwzględniając w szczególności:

Poz. 1955

4) określenie wysokości udziału finansowego
Wnioskodawcy oraz postaci w jakiej będzie on
przekazany (środki finansowe, robocizna, sprzęt
materiały i inne)
5) obowiązek realizacji zadania w danym roku budżetowym;
6) tryb kontroli wykonywania zadania,

1) celowość inicjatywy lokalnej z punktu widzenia
społeczności lokalnej,

7) termin i sposób rozliczenia realizacji zadania,

2) ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania,

8) regulacje ustalające kwestie własności do urządzeń i budowli powstałych w wyniku realizacji
inicjatywy;

3) ocenę możliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę,
4) zaawansowanie przygotowań do realizacji zadania będącego przedmiotem wniosku,
5) wysokość środków z budżetu gminy potrzebnych do realizacji zadania,
6) wkład własny grupy inicjatywnej w realizację
zadania.
3. Wkład własny wnioskodawcy nie może być
niższy niż 20 % kosztów realizacji zadania.
4. Wkład własny w kosztach realizacji inicjatywy
lokalnej stanowią:
1) środki finansowe zgromadzone przez wnioskodawcę;
2) robocizna świadczona przez uczestników inicjatywy lokalnej;
3) świadczenia rzeczowe – w szczególności dokumentacja projektowa, usługi transportowe,
materiały niezbędne do realizacji inicjatywy lokalnej.
§ 6. Po podjęciu decyzji o realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej Burmistrz
wspólnie z Wnioskodawcą opracuje dokumenty
niezbędne do przeprowadzenia inicjatywy lokalnej,
w tym harmonogram zawierający: nazwę zadania,
uszczegółowienie zadania, sposób realizacji zadania,
realizatora zadania, przewidywany okres realizacji
i koszt przedsięwzięcia.
§ 7. 1. Warunkiem realizacji zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej jest zawarcie umowy
na realizację przedsięwzięcia pomiędzy Gminą
a wnioskodawcą.
2. Umowa w szczególności powinna zawierać:
1) dokładne oznaczenie stron umowy,
2) szczegółowy opis współfinansowanego zadania
publicznego, miejsce wykonania oraz termin
wykonania inicjatywy;
3) określenie wysokości kwoty dotacji oraz sposób i termin jej przekazania,

9) zobowiązanie wnioskodawcy do przedstawienia dokumentów potwierdzających wywiązanie
się z ciążących na nim zobowiązań względem
wykonawcy i podwykonawcy,
10) szczegółowo określone zasady odpowiedzialności Wnioskodawcy z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania zleconego zadania,
a w szczególności:
a) termin zwrotu kwoty dotacji niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem,
b) wysokość oprocentowania kwoty dotacji
niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem,
c) termin zwrotu kwoty dotacji w wypadku niewykonania lub częściowego niewykonania
zadania oraz obowiązek zapłaty odsetek
z tytułu nieterminowego zwrotu dotacji przez
Wnioskodawcę, zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych.
§ 8. Rozliczenie wykonania zadania i wykorzystania dotacji następuje na podstawie sprawozdania
z wykonania zadania, według wzoru stanowiącego
załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 9. Informacje, o realizacji zadań publicznych
w ramach inicjatywy lokalnej podaje się do publicznej wiadomości na stronach internetowych urzędu.
§ 10. Traci moc uchwała Nr XXI/101/2000 Rady
Miejskiej w Łęknicy z dnia 24 maja 2000r. w sprawie
trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom
nie zaliczonym do sektora finansów publicznych,
sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Marszałek
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Poz. 1955
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLVI/256/2010
Rady Miejskiej w Łęknicy
z dnia 28 września 2010r.

…………………………………………..
(Nazwa i adres wnioskodawcy)

….……...............................
(Miejscowość, data)

WNIOSEK
o realizację zadania publicznego w trybie inicjatywy lokalnej
1. Wnioskodawca:
a) pełna nazwa:…………………………………………...…………………………...................……………….…………….
………………………………………………………………………………………………………………….…………………..
b) forma prawna: ……………………………………………………………………………………………………….……….
………………………………………………………………………………………………………………………………………
c) dokładny adres: ………………………………………………….....................…………………………….……………...
…………………………………………………………………………………………….
d) nazwiska i imiona oraz funkcje osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu:…………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
e) osoba odpowiedzialna za realizację zadania (nazwisko, imię, adres, numer telefonu):…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Opis zadania:
a) nazwa zadania:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
b) termin realizacji zadania:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
c) miejsce realizacji zadania:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
d) liczba osób uczestniczących w realizacji zadania:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
e) szczegółowy opis zadania:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
f) uzasadnienie i celowość realizacji zadania (wskazanie społecznych korzyści):
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
3. Zakres rzeczowy i harmonogram realizacji zadania:
Lp.

Nazwa zadania

Rozpoczęcie

Zakończenie
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4. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania:

Lp.

Rodzaj kosztów
kalkulacji

Sposób kalkulacji kosztów

Koszty ogółem

Przewidywana realizacja ze środków:
z budżetu
z innych
własnych
gminy
ŝródeł

Razem
5. Informacja o posiadanych zasobach rzeczowych, lokalowych, kadrowych, wskazujących na możliwości
realizacji zadania: …………………………………………………….…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..……………………………………
…………………………………………………………..…………………………………………………………………………
……………………..…………………………………………………………………...…………………………………………..
6. Informacja o udziale i ŝródle pochodzenia środków własnych angażowanych w realizację zadania oraz
o uzyskanych z innych ŝródeł: ……………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Informacja na temat dotychczasowych zadań realizowanych we współpracy z administracją publiczną:
………………………………………………………………………………………………………….…………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam(my), że informacje zawarte we wniosku są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym:

......................................................
(podpisy przedstawicieli wnioskodawców)

Załączniki do wniosku:
1) kopia odpisu z rejestru lub wyciągu z ewidencji lub innych dokumentów potwierdzających status prawny i umocowanie osób go reprezentujących*,
2) pisemne oświadczenie wszystkich uczestników potwierdzające ich zaangażowanie w realizację zadania, ze wskazaniem osób które będą ich reprezentować.
*dotyczy organizacji społecznych i stowarzyszeń
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLVI/256/2010
Rady Miejskiej w Łęknicy
z dnia 28 września 2010r.

………………………….
(pieczęć wnioskodawcy)

..………………………………………
(miejscowość, data)

SPRAWOZDANIE
z wykonania zadania publicznego w trybie inicjatywy lokalnej
.......................................................................................................................................................................................
(nazwa zadania)
………………………………………………………………………………………………………………………………………
w okresie od ...................................................... do ...................................................................................................
określonego w umowie Nr ................., zawartej w dniu ..........................................................................................
pomiędzy Burmistrzem Łęknicy a ……………............................................................................................................
(nazwa wnioskodawcy)
Data złożenia sprawozdania: ........................................................................................
Część I. Sprawozdanie merytoryczne
1. W jakim stopniu planowane cele zastały zrealizowane:

2. Opis wykonania zadania (działań i efektów zawartych we wniosku i w umowie):

Opis musi zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach zgodnie z układem zawartym we wniosku,
który był podstawą przygotowania umowy. W opisie konieczne jest uwzględnienie wszystkich planowanych działań,
zakres, w jakim zostały zrealizowane i wyjaśnienie ewentualnych odstępstw w ich realizacji .

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków
Całkowity koszt zadania …………………………..zł
w tym: koszty pokryte z uzyskanej dotacji ……………………………zł
środki własne ……………………………zł
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1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł)

Lp

Całość zadania (zgodnie z umową)

Rodzaj kosztów
(koszty merytoryczne. i administracyjne
związane z realizacją zadania)

Koszt
całkowity

z tego
z
dotacji

z tego z finansowych środków
własnych, ze środków z innych ŝródeł

Ogółem

2. Rozliczenie ze względu na ŝródło finansowania
Całość zadania (zgodnie z umową)

Ŝródło finansowania

zł

%

Koszty pokryte z dotacji
Koszty pokryte z finansowych
środków własnych, środków
z innych ŝródeł oraz wpłat i opłat
adresatów/z tego wpłaty i opłaty
adresatów zadania .....................zł/
Ogółem:

100%

Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji zadania:

3. Zestawienie faktur (rachunków)
Lp.

Numer dokumentu
księgowego

Numer
pozycji
kosztorysu

Data

Nazwa
wydatku

Kwota (zł)

Z tego ze
środków
pochodzących.
z dotacji (zł)

Łącznie
Do sprawozdania należy załączyć spis wszystkich faktur (rachunków), które opłacone zostały w całości lub w części ze
środków pochodzących z dotacji. Spis powinien zawierać: Nr faktury(rachunku), datę jego wystawienia, wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części pokryta została z dotacji, oraz rodzaj towaru lub zakupionej usługi. Każda
faktura(rachunek) opłacona z otrzymanej dotacji powinna być opatrzona na odwrocie pieczęcią organizacji, podmiotu
lub jednostki organizacyjnej oraz zawierać sporządzony w sposób trwały opis zawierający informacje: z jakich środków
wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności. Informacja ta powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń
finansowych organizacji. Do sprawozdania załącza się kserokopie oryginałów faktur (rachunków). Oryginały faktur (rachunków) należy przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i udostępniać podczas przeprowadzanych czynności kontrolnych.
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Załączniki:
1.
............................................................
2.
............................................................
3.
............................................................
4.
............................................................
5.
............................................................
Do niniejszego sprawozdania załączyć należy dodatkowe materiały mogące udokumentować działania faktycznie podjęte prze realizacji zadania(np. listy uczestników projektu, publikacje wydane w ramach projektu, raporty) jak również
dokumentować konieczne działania prawne (kopie umów, kopie dowodów przeprowadzenia odpowiedniego postępowania w ramach zamówień publicznych).

Oświadczam(-my), że:
1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny wnioskodawcy,
2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,
3) zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach umowy zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2010r. Nr 113, poz. 759)

…………………………………………
(pieczęć wnioskodawcy)
...........................................................................................................
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych
do składania oświadczeń imieniu wnioskodawcy)
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UCHWAŁA NR XLVI/261/2010
RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY
z dnia 28 września 2010r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub
organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zmian) oraz art. 5
ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r
Nr 96, poz. 873 z póŝn. zmian.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwała określa szczegółowy sposób konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego,
w przypadku jej powołania, z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego, wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
§ 2. 1. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są Rada Działalności Pożytku Publicznego,
w przypadku jej powołania, organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
prowadzące działalność statutową na terenie Gminy
Łęknica, zwanych dalej podmiotami.
2. Konsultacje przeprowadza się w celu wyrażenia opinii podmiotów, o których mowa w ust. 1
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w sprawie poddanej konsultacji. Wyniki konsultacji
nie są wiążące dla organów Gminy Łęknica.
3. Konsultacje przeprowadza się przed wniesieniem projektu aktu prawa miejscowego pod obrady
Rady Miejskiej w Łęknicy.
4. Konsultacje uważa się za ważne bez względu
na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach.
§ 3. 1. Decyzję o przeprowadzeniu konsultacji
podejmuje Burmistrz Łęknicy w drodze ogłoszenia.
2. Ogłoszenie o przeprowadzeniu
powinno określać:

konsultacji

2) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji
3) formę konsultacji
4) komórkę organizacyjną Urzędu Miejskiego
w Łęknicy lub jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.
3. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy.
§ 4. 1. Konsultacje mogą mieć formę:
spotkań

z

3. Opinie, co do sprawy poddanej konsultacji
powinny być przedstawione w formie pisemnej
i składane w komórce organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Łęknicy lub w jednostce organizacyjnej
odpowiedzialnej za przeprowadzenie konsultacji,
o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 4 lub przesłane
drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@umleknica.pl
4. W przypadku konsultacji przeprowadzonych
w formach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, termin
na wyrażenie opinii nie może być krótszy niż 10 dni
od dnia ich ogłoszenia.
5. Zebrane dane po przeprowadzonych konsultacjach przekazywane są do zatwierdzenia Burmistrzowi Łęknicy.

1) przedmiot konsultacji

1) bezpośrednich
podmiotów,

Poz. 1956, 1957

6. Wyniki konsultacji, zawierające zestawienie
zgłoszonych opinii i uwag wraz ze stanowiskiem
Burmistrza opublikowane zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Łęknicy.
7. Burmistrz Łęknicy przedstawia Radzie Miejskiej w Łęknicy wyniki konsultacji w uzasadnieniu
do projektów aktów, o których mowa w § 1.
8. Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie w przedmiocie konsultacji oznacza rezygnację
z prawa do jej wyrażenia.

przedstawicielami

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy.

2) pisemną – poprzez przesłanie projektu aktu
prawa miejscowego w celu wyrażenia pisemnej
opinii w przedmiocie konsultacji,

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

3) zamieszczenia na okres 7 dni projektów aktów
prawa miejscowego w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy.

Przewodniczący Rady
Andrzej Marszałek

2. Z bezpośredniego spotkania z podmiotami
sporządza się protokół, do którego dołącza się listę
obecności uczestników spotkania.
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1957
195 7

UCHWAŁA NR XXXVII/220/10
RADY GMINY ZABÓR
z dnia 28 września 2010r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru we wsi Droszków,
gmina Zabór, pod nazwą "Osiedle Poceglane"
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.)
oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póŝn. zm.) uchwala
się, co następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla „Poceglane” w Droszkowie gmina Zabór, zwany dalej planem, obejmujący działki o Nr ewid. 29, 30/4, 30/5, 30/6, 30/7, 30/8,
30/9, 30/10, 31/3, 31/7, 31/8, 32/19, 32/23, 32/24,
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32/25, 32/26, 32/27 o łącznej powierzchni ok.
14,11ha.
2. Plan, o którym mowa w ust. 1 ustala przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów oraz
zasady kształtowania zabudowy i obsługi w zakresie
komunikacji i infrastruktury technicznej.
3. Celem regulacji zawartych w planie jest rozwój funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej jako funkcji podstawowej oraz usług nieuciążliwych – jako
funkcji uzupełniającej (dopuszczalnej).
4. Granice planu są wyznaczone na rysunku planu sporządzonym w skali 1:1000, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
5. Obszar planu ograniczony jest:
1) od zachodu – terenami leśnymi Nadleśnictwa
Przytok;
2) od północy – terenami leśnymi Nadleśnictwa
Przytok, terenami zabudowy jednorodzinnej
i terenami stawów rybnych;
3) od wschodu – drogą gminną;
4) od południa – lasem, drogą gminną i terenami
zabudowy jednorodzinnej.
6. Integralną częścią niniejszej uchwały są:
1) załącznik Nr 1 – rysunek planu w skali 1:1000,
będący załącznikiem graficznym, zawierający
również wyrys ze studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Zabór;
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9. Pozostałe oznaczenia występujące na rysunku
planu stanowią informację i nie są obowiązującymi
ustaleniami planu.
10. Ilekroć w ustaleniach niniejszej uchwały jest
mowa o:
1) planie – należy przez to rozumieć dokument
stanowiący akt prawa miejscowego, o którym
mowa w § 1 niniejszej uchwały;
2) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek na mapie w skali 1:1000, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
3) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą
uchwałę Rady Gminy Zabór, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
4) ustawie – należy przez to rozumieć przepisy
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póŝn. zm.), o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
5) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw innych niż wymieniona
w pkt. 4, wraz z aktami wykonawczymi;
6) obszarze – należy przez to rozumieć obszar objęty planem w granicach przedstawionych na
rysunku planu;
7) terenie – należy przez to rozumieć część obszaru planu wyznaczoną na rysunku planu liniami
rozgraniczającymi tereny o różnym sposobie
użytkowania lub zagospodarowania.

2) załącznik Nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji przedsięwzięć z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych
gminy oraz zasad ich finansowania.

8) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to
rozumieć określony w planie rodzaj przeznaczenia, które powinno przeważać na danym terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;

7. Niniejsza uchwała jest zgodna z następującymi uchwałami:

9) przeznaczeniu uzupełniającym lub dopuszczalnym – należy przez to rozumieć inne przeznaczenie, które uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe, nie powodując zakłóceń
w funkcjonowaniu podstawowego przeznaczenia terenu;

1) uchwałą Nr XVIII/123/2008r. Rady Gminy Zabór
z dnia 26 września 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru we
wsi Droszków, gmina Zabór pod nazwą „Osiedle Poceglane”;
2) uchwałą Rady Gminy Zabór Nr VII/49/03 z dnia
9 lipca 2003r. w sprawie uchwalenia Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Zabór;

10) usługach nieuciążliwych – usługi, których uciążliwość nie wykracza poza granice określone tytułem własności, a tym samym nie wywołują
konieczności ustanowienia stref ochronnych,
nie wymagają stałego transportu pojazdami
o nośności ponad 2,5 tony;

3) uchwałą Nr VII/42/07 z dnia 15.06.2007 w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Zabór;

11) tymczasowym sposobie zagospodarowania,
urządzenia lub użytkowania terenu – należy
przez to rozumieć użytkowanie terenu i jego
zagospodarowanie do czasu zagospodarowania ustalonego w planie;

4) uchwałą Nr XXXVII/218/10 z dnia 28 września
2010r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zabór.

12) powierzchni biologicznie czynnej – należy przez
to rozumieć część działki budowlanej, która nie
jest zabudowana i nie stanowi powierzchni
utwardzonej lub pozbawionej roślinności;

8. Na rysunku planu, stanowiącym załącznik
Nr 1 zastosowano następujące oznaczenia graficzne,
które są obowiązującymi ustaleniami planu:

13) kondygnacji
–
należy
przyjmować
w rozumieniu definicji zawartej w Rozporządzenia
Ministra
Infrastruktury
z
dnia
12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych
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jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 oraz
póŝn. zm.);
14) wysokości zabudowy – należy przyjmować
w rozumieniu definicji zawartej w Rozporządzenia
Ministra
Infrastruktury
z
dnia
12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 oraz
póŝn. zm.);
15) projekcie indywidualnym – należy przez to rozumieć projekt architektoniczny sporządzony
dla ustalonej lokalizacji, dostosowany do
szczególnych warunków terenowych, wykonany przez osobę posiadającą uprawnienia do
projektowania architektury bez ograniczeń;
16) liniach rozgraniczających tereny o różnych
funkcjach – należy przez to rozumieć zaznaczone na rysunku planu linie ciągłe, dzielące obszar planu na tereny o różnych funkcjach lub
różnych zasadach zagospodarowania;
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6) tereny zieleni urządzonej – oznaczone symbolem ZP;
7) tereny urządzeń energetycznych i stacji transformatorowej – oznaczone symbolem EE.
§ 3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
Na obszarze objętym planem kształtowanie i ochronę ładu przestrzennego należy realizować poprzez:
1) zachowanie linii zabudowy i gabarytów budynków, w tym ich wysokości, formy dachu oraz
ogrodzeń – zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla poszczególnych terenów;
2) dopuszczenie lokalizacji obiektów towarzyszących funkcji podstawowej, pod warunkiem zachowania ustaleń planu dla danego terenu oraz
obiektów małej architektury i zieleni;
3) zakaz realizacji:
a) obiektów i budowli o wysokości przekraczającej 12m;

17) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez
to rozumieć wyznaczoną granicę sytuowania
obiektów kubaturowych, której nie może przekroczyć żaden nadziemny element budynku za
wyjątkiem gzymsów, okapów, balkonów, wykuszy, galerii, tarasów, schodów zewnętrznych,
ramp i pochylni;

b) betonowych ogrodzeń prefabrykowanych
oraz z pełnego muru o wysokości powyżej
1,2m;

18) drogach wewnętrznych – należy przez to rozumieć wydzieloną z terenu działkę, która na zasadach określonych w przepisach odrębnych
pełni funkcję drogi dla pozostałych działek do
niej przylegających i zapewnia dostęp działek
budowlanych do drogi publicznej;

§ 4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

19) dostępie bezpośrednim do drogi publicznej –
należy przez to rozumieć zjazd bezpośredni
z drogi publicznej lub drogi wewnętrznej na teren działki.

2. Obszar objęty planem nie jest położony
w granicach ani w bezpośrednim sąsiedztwie terenów Chronionego Krajobrazu oraz obszaru „Natura
2000”.

11. Ustalenia planu należy rozpatrywać i stosować z uwzględnieniem przepisów odrębnych. Ustalenia dla terenów obowiązują odpowiednio z ustaleniami ogólnymi dla całego obszaru objętego planem.

3. Na obszarze objętym planem, uciążliwości nie
mogą wykraczać poza granice określone tytułem
własności, a tym samym wywoływać konieczności
ustanowienia stref ochronnych.

Rozdział 2
Ustalenia planu
§ 2. Przeznaczenie terenów
Wyznacza się następujące obszary:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – oznaczone symbolem MN;
2) tereny wód powierzchniowych śródlądowych
i rowów – oznaczone symbolem WS;
3) tereny dróg publicznych – oznaczone symbolami KD;

c) pochylni do budynków w obrębie chodników;
d) reklam wielkoformatowych.

1. Na obszarze objętym planem brak jest pomników przyrody wpisanych do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody.

4. Dopuszczalny poziom hałasu na całym obszarze planu nie może przekraczać poziomu 55dB dla
pory dnia i 50dB dla pory nocnej.
5. Zakazuje się:
1) likwidowania i oszpecania istniejących zadrzewień, o ile nie stanowią zagrożenia dla zdrowia
i życia ludzi oraz nie stanowią przeszkody
w realizacji zabudowy i infrastruktury technicznej. Likwidacja zadrzewień na terenie działek
budowlanych wymaga uzyskania zezwalającej
decyzji kompetentnej jednostki administracyjnej;

4) tereny dróg wewnętrznych – oznaczone symbolami KDW;

2) lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze,
bądŝ potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko;

5) tereny komunikacji pieszo-rowerowej – oznaczony symbolem KDX;

3) montowania i użytkowania urządzeń wytwarzających pole elektromagnetyczne o wartości
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przekraczającej dopuszczalne normy określone
w przepisach ustawy o ochronie środowiska;
4) odprowadzania ścieków sanitarnych bezpośrednio do gruntu lub wód powierzchniowych.
§ 5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków
Na obszarze objętym planem, osoby prowadzące
roboty budowlane i ziemne w przypadku ujawnienia
w trakcie prac przedmiotów, które posiadają cechy
zabytku zobowiązane są do:
1) wstrzymania wszelkich prac, mogących uszkodzić lub zniszczyć znalezisko, do czasu wydania
przez Służby Ochrony Zabytków odpowiednich
zarządzeń;
2) zabezpieczenia odkrytych przedmiotów;
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6) nieprzekraczalne linie zabudowy – dla nowo
projektowanych obiektów – wg oznaczeń
i wymiarów na rysunku planu, w tym – 6,0m od
linii rozgraniczającej teren inwestycji od ulic
i 12m od granicy z terenami leśnym;
7) miejsca postojowe – na terenie działki należy
zapewnić minimum 2 miejsca postojowe dla
samochodów osobowych;
8) parametry zagospodarowania działek:
a) ustala się powierzchnię działki nie mniejszą
niż 1000m²; z dopuszczeniem działek o powierzchni mniejszej dla działek narożnych,
lecz nie mniejszej niż 900m²;
b) ustala się powierzchnię zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie większą niż
30%;

3) niezwłocznego powiadomienia o tym wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie
jest to możliwe – Wójta Gminy Zabór.

c) ustala się powierzchnię biologicznie czynną
nie mniejszą niż 50% powierzchni działki;

§ 6. Zasady kształtowania przestrzeni publicznej

d) ustala się szerokość frontu działki nie mniejszą niż 25m.

Na obszarze objętym planem przestrzeń publiczną
stanowią:
1) tereny dróg publicznych, oznaczone symbolem
KD;
2) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku symbolami KDW;

§ 8. Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów
1. MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

3) tereny komunikacji pieszo-rowerowej, oznaczone na rysunku symbolem KDX.

Obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Ceglane” –
uchwalonego Uchwałą
Rady Gminy Zabór
Nr XXIX/217/06 z dnia 25 kwietnia 2006 r.

§ 7. Parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu

2. 1MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

1. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych
symbolami MN, MN/WS, 1MN, 2MN, 3MN, 4MN,
5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN:

1) ustala się ilość kondygnacji nie większą niż
dwie kondygnacje nadziemne;

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w układzie budynków
wolno stojących lub bliŝniaczych, podpiwniczonych lub bez podpiwniczenia;
2) przeznaczenie uzupełniające: wolno stojące budynki gospodarcze i garaże o łącznej powierzchni zabudowy nie większej niż 60m2 mała
architektura, infrastruktura techniczna dla potrzeb działki, drogi wewnętrzne, zieleń, miejsca
postojowe;
3) przeznaczenie dopuszczalne: dopuszcza się realizację usług, które zajmować będą nie więcej
niż 30% łącznej powierzchni całkowitej budynków zlokalizowanych na działce, o ile ich uciążliwość nie będzie wykraczała poza granice
działki i nie będą generowały stałego transportu pojazdami o ładowności powyżej 2,5 tony;
4) zakazuje się lokalizacji urządzeń emitujących
komercyjny sygnał radiowy;
5) dojazd do działek - drogami wewnętrznymi
KDW, lub graniczących z terenem zabudowy
gminnymi drogami KD;

2) rodzaj dachów – dachy główne strome, dwuspadowe lub wielospadowe, o spadkach 35º do
45º, nie określa się kierunku kalenicy;
3) dostępność drogowa – od projektowanej drogi
2KDW i KDW (osiedle Ceglane);
4) w zakresie istniejącej napowietrznej sieci energetycznej SN ustala się strefę ochronną
o szerokości 5 m, liczoną od skrajnych przewodów. Zakazuje się w granicach wyznaczonej
strefy realizacji jakiejkolwiek zabudowy oraz
prowadzenia upraw wysokich, w tym nasadzeń
drzew, krzewów i dokonywania zalesień. Przęsła ogrodzeń znajdujące się w granicach strefy
należy wykonać jako rozbieralne.
3. 2MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
1) ustala się ilość kondygnacji, nie większą niż
dwie kondygnacje nadziemne;
2) rodzaj dachów – dachy główne strome, dwuspadowe lub wielospadowe, o spadkach 35º do
45º, nie określa się kierunku kalenicy;
3) dostępność drogowa – od projektowanej drogi
2KDW i KDW (osiedle Ceglane);
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4. 3MN i 4MN – tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej

Poz. 1957

4) przed rozpoczęciem prac budowlanych wymagana jest niwelacja terenu w granicach oznaczonych na rysunku planu.

1) dopuszcza się zabudowę typu rezydencyjnego
wg projektów indywidualnych, bez ograniczeń
w zakresie kształtowania brył budynków;

9. 8MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

2) ustala się ilość kondygnacji, nie większą niż trzy
kondygnacje nadziemne;

1) ustala się ilość kondygnacji, nie większą niż
dwie kondygnacje nadziemne;

3) dostępność drogowa – od projektowanej drogi
1KDW;

2) rodzaj dachów – dachy główne strome, dwuspadowe lub wielospadowe, o spadkach 35º do
45º, nie określa się kierunku kalenicy;

4) przed rozpoczęciem prac budowlanych wymagana jest niwelacja terenu w granicach oznaczonych na rysunku planu.

3) dostępność drogowa – od projektowanej drogi
6KDW i 7KDW.

5. MN/WS – tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i wód powierzchniowych

10. 9MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

1) dopuszcza się zabudowę typu rezydencyjnego
wg projektów indywidualnych, bez ograniczeń
w zakresie kształtowania brył budynków;

1) ustala się ilość kondygnacji, nie większą niż
dwie kondygnacje nadziemne;

2) dopuszcza się sytuowanie budynków poza linią
brzegową wody w granicach oznaczonych nieprzekraczalną linią zabudowy;
3) ustala się ilość kondygnacji, nie większą niż trzy
kondygnacje nadziemne;
4) dostępność drogowa – od projektowanej drogi
1KDW i 2KWD;
5) przed rozpoczęciem prac budowlanych wymagana jest niwelacja terenu w granicach oznaczonych na rysunku planu.
6. 5MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
1) ustala się ilość kondygnacji, nie większą niż
dwie kondygnacje nadziemne;

2) rodzaj dachów – dachy główne strome, dwuspadowe lub wielospadowe, o spadkach 35º do
45º, nie określa się kierunku kalenicy;
3) dostępność drogowa – od projektowanej drogi
1KDW;
4) przed rozpoczęciem prac budowlanych należy
usunąć pozostałości fundamentów obiektów
cegielni w granicach oznaczonych na rysunku
planu;
5) należy pozostawić rów melioracyjny w dotychczasowym użytkowaniu, zakazuje się likwidacji
rowu oraz obsadzania jego obrzeży drzewami
i krzewami; zagospodarowanie działek, na których znajduje się rów melioracyjny, nie może
wpływać negatywnie na jego funkcję; wprowadza się obowiązek udostępniania dostępu do
obrzeży rowu dla celów konserwacyjnych

2) rodzaj dachów – dachy główne strome, dwuspadowe lub wielospadowe, o spadkach 35º do
45º, nie określa się kierunku kalenicy;

11. 10MN – tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej

3) dostępność drogowa – od projektowanej drogi
1KDW.

1) ustala się ilość kondygnacji, nie większą niż
dwie kondygnacje nadziemne;

7. 6MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

2) rodzaj dachów – dachy główne strome, dwuspadowe lub wielospadowe, o spadkach 35º do
45º, nie określa się kierunku kalenicy;

1) ustala się ilość kondygnacji, nie większą niż
dwie kondygnacje nadziemne;
2) rodzaj dachów – dachy główne strome, dwuspadowe lub wielospadowe, o spadkach 35º do
45º, nie określa się kierunku kalenicy;
3) dostępność drogowa – od projektowanej drogi
4KDW.
8. 7MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
1) ustala się ilość kondygnacji, nie większą niż
dwie kondygnacje nadziemne;
2) rodzaj dachów – dachy główne strome, dwuspadowe lub wielospadowe, o spadkach 35º do
45º, nie określa się kierunku kalenicy;
3) dostępność drogowa – od projektowanej drogi
1KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 2KD

3) dostępność drogowa – od projektowanej drogi
1KDW i 8KDW;
4) przed rozpoczęciem prac budowlanych należy
usunąć pozostałości fundamentów obiektów
cegielni w granicach oznaczonych na rysunku
planu;
5) należy pozostawić rów melioracyjny w dotychczasowym użytkowaniu, zakazuje się likwidacji
rowu oraz obsadzania jego obrzeży drzewami
i krzewami; zagospodarowanie działek, na których znajduje się rów melioracyjny, nie może
wpływać negatywnie na jego funkcję; wprowadza się obowiązek udostępniania dostępu do
obrzeży rowu dla celów konserwacyjnych
12. 11MN – tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej
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1) ustala się ilość kondygnacji, nie większą niż
dwie kondygnacje nadziemne;
2) rodzaj dachów – dachy główne strome, dwuspadowe lub wielospadowe, o spadkach 35º do
45º, nie określa się kierunku kalenicy;
3) dostępność drogowa – od projektowanej drogi
8KDW i KD1 (osiedle Ceglane);
4) przed rozpoczęciem prac budowlanych należy
usunąć pozostałości fundamentów obiektów
cegielni w granicach oznaczonych na rysunku
planu.
13. 1WS – tereny wód powierzchniowych – staw
Pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu.
14. 2WS – tereny wód powierzchniowych – rów
melioracyjny
1) pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu;
2) zakazuje się likwidacji rowu oraz obsadzania
jego obrzeży drzewami i krzewami;
3) zagospodarowanie działek, na których znajduje
się rów melioracyjny, nie może wpływać negatywnie na jego funkcję;
4) wprowadza się obowiązek udostępniania dostępu do obrzeży rowu dla celów konserwacyjnych.
15. EE – tereny urządzeń energetycznych
1) przeznaczenie – pod budowę kontenerowej stacji transformatorowej;
2) dostępność drogowa – od projektowanej drogi
1KDW.
16. ZP – tereny zieleni urządzonej
1) dostępność drogowa – z drogi 1KDW;
2) dopuszcza się lokalizację małej architektury,
urządzeń zabawowych dla dzieci, sportowych,
piknikowych, tablic informacyjnych i oświetlenia terenu;
3) zakazuje się umieszczania reklam.
17. 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 8KDW – tereny
dróg wewnętrznych
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19. 6KDW – tereny dróg wewnętrznych

1) ustala się szerokość pasa drogowego 7 i 8m.
2) dopuszcza się wykonanie jedno lub dwustronnych chodników, ścieżek rowerowych, oświetlenia oraz elementów małej architektury;
3) drogi muszą być dostosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
20. 1KD, 2KD – tereny przeznaczone na poszerzenie istniejących dróg gminnych, położonych poza
obszarem opracowania planu.
21. KDX – tereny ciągów pieszych i rowerowych
1) ustala się szerokość pasa ciągu pieszo – rowerowego 5m.
2) dopuszcza się realizację małej architektury, tablic informacyjnych, oświetlenia terenu i znaków drogowych;
3) zakazuje się umieszczania reklam.
§ 9. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości
Działania inwestycyjne w granicach obszaru objętego planem poprzedzone zostaną procedurą scalenia i podziału nieruchomości zgodnie z przebiegiem linii rozgraniczających tereny o różnych sposobach zagospodarowania ustalonych na rysunku
planu. Na obszarze określonym planem dopuszcza
się scalanie i podział działek w granicach terenów
oznaczonych symbolami MN.
§ 10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
1. Ustala się następujące ogólne zasady uzbrojenia terenów w infrastrukturę techniczną:
1) projektowane sieci należy prowadzi w obrębie
linii rozgraniczających dróg i ulic;
2) inwestycje w zakresie zaopatrzenia w wodę,
odprowadzanie ścieków sanitarnych i opadowych, gaz i energię elektryczną, wymagają uzyskania warunków technicznych od właściwych
zarządców sieci.
2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

1) ustala się szerokość pasa drogowego 10m;

1) dostawę wody z istniejącego systemu wodociągowego miejscowości Droszków na warunkach określonych przez zarządcę sieci;

2) dopuszcza się wykonanie jedno lub dwustronnych chodników; ścieżek rowerowych, oświetlenia oraz elementów małej architektury;

2) budowę sieci wodociągowych oznaczonych na
rysunku planu symbolem W i numerami od
1 do 3;

3) drogi muszą być dostosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych.

3) montowanie hydrantów przeciwpożarowych na
projektowanych sieciach wodociągowych

18. 5KDW, 7KDW – tereny dróg wewnętrznych

4) dopuszcza się możliwość budowy indywidualnych ujęć wody na poszczególnych działkach
z obowiązkiem wykonania przyłącza do sieci
wodociągowej po jej oddaniu do użytku.

1) ustala się szerokość pasa drogowego 6m;
2) dopuszcza się wykonanie jednostronnego
chodnika, oświetlenia oraz elementów małej
architektury;
3) drogi muszą być dostosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych.

3. W zakresie odprowadzania ścieków sanitarnych ustala się:
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1) odprowadzanie ścieków do planowanej kanalizacji sanitarnej a następnie do planowanego
systemu kanalizacyjnego w Droszkowie;
2) system kanalizacyjny należy rozwiązać jako
grawitacyjny, składający się z kanałów oznaczonych na rysunku planu symbolami KS
i numerami od 1 do 3;
3) do czasu budowy systemu kanalizacyjnego dopuszcza się budowę na poszczególnych działkach szczelnych zbiorników bezodpływowych
na nieczystości płynne, z obowiązkiem wykonania przyłącza do sieci kanalizacyjnej po jej
oddaniu do użytku.
4. W zakresie zagospodarowania wód opadowych ustala się:
1) zatrzymanie wód opadowych w miejscu ich
opadu, tj. na terenie poszczególnych działek;
2) odpływy nadmierne należy rozsączyć w gruncie, po określeniu możliwości technicznych poprzez wykonanie badań geotechnicznych lub
zatrzymać w specjalnych zbiornikach dla wykorzystania do celów gospodarczych i utrzymania
zieleni na terenie działki;
3) należy utrzymać istniejące na terenie planu rowy melioracyjne i wykorzystać je do przejęcia
wód opadowych poprzez proponowany system
kanalizacji deszczowej, oznaczony na rysunku
planu symbolem KD-1;
4) przewiduje się odprowadzenie wód opadowych
z części ciągów komunikacyjnych w zachodniej
części terenu, planowanym systemem kanalizacji deszczowej oznaczonym na rysunku planu
symbolem KD-2 do istniejącego rowu przydrożnego w ul. Leśnej.
5. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:
1) możliwość dostawy gazu z istniejącej sieci gazowej, po wykonaniu analizy opłacalności
przedsięwzięcia i na warunkach ustalonych
przez zarządcę sieci gazowej;
2) wykorzystanie gazu do celów grzewczych,
po spełnieniu warunków, o których mowa
w pkt. 1).
6. W zakresie ŝródeł ciepła zakazuje się:
Stosowania jako ŝródła energii paliw i urządzeń do
ich spalania, nie spełniających wymogów przepisów
odrębnych dotyczących ochrony środowiska naturalnego.
7. W zakresie usuwania odpadów ustala się:
Gromadzenie, segregację i usuwanie odpadów stałych ustala się zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi na terenie gminy.
8. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną
ustala się:
1) pokrycie zapotrzebowania w energię elektryczną projektowanej zabudowy mieszkaniowej:

Poz. 1957

a) z projektowanej stacji transformatorowej kontenerowej zlokalizowanej na terenie osiedla
„Poceglane”, oznaczonej na planie symbolem
EE, przewidzianej w miejsce planowanej słupowej stacji transformatorowej E1 na terenie
objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Osiedle Ceglane”.
b) z istniejącej stacji transformatorowej słupowej
E3, zlokalizowanej na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Osiedle Ceglane”.
2) dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej
sieć rozdzielcza nn-0,4kV z projektowanej
i istniejącej stacji transformatorowej w układzie
pierścieniowym wykonana w całości kablem
ziemnym, szafki kablowe z licznikami zlokalizowane na granicach działek w linii ogrodzenia;
3) projektowane oświetlenie dróg w liniach rozgraniczających terenów komunikacji wewnętrznej;
4) w zakresie istniejącej napowietrznej sieci energetycznej SN ustala się strefę ochronną
o szerokości 5 m, liczoną od skrajnych przewodów, zakazuje się w granicach wyznaczonej
strefy realizacji jakiejkolwiek zabudowy oraz
prowadzenia upraw wysokich, w tym nasadzeń
drzew, krzewów i dokonywania zalesień, przęsła ogrodzeń znajdujące się w granicach strefy
należy wykonać jako rozbieralne.
§ 11. Ustalenia dotyczące sposobów i terminów
tymczasowego
zagospodarowania,
urządzenia
i użytkowania terenów
1. Tereny, dla których plan przewiduje inne przeznaczenie niż istniejące, mogą być wykorzystywane
w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu.
2. Dopuszcza się do czasu realizacji inwestycji
wykonanie ogrodzenia terenu działki, składowanie
materiałów budowlanych przeznaczonych do realizacji inwestycji oraz czasowych obiektów dla potrzeb ich składowania.
§ 12. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji
istniejącej infrastruktury technicznej i rekultywacji
terenu
Przed przystąpieniem do scalania i podziału działek
na obszarze planu, konieczne jest wykonanie prac
obejmujących likwidację dziko rosnących zarośli,
usunięcie gruzów i fundamentów po byłych obiektach cegielni, następnie wykonanie rekultywacji
terenów, polegającej na likwidacji nasypów i wykopów powstałych w trakcie robót wydobywczych
i odkrywkowych, oraz ukształtowanie terenu pod
ustalone planem pasy drogowe.
§ 13. Ustalenia dotyczące stawek procentowych
Ustala się 0%-ową stawkę, służącą naliczeniu opłaty,
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla gruntów będących własnością komunalną i planowanych do przeznaczenia na cele pu-
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bliczne oraz związane z wykonaniem zadań własnych samorządu lokalnego, dla gruntów innych
stawka wynosi 20%.
Rozdział 3
Przepisy końcowe
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zabór.
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§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego oraz podlega rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy
i w poszczególnych sołectwach.
Przewodniczący Rady:
Bogdan Szafrański
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVII/220/10
Rady Gminy Zabór
z dnia 28 września 2010r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 123

– 9759 –

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXVII/220/10
Rady Gminy Zabór
z dnia 28 września 2010r.

1. Zapisane w planie inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy są:
1) finansowane przez gminę – nie przewiduje się
finansowania przez gminę,

ROZSTRZYGNIĘCIE o sposobie realizacji zapisanych
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie
z przepisami o finansach publicznych
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póŝn.
zm.) art. 7 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) i art. 216
ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (Dz. U. 157, poz. 1240
z póŝn. zm.) Rada Gminy Zabór rozstrzyga co następuje:

Poz. 1957, 1958

2) finansowane przez inwestora zewnętrznego:
a) budowa dróg wewnętrznych,
b) budowa sieci wodociągowych,
c) budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
d) budowa sieci energetycznej,
e) budowa sieci gazowej.
2. Sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej wymienionych w pkt. 2 odbywać się będą zgodnie z obowiązującymi przepisami.

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

1958
195 8

UCHWAŁA NR XXXIII/299/10
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 29 września 2010r.
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności Gminy
Czerwieńsk i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, warunków dopuszczalności
pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także organów do
tego uprawnionych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.1) oraz art. 59
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240
z póŝn. zm. 2) uchwala się, co następuje:
§ 1. Treść ust. 2 w § 7 uchwały Nr XXXII/284/10
z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych
zasad, sposobu i trybu umarzania należności Gminy
Czerwieńsk i jej jednostek organizacyjnych z tytułu
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz udzielania innych ulg w spłacaniu
tych należności, warunków dopuszczalności pomocy
publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić
będzie pomoc publiczną, a także organów do tego
uprawnionych otrzymuje brzmienie:
„§ 7. 2. Przedsiębiorca zwracający się z wnioskiem o udzielenie ulgi zobowiązany jest do
przedstawienia:
a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się
o pomoc oraz w ciągu 2 lat poprzedzających rok
ubiegania się o pomoc, albo oświadczeń woli
o wielkości pomocy de minimis otrzymanej
w tym okresie, albo oświadczeń o nieotrzymaniu
takiej pomocy w tym okresie,

b) pozostałych informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010
roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc
de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311)”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Leszek Jędras
_______________________________________
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002r., Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r., Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r., Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203; z 2005r., Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r.,
Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r., Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111
i Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241;
z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675.
2
Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszono
w: Dz. U. 2010r. Nr 28, poz. 146
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UCHWAŁA NR XXXIII/303/10
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 29 września 2010r.
w sprawie nadania nazwy ulic na terenie wsi Płoty
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.1) uchwala się,
co następuje:
§ 1. 1. Nadaje się nazwę Kameliowa ulicy usytuowanej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków numerem 316 położonej w obrębie wsi
Płoty.
2. Nadaje się nazwę Brzozowa ulicy usytuowanej
na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów
i budynków numerami 304/3, 304/4, 305/1 oraz częściowo na działce Nr 462/3 położonych w obrębie
wsi Płoty.
§ 2. Przebieg ulic opisanych w § 1 przedstawiają
mapy stanowiące załączniki Nr 1 i 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Leszek Jędras
____________________________________________
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002r., Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r., Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r.; Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203; z 2005r., Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r.,
Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r., Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111
i Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009r., Nr 52, poz. 420, Nr 157,
poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675.
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXIII/303/10
Rady Miejskiej w Czerwieńsku
z dnia 29 września 2010r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXIII/303/10
Rady Miejskiej w Czerwieńsku
z dnia 29 września 2010r.
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UCHWAŁA NR XXXIII/306/10
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 29 września 2010r.
w sprawie Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Czerwieńsku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.1), w związku
z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 25 paŝdziernika 1991r.
o organizowaniu działalności kulturalnej (Dz. U.
z 2001r. Nr 13, poz. 123 z póŝn. zm.2) uchwala się,
STATUT MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CZERWIEŃSKU
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury
w Czerwieńsku, zwany dalej Ośrodkiem, jest Samorządową Instytucją Kultury utworzoną na podstawie
uchwały Nr 154/XIX/2000 z dnia 28 grudnia 2000r.
(z póŝn. zm.) w sprawie połączenia Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Czerwieńsku i Miejsko-Gminnej Biblioteki w Czerwieńsku
i nadania statutu nowej instytucji kultury pod nazwą
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
w Czerwieńsku i działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 paŝdziernika 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(Dz. U. Nr 110, poz. 721 z 1991r. tekst jednolity
z póŝn. zm.) zwanej dalej ustawą;
2) niniejszego statutu;.
3) innych przepisów prawnych.
2. Organizatorem Ośrodka jest Gmina Czerwieńsk zwana dalej Gminą.
3. Ośrodek jest wpisany do rejestru instytucji
kultury prowadzonego przez Urząd Gminy i Miasta
w Czerwieńsku i posiada osobowość prawną.
§ 2. 1. Siedzibą Ośrodka jest wydzielona część
nieruchomości przy ul. Bolesława Chrobrego 5 w
Czerwieńsku. Terenem działalności jest Gmina
Czerwieńsk. Ośrodek prowadzi działalność w:
1) Wiejskim Domu Kultury w Nietkowie;
2) Wiejskim Domu Kultury w Nietkowicach;
3) Wiejskim Domu Kultury w Leśniowie Wielkim;
4) Wiejskim Domu Kultury w Laskach;
5) świetlicach wiejskich w: Wysokim, Sudole, Leśniowie Małym, Bródkach, Sycowicach, Będowie, Płotach, Dobrzęcinie.
2. Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Burmistrz
Czerwieńska.

3. Działalność Ośrodka w zakresie wykonywania
programu działania oraz wykorzystania dotacji podlega kontroli Burmistrza z własnej inicjatywy lub na
wniosek Rady Miejskiej.
Rozdział 2
Cele i działania
§ 3. Celem działania Ośrodka jest:
1) prowadzenie działalności
wszechniania kultury,

w

zakresie

upo-

2) popularyzacja i promocja dorobku kulturalnego
dziejów Gminy Czerwieńsk.
§ 4. Do podstawowych zadań Ośrodka należy
w szczególności:
1) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
2) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców Gminy Czerwieńsk,
3) tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego
ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
4) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie
i opracowanie dokumentacji wydarzeń kulturalnych i dziejów Gminy Czerwieńsk,
5) popularyzacja i promocja grup twórczych i zespołów zainteresowań,
6) organizacja i realizacja przedsięwzięć kulturalnych na terenie Gminy Czerwieńsk,
7) współdziałanie z innymi instytucjami kultury,
oświaty, stowarzyszeniami i związkami twórczymi w dziedzinie upowszechniania kultury
i sztuki,
8) wykonywanie innych zadań zleconych na podstawie odrębnych umów i porozumień.
Rozdział 3
Organy Ośrodka i jego organizacja
§ 5. 1. Dyrektora instytucji powołuje Burmistrz
na czas określony lub nieokreślony zgodnie z ustawą.
2. Powołanie dyrektora Ośrodka może nastąpić
w drodze konkursu. Konkurs ogłasza i przeprowadza
Burmistrz Czerwieńska.
3. Dyrektor zarządza Ośrodkiem i reprezentuje
go na zewnątrz.
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4. Do obowiązków dyrektora należy w szczególności:

z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162,
poz. 1568 z póŝn. zm.) oraz najmu i dzierżawy
składników majątkowych,

1) kierownictwo w sprawach działalności podstawowej,

2) dotacje z budżetu,

2) nadzór nad majątkiem Ośrodka,
3) ustalanie planów rzeczowych, finansowych,
wniosków inwestycyjnych i sprawozdań,
przedstawianie tych dokumentów organom
Gminy Czerwieńsk oraz nadzór nad realizacją
ustalonych planów,
4) stwarzanie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,

3) środki otrzymywane od osób fizycznych oraz
z innych ŝródeł.
7. Przychody Ośrodka przeznacza się na zadania
określone w § 4 niniejszego statutu.
8. Wysokość rocznej dotacji na działalność
Ośrodka ustala Rada Miejska w Czerwieńsku.
§ 10. 1. Ośrodek może prowadzić również:

5) wydawanie zarządzeń, regulaminów i instrukcji
wewnętrznych,

1) działalność gospodarczą wg zasad określonych
w odrębnych przepisach,

6) wykonywanie funkcji pracodawcy w stosunku
do pracowników Ośrodka,
7) organizowanie kontroli wewnętrznej, nadzorowanie jej funkcjonowania.

Poz. 1960

2) usługi transportowe, reklamowe, wynajem sali,
organizację imprez rodzinnych itp.
2. Dochód z tej działalności służy realizacji celów
statutowych.

5. Dyrektor Ośrodka, zgodnie z ustawą, ponosi
odpowiedzialność za realizację niniejszego statutu.
§ 6. Przy Ośrodku może działać powołana przez
dyrektora Rada Programowa, której zakres działania
i tryb pracy ustala dyrektor w odrębnych regulaminach.
§ 7. W Ośrodku zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, pracowników administracyjnych i obsługi.

Rozdział 5
Przepisy końcowe
§ 11. Zmiany w statucie mogą być dokonywane
w trybie przewidzianym dla jego nadania.
§ 12. Likwidacja Ośrodka może nastąpić uchwałą
Rady Miejskiej w Czerwieńsku w trybie określonym
przez przepisy ustawy.
§ 13. Traci moc :

§ 8. Szczegółową organizację wewnętrzną
Ośrodka ustala dyrektor w Regulaminie Organizacyjnym, po zasięgnięciu opinii Burmistrza Czerwieńska oraz działających w nim związków zawodowych.

1) załącznik do uchwały Nr 154/XIX/2000 Rady
Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 grudnia
2000r. (z póŝn. zm.) w sprawie połączenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Czerwieńsku i Miejsko-Gminnej Biblioteki w Czerwieńsku i nadania statutu nowej
instytucji kultury pod nazwą „Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Czerwieńsku”.

Rozdział 4
Gospodarka finansowa
§ 9. 1. Ośrodek gospodaruje samodzielnie przydzielonym mu i nabytym mieniem oraz prowadzi
samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych
środków, kierując się zasadami efektywności ich
wykorzystania.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska i Dyrektorowi Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Czerwieńsku.

2. Ośrodek może zbywać środki trwałe. Przy
zbywaniu środków trwałych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące przedsiębiorstw państwowych.

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

3. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest
plan działalności zatwierdzony przez dyrektora
z zachowaniem wysokości dotacji z budżetu gminy.

Przewodniczący Rady
Leszek Jędras
_________________________________________
1

4. Plan działalności Ośrodka zawiera plan usług,
plan przychodów i kosztów, plan remontów
i konserwacji środków trwałych oraz plan inwestycji.
5. Ośrodek pokrywa koszty bieżącej działalności
i zobowiązań z uzyskiwanych przychodów.
6. Przychodami Ośrodka są:
1) wpływy z prowadzonej działalności, w tym ze
sprzedaży składników majątku ruchomego,
z wyjątkiem dóbr kultury w rozumieniu ustawy

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w:
Dz. U. z 2002r., Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r., Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568;
z 2004r.; Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005r., Nr 172, poz. 1441
i Nr 175, poz. 1457; z 2006r., Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r.,
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180,
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009r., Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.
1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675
2
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 41,
poz. 364; z 2003r. Nr 96, poz. 874; Nr 162, poz. 1568; Nr 213, poz. 2081;
z 2004r., Nr 11, poz. 96; Nr 261, poz. 2598; z 2005r. Nr 131, poz. 1091;
Nr 132, poz. 1111; z 2006r. Nr 227, poz. 1658; z 2009r. Nr 62, poz. 504.
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UCHWAŁA NR XXXV/223/10
RADY MIEJSKIEJ W KARGOWEJ
z dnia 6 paŝdziernika 2010r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w należnościach pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,
w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do
udzielania tych ulg
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) art. 59 ust. 2
i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póŝn. zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg w należnościach pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunki
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,
w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
oraz wskazuje organ i osoby uprawnione do udzielania tych ulg.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) pieniężne mające należnościach – należy przez
to rozumieć należności charakter cywilnoprawny, przypadające Gminie Kargowa i jej jednostkom podległym;
2) ulgach – należy przez to rozumieć umorzenie,
odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności w całości lub części;
3) dłużniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej zobowiązaną do zapłacenia należności;
4) działalności gospodarczej – należy przez to rozumieć działalność gospodarczą, do której mają
zastosowanie reguły konkurencji określone
w przepisach części trzeciej tytułu VII rozdziału
1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;
5) organie uprawnionym – należy przez to rozumieć organ lub osoby wskazane w niniejszej
uchwale, uprawnione do udzielania ulg;
6) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę
z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej
(Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 z póŝn. zm.);
7) rozporządzeniu – należy przez to rozumieć rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca
2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc
de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311).
§ 3. 1. Należności mogą być na wniosek dłużnika
umarzane w całości lub w części, ich spłata może
być odraczana lub rozkładana na raty w przypad-

kach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub
interesem publicznym, a w szczególności jeżeli:
1) dłużnik nieprowadzący działalności gospodarczej, ze względu na trudną sytuację finansową
nie jest w stanie spłacić należności, a jej wyegzekwowanie może zagrozić egzystencji lub dalszemu funkcjonowaniu dłużnika;
2) dłużnik prowadzący działalność gospodarczą
nie znajduje się w sytuacji określonej w pkt 9 –
11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących
pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz.
UE C 244 z 1.10.2004).
2. Od należności, której spłatę odroczono lub
rozłożono na raty, odsetki ustawowe są naliczane do
dnia złożenia wniosku o udzielenie ulgi, włącznie
z tym dniem.
3. Jeżeli dłużnik nie dokonał zapłaty odroczonej
należności lub nie zapłacił którejkolwiek z rat
w wyznaczonym terminie albo w pełnej wysokości,
niespłacona należność staje się natychmiast wymagalna w całości wraz z należnymi odsetkami, liczonymi od dnia następującego po upływie pierwotnego terminu wymagalności do dnia zapłaty.
4. W przypadku, gdy umorzenie dotyczy części
należności, organ uprawniony wyznacza termin
spłaty pozostałej części należności z zastrzeżeniem,
że w razie jego niedotrzymania oświadczenie woli
dotyczące udzielonej ulgi traci moc i należność staje
się wymagalna w całości wraz z należnymi odsetkami liczonymi od dnia następującego po upływie
pierwotnego terminu wymagalności do dnia zapłaty.
5. W przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego
są zobowiązane inne osoby, należności mogą zostać
umorzone na wniosek dłużnika tylko wtedy, gdy
warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich
zobowiązanych.
§ 4. 1. Należności mogą być umarzane w całości
z urzędu, jeżeli:
1) osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając
żadnego majątku albo pozostawiła majątek
niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty
codziennego użytku domowego, których łączna
wartość nie przekracza kwoty 6.000zł;
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2) osoba prawna – została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu
należności nie przechodzi z mocy prawa na
osoby trzecie;
3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty
wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej
należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;
4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;
5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.
2. Do umarzania z urzędu należności stosuje się
odpowiednio § 3 ust. 5 uchwały.
§ 5. Do udzielania ulg uprawnieni są :
1) Burmistrz Kargowej;
2) dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych, jeżeli wartość należności nie przekracza
6.000zł.
§ 6. 1. Udzielanie ulg następuje w formie pisemnej, na podstawie przepisów prawa cywilnego,
a w szczególności w formie oświadczenia woli organu uprawnionego lub ugody zawartej z dłużnikiem.
2. Odmowa udzielenia ulgi następuje w formie
oświadczenia woli organu uprawnionego.
3. W przypadkach, o których mowa w § 4 ust. 1
umorzenie należności następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli organu uprawnionego
§ 7. 1. Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności dłużnik składa organowi uprawnionemu.
2. Wniosek winien zawierać uzasadnienie wskazujące na wystąpienie okoliczności, o których mowa
w § 3 ust. 1.
3. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wskazane w nim okoliczności oraz dodatkowo dłużnik będący:
1) osobą fizyczną – składa informację o sytuacji
majątkowej, według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały;
2) osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej – składa dokumenty świadczące o sytuacji finansowej.
4. Organ uprawniony dokonuje weryfikacji
wniosku w zakresie jego kompletności i może wezwać dłużnika do jego uzupełnienia w terminie
7 dni, z pouczeniem, że niezastosowanie się do we-

Poz. 1961

zwania w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia oraz bez odrębnego powiadomienia.
§ 8. 1. Organ uprawniony, na wniosek podmiotu
prowadzącego działalność gospodarczą, może
udzielać ulg, które stanowią pomoc de minimis –
w zakresie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia
2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do
pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379
z 28.12.2006r.).
2. W celu uzyskania pomocy, o której mowa
w ust. 1, podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jest zobowiązany przekazać wraz z wnioskiem o udzielenie ulgi:
1) zaświadczenia lub oświadczenia, o których
mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy;
2) wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
którego wzór określa załącznik do rozporządzenia;
3) sprawozdania finansowe, o których mowa
w § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia.
3. W celu zapewnienia zgodności udzielanej pomocy z przepisami rozporządzenia Komisji (WE)
Nr 1998/2006, organ uprawniony, na podstawie
otrzymanych zaświadczeń lub oświadczeń oraz informacji i sprawozdań wymienionych w ust. 2, dokonuje oceny dopuszczalności udzielenia pomocy
de minimis w formie ulg wynikających z niniejszej
uchwały.
§ 9. Przepisy § 3 – 8 stosuje się odpowiednio do
umorzenia, odraczania lub rozkładania na raty spłat
odsetek od tych należności oraz do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat innych należności ubocznych.
§ 10. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Kargowej Nr XXXII/194/06 z dnia 29 czerwca 2006r.
w sprawie określenia zasad i trybu udzielania ulg
w spłacie należności pieniężnych Gminy Kargowa
i gminnych jednostek organizacyjnych, do których
nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów i osób do tego
uprawnionych (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 57,
poz. 1263).
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Józef Dżumbelak
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Załącznik
do uchwały Nr XXXV/223/10
Rady Miejskiej w Kargowej
z dnia 6 października 2010r.

.............................................................
imię i nazwisko/nazwa przedsiębiorcy
.............................................................
.............................................................
adres/siedziba
……………………………………….
NIP
……………………………………….
PESEL

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

imię i nazwisko

Wiek

Pokrewieństwo

Miejsce pracy/nauki
ŝródło dochodu

Wysokość dochodu

Wnioskodawca:

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

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

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
 NIE
5. Prowadzona działalność gospodarcza:
Prowadzę/prowadził…m działalność gospodarczą:
 TAK
1) nazwa ......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
2) Nr w ewidencji działalności gospodarczej, organ prowadzący ewidencję
......................................................................................................................................................................................
3) adres siedziby firmy................................................................................................................................................
4) rodzaj przeważającej działalności...........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
5) wyposażenie firmy (środki trwałe).........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
6) data likwidacji ..........................................................................................................................................................

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 123

– 9769 –

Poz. 1961

 NIE
6. Pomoc osób trzecich:
1) jestem na utrzymaniu osób trzecich:
 TAK, .................................................................................................................................................................
proszę podać imię, nazwisko, stopień pokrewieństwa, rodzaj i rozmiar pomocy

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

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

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

………………………………………………………………….….
data, czytelny podpis wnioskodawcy
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UCHWAŁA NR XXXV/228/10
RADY MIEJSKIEJ W KARGOWEJ
z dnia 6 paŝdziernika 2010r.
w sprawie przekazania w użytkowanie sołectwom Gminy Kargowa nieruchomości oraz uchwalenia
regulaminu świetlic wiejskich
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zmianami), uchwala
się:
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Rada Miejska przekazuje poszczególnym
sołectwom do dysponowania poniżej wymienione
nieruchomości:
1) Sołectwu Chwalim – działkę zabudowaną budynkiem świetlicy wiejskiej, oznaczoną Nr ewidencyjnym działki 386 o pow. 02946ha,
KW 28174;
2) Sołectwu Dąbrówka – działkę zabudowaną budynkiem świetlicy wiejskiej, oznaczoną Nr ewidencyjny działki 152,2 o pow. 0,1540ha,
KW 12789;
3) Sołectwu Karszyn – działkę zabudowaną budynkiem świetlicy wiejskiej, oznaczoną Nr ewidencyjny działki 116/2 o pow. 0,06ha,
KW 28227;
4) Sołectwu Obra Dolna – działkę zabudowaną
budynkiem świetlicy wiejskiej, oznaczoną
Nr ewidencyjny działki 13/2 o pow. 01475ha,
KW 11791;
5) Sołectwu Stary Jaromierz – działkę zabudowaną budynkiem świetlicy wiejskiej, oznaczoną
Nr ewidencyjny działki 411/5 o pow. 0,0854ha,
KW 27539;
6) Sołectwu Nowy Jaromierz – działkę zabudowaną budynkiem świetlicy wiejskiej, oznaczoną
Nr ewidencyjny działki 83/7 o pow. 016ha,
KW 28297;
7) Sołectwu Wojnowo – działkę zabudowaną budynkiem świetlicy wiejskiej, oznaczoną Nr ewidencyjny działki 151/7 o pow. 0,2160ha,
KW 11923;
8) Sołectwu Smolno Małe – działkę zabudowaną
budynkiem świetlicy wiejskiej, oznaczoną
Nr ewidencyjny działki 79/7 o pow. 0,0086ha,
KW 21803;
9) Sołectwu Smolno Wielkie – działkę zabudowaną budynkiem świetlicy wiejskiej, oznaczoną
Nr ewidencyjny działki 425 o pow. 0,08ha,
KW 12434.
2. Przekazanie nieruchomości, o których mowa
w ust. 1 następuje protokołem zdawczo-odbiorczym

podpisanym przez sołtysa i Burmistrza lub upoważnionego przez Burmistrza pracownika Urzędu.
3. Nieruchomości, o których mowa w ust. 1
przekazane są w użytkowanie z przeznaczeniem na
lokale świetlic wiejskich.
§ 2. 1. Świetlice wiejskie, o których mowa w § 1,
funkcjonują w celu umożliwienia wspólnotom samorządowym poszczególnych sołectw:
1) stworzenia bazy do integracji środowiska lokalnego,
2) prowadzenia statutowej działalności sołectw
oraz rozwoju samorządowych inicjatyw lokalnych,
3) prowadzenia działalności kulturalnej, opiekuńczej, edukacyjnej i socjalnej,
4) prowadzenie działalności wychowawczo –
opiekuńczej i edukacyjno profilaktycznej dla
dzieci i młodzieży.
2. W celu stymulowania działalności, o której
mowa w ust. 1, w pomieszczeniach świetlic wiejskich mogą działać wiejskie świetlice środowiskowe,
o których mowa w rozdziale 3. niniejszej uchwały.
§ 3. 1. Uchwala się Regulamin Świetlic Wiejskich
na terenie Gminy Kargowa.
2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 określa:
1) zadania wiejskich świetlic środowiskowych
2) zasady zarządzania majątkiem świetlic wiejskich;
3) zasady finansowania wiejskich świetlic.
Rozdział 2
Zarządzanie majątkiem świetlic wiejskich na terenie
Gminy Kargowa.
§ 4. 1. Świetlice wiejskie, o których mowa w § 1,
stanowią własność Gminy Kargowa, która ponosi
koszty ich utrzymania w zakresie:
1) remontów i modernizacji,
2) ogrzewania, dostaw energii elektrycznej, gazu
i wody,
3) odbioru ścieków i śmieci,
4) ubezpieczenia obiektów i sprzętu.
2. W sprawach przekraczających zwykły zarząd,
o którym mowa w § 5 ust. 3, o majątku świetlicy
decyduje Burmistrz, po uzyskaniu pozytywnej opinii
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Poz. 1962

zebrania wiejskiego wsi, na terenie której znajduje
się świetlica, wyrażonej w formie uchwały zebrania
wiejskiego.

4) wysokość opłaty za korzystanie ze świetlicy
oraz termin i sposób zapłaty, a także ewentualną kaucję.

3. W zakresie organizacji działalności świetlice
wiejskie podlegają sołectwom, na terenie których
działają.

2. Wysokość stawek za najem poszczególnych
świetlic wiejskich ustala Burmistrz w drodze zarządzenia, po konsultacji z sołtysem i radą sołecką.

§ 5. 1. W granicach określonych niniejszą uchwałą, zebranie wiejskie określa kierunki działania
i sposób wykorzystania majątku świetlicy wiejskiej.

3. Poza opłatami, o których mowa w ust. 2, wynajmujący zobowiązany jest zapłacić koszty wszystkich mediów, z których korzystał, wg wskazań liczników lub ustalonych ryczałtów.

2. Decyzje, o których mowa w ust. 1 podejmowane są w formie pisemnej uchwały zebrania wiejskiego.
3. Majątkiem świetlicy, w ramach zwykłego zarządu, administruje sołtys, który:
1) okazjonalnie, odpłatnie wynajmuje pomieszczenia świetlicy w szczególności na wesela
i inne uroczystości okolicznościowe,
2) nieodpłatnie udostępnia pomieszczenia świetlicy na potrzeby działalności statutowych organów sołectwa, organizacji i stowarzyszeń działających na terenie sołectwa oraz organizacji
uroczystości i imprez na rzecz mieszkańców sołectwa,
3) współpracuje z Gminą w zakresie działań opisanych w § 4 ust. 1.
4. Sołtys składa na zebraniu wiejskim w każdym
roku, sprawozdanie z działalności, o której mowa
w ust. 3.
5. Sołtys zobowiązany jest do współpracy
z prowadzącym zajęcia w świetlicy środowiskowej
jeżeli taka działa w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej oraz do współpracy z Gminnym Ośrodkiem
Kultury w Kargowej i Gminną Biblioteką Publiczną
w Kargowej.
§ 6. 1. Okazjonalne wynajęcie świetlicy wiejskiej
na cele wymienione w § 5 ust.3 pkt. 1 może nastąpić
w przypadku, gdy nie jest ona niezbędna dla realizacji innych celów, wynikających z bieżącej działalności prowadzonej na rzecz środowiska lokalnego.
2. W przypadku, gdy w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej działa świetlica środowiskowa, sołtys
wsi może wynająć lub udostępnić pomieszczenia
świetlicy osobom trzecim, pod warunkiem uzgodnienia tego faktu z prowadzącym zajęcia świetlicowe.
§ 7. 1. Wynajęcie świetlicy na cele, o których
mowa w § 5 ust 3 pkt. 1 jest możliwe jedynie na
podstawie pisemnej umowy zawartej przez sołtysa
z osobą ubiegającą się o wynajęcie. Umowa musi
zawierać:
1) imię, nazwisko i adres osoby wynajmującej,
2) rodzaj i charakter imprezy, na którą jest wynajmowana świetlica,
3) datę, planowany czas korzystania ze świetlicy,

4. Środki uzyskane z wynajęcia świetlicy stanowią dochód budżetu Gminy i są pobierane przez
sołtysa i przekazane na konto Gminy w okresach
miesięcznych, do 5. dnia miesiąca następującego.
Z uzyskanych wpływów, sołtys sporządza miesięczne zestawienie wg ustalonego wzoru, celem rozliczenia należnego podatku VAT i przekazuje do komórki księgowej Urzędu do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy zestawienie.
5. Sołtys może odmówić wynajęcia świetlicy na
cele określone w § 5 ust. 3 pkt 1 i 2. Odmowa musi
być poparta pisemnym uzasadnieniem.
§ 8. Wynajęcie świetlicy wiejskiej na cele określone w § 5 ust. 3 pkt 1 i 2 następuje na podstawie
pisemnego podania o wynajęcie świetlicy.
§ 9. 1. Wszelką dokumentację związaną z zarządzaniem świetlicą wiejską w ramach działań opisanych w § 5, 6, 7, 8 sołtys gromadzi, przechowuje
a następnie przekazuje do archiwizacji pracownikowi Urzędu odpowiedzialnemu za współpracę z sołtysami.
2. Przekazanie dokumentów za rok miniony,
o którym mowa w ust. 1 następuje do 30 kwietnia
roku następnego.
Rozdział 3
Funkcjonowanie wiejskich świetlic
środowiskowych
§ 10. 1. Decyzję o podjęciu działalności w formie
świetlicy środowiskowej podejmuje Burmistrz Kargowej z inicjatywy własnej lub inicjatywy zebrania
wiejskiego.
2. Określa się następujące cele działania wiejskich świetlic środowiskowych:
1) rozwój działalności kulturalnej i czytelnictwa,
adresowany do poszczególnych grup wiekowych społeczności wiejskich,
2) promowanie sportu masowego,
3) organizowanie zajęć oświatowych, wychowawczo - opiekuńczych i edukacyjno - profilaktycznych dla dzieci i młodzieży,
4) popularyzacja działalności artystycznej, w tym
chórów, grup teatralnych, działalności plastycznej i innych form amatorskiego ruchu kulturalnego,
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5) prowadzenie działań socjoterapeutycznych
wśród dzieci i młodzieży, zagrożonych wykluczeniem społecznym, pochodzących z rodzin
z dysfunkcjami społecznymi,
§ 11. Działalność wiejskich świetlic środowiskowych jest wspierana przez Gminny Ośrodek Kultury
i Gminną Bibliotekę Publiczną w Kargowej.
Rozdział 4
Finansowanie wiejskich świetlic
§ 12. Utrzymanie obiektów wiejskich świetlic,
w zakresie o którym mowa w § 4 ust. 1 finansowane
jest z budżetu gminy.
§ 13. 1. Koszty związane z bieżącą działalnością
wiejskich świetlic środowiskowych pokrywane są ze
środków finansowych przeznaczonych w budżecie
gminy, odrębnie na poszczególne sołectwa, wg zasady: liczba mieszkańców sołectwa na dzień
30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy
i przyjętej w danym roku kwoty.
2. Koszty te obejmują w szczególności:

Poz. 1962, 1963

3) zakupy usług obcych,
4) koszty organizacji imprez i uroczystości,
5) zakupy wyposażenia świetlic i środków czystości,
6) inne wydatki związane z działalnością świetlicy;
3. Wydzielone środki finansowe wg zasady określonej w pkt. 2 zostaną powiększone o 50% uzyskanych przez sołectwo wpływów netto, o których mowa w § 7 ust. 4 w roku poprzedzającym rok budżetowy.
§ 14. Obsługę księgową wiejskich świetlic środowiskowych prowadzi Urząd Miejski w Kargowej.
Rozdział 5
Postanowienia końcowe.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kargowej.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

1) koszty wynagrodzeń osób prowadzących zajęcia świetlicowe,

Przewodniczący Rady
Józef Dżumbelak

2) zakupy materiałów niezbędnych do merytorycznej działalności, np. artykuły papiernicze,
spożywcze, dekoracyjne i inne,
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UCHWAŁA NR XLV/351/10
RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
z dnia 7 paŝdziernika 2010r.
w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Kostrzyn
nad Odrą
Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (Dz. U. t.j. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572 z póŝn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Świadczenia udzielane przez przedszkola
publiczne prowadzone przez Miasto Kostrzyn nad
Odrą, zwane dalej "przedszkolami", w zakresie realizacji programu wychowania przedszkolnego, obejmującego podstawę programową wychowania
przedszkolnego, o której mowa w odrębnych przepisach, realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie, na zasadach określonych w statucie
przedszkola.
§ 2. Świadczenia przedszkoli, wykraczające poza
podstawę programową wychowania przedszkolnego, są odpłatne. Opłata za świadczenia opiekuńczo –
wychowawcze udzielane przez przedszkola, w czasie
przekraczającym 5 godzin przeznaczonym na realizację programu wychowania przedszkolnego, obejmuje koszty opieki i zajęć wspierających prawidłowy
rozwój dziecka, a w szczególności:

1) działań opiekuńczych dostosowanych do wieku, potrzeb i możliwości dziecka, zapewniających mu bezpieczne funkcjonowanie podczas
zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem:
a) przygotowywanie miejsca do zabawy, wypoczynku i snu dziecka,
b) nadzór nauczyciela i pracownika obsługi nad
wypoczywającym dzieckiem,
c) nadzór nauczyciela nad dzieckiem w trakcie
jego samodzielnych, indywidualnych zabaw
na wolnym powietrzu, na terenie przedszkolnego placu zabaw;
2) korekcyjno – kompensacyjnych, umożliwiających dziecku osiąganie dojrzałości szkolnej;
3) przygotowujących dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach,
imprezach artystycznych i okolicznościowych;
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4) umożliwiających realizację programów autorskich i innowacji poszerzających podstawę
programową;
5) gry i zabawy wspomagające rozwój fizyczny
i psychofizyczny
dziecka,
usprawniające
i korygujące wady wymowy dziecka, rozwijające zainteresowania dziecka otaczającym go
światem oraz umożliwiające dziecku właściwy
rozwój emocjonalny i społeczny.
§ 3. Za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń
opiekuńczo – wychowawczych, o których mowa
w § 2, udzielanych w czasie godzin pracy przedszkola, ustala się opłatę w wysokości:
1) 1,40zł (jeden złoty czterdzieści gorszy);
2) 1zł (jeden złoty) za dziecko, na które pobierany
jest zasiłek rodzinny na podstawie przepisów
ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139,
poz. 992 z póŝn. zm. ). Podstawą zastosowania
tej opłaty jest decyzja ustalająca uprawnienie
dziecka do zasiłku rodzinnego, wydana właściwy organ wymieniony w art. 3 pkt 11 i art. 20
ustawy o świadczeniach rodzinnych;
3) 0,80zł (osiemdziesiąt groszy) za dziecko z rodziny, która korzysta ze świadczeń z pomocy społecznej na podstawie art. 36 pkt 1 lit. a i b ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z póŝn. zm.),
tj. z zasiłku stałego i okresowego – w czasie ich
pobierania. Podstawą zastosowania tej opłaty
jest decyzja ustalająca uprawnienie rodziny do
świadczeń, wydana przez właściwy organ wymieniony w art. 110 ust. 7 lub 8 ustawy o pomocy społecznej.
§ 4. 1. W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza więcej niż jedno dziecko z danej rodziny, wówczas na wniosek rodziców (opiekunów prawnych),
opłata ulega obniżeniu i stanowi 80% opłaty ustalonej w § 3 za drugie dziecko, 50% za trzecie dziecko
i 30% za każde następne dziecko.
2. Zwalnia się z opłaty, o której mowa § 3 rodziców dzieci niepełnosprawnych, uczęszczających do
przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto
Kostrzyn nad Odrą i posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydaną przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

Poz. 1963

§ 5. 1. Opłaty, o których mowa w § 3 wnosi się
z góry do 15 – go dnia każdego miesiąca. W przypadku, gdy ten dzień jest ustawowo wolny od pracy,
za ostatni dzień płatności uważa się najbliższy dzień
powszedni.
2. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji
świadczeń ustalana jest na podstawie stawki godzinowej, o której mowa w § 3 oraz deklarowanej przez
rodziców (opiekunów prawnych) liczby godzin pobytu dziecka ponad czas realizacji podstawy programowej.
3. Opłata, o której mowa w ust. 2, podlega zaokrągleniu do pełnych złotych, zgodnie z zasadami
obowiązującymi w rachunkowości.
§ 6. 1. Z chwilą rozpoczęcia uczęszczania dziecka
do przedszkola, rodzice (opiekunowie prawni) deklarują liczbę godzin korzystania w danym roku szkolnym przez dziecko ze świadczeń opiekuńczo – wychowawczych, o których mowa w § 2.
2. Zasady odpłatności oraz zakres realizowanych
świadczeń przez przedszkola prowadzone przez Miasto Kostrzyn nad Odrą określi umowa cywilno –
prawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola
a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.
§ 7. 1. Opłata, o której mowa w § 3, nie obejmuje
kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych, prowadzonych na życzenie rodziców przez
inne niż przedszkole podmioty.
2. Wysokość opłat za korzystanie z wyżywienia
w przedszkolu ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym, z zastosowaniem przepisów art. 67 a ustawy o systemie oświaty.
§ 8. Traci moc uchwała Nr XXXV/315/05 Rady
Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 8 grudnia 2005r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Kostrzyn
nad Odrą.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Marek Tatarewicz
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UCHWAŁA NR XLV/352/10
RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
z dnia 7 paŝdziernika 2010r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostrzynie nad Odrą
Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia
27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997r.
Nr 85, poz. 539 z póŝn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXIX/222/09 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą w sprawie przyjęcia statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej dokonuje się następujących zmian:

2)
prowadzenia
działalności
wydawniczej
i sprzedaży wydanych materiałów.
2. Wpływy z działalności gospodarczej, o której
mowa w ust. 1, mogą być przeznaczone wyłącznie na cele statutowe”.
3. Po § 9 a) dodaje się § 9 b) w brzmieniu:
„1. Do dokonywania czynności prawnych
w imieniu biblioteki upoważniony jest samodzielnie dyrektor lub jego pełnomocnik działający w granicach udzielonego pełnomocnictwa.

1. § 9 otrzymuje brzmienie:
„Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności
z uzyskiwanych przychodów, którymi są:

2. Jeżeli czynność prawna obejmuje rozporządzenie mieniem lub może spowodować powstanie zobowiązań finansowych, do skuteczności
oświadczenia woli wymagana jest kontrasygnata
głównego księgowego”.

1) dotacje budżetowe,
2) środki otrzymane
i prawnych,

od

osób

fizycznych

3) środki pozabudżetowe, w tym pozyskane na
realizację projektów unijnych i w ramach współpracy międzynarodowej,

§ 2. Pozostała treść uchwały pozostaje bez
zmian.

4) dotacje celowe,

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą.

5) dochody własne,

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

6) inne ŝródła”.
2. Po § 9 dodaje się § 9 a) w brzmieniu:

Przewodniczący Rady
Marek Tatarewicz

„1. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w odrębnych przepisach w zakresie:
1) świadczenia usług kopiowania, drukowania,
skanowania itp.,
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UCHWAŁA NR XLV/359/10
RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
z dnia 7 paŝdziernika 2010r.
w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital
i Domu Pomocy Społecznej “Dom Seniora” w Kostrzynie nad Odrą
Na podstawie art. 30 ust. 2 b i 2 c ustawy z dnia
16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 zmiany: Dz. U.
z 2004 Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167,
poz. 1760, Dz. U. z 2005 Nr 175, poz. 1457, Dz. U
z 2006 Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146,
poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, Nr 218, poz. 1592,
z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 112, poz. 766, z 2008r.

Nr 96, poz. 607, Nr 180, poz. 1111, z 2009r. Nr 213,
poz. 1651 i 1652, z 2010r. Nr 57, poz. 356), uchwala
się co następuje:
§ 1. Na wniosek Burmistrza Miasta tworzy się
obwody głosowania w Niepublicznym Zakładzie
Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital ul. Narutowicza 6
i w Domu Pomocy Społecznej „Dom Seniora”
ul. Narutowicza 4a w Kostrzynie nad Odrą – do
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przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów,

Poz. 1965, 1966

burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na
dzień 21 listopada 2010r.

Nr
obwodu

Granice obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

10.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital w Kostrzynie
nad Odrą

NZOZ Nowy Szpital
ul. Narutowicza 6

11.

Dom Pomocy Społecznej
ul. Narutowicza 4a

Dom Pomocy Społecznej „Dom
Seniora” w Kostrzynie nad Odrą

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

jewództwa Lubuskiego oraz podaniu do publicznej
wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

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

Przewodniczący Rady
Marek Tatarewicz

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wo-

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

1966
19 66

UCHWAŁA NR LVII/395/10
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia 20 paŝdziernika 2010r.
ustalenia regulaminu targowiska
Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 4
w związku z art. 7 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.)
Rada Miejska Drezdenka uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się regulamin targowiska przy Placu
Rejonowej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu ,,SCH’’
przy ul. Pierwszej Brygady 1 w Drezdenku
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały
traci moc:
1. Uchwała Nr VIII/54/03 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 marca 2003 roku w sprawie targowisk gminnych.
2. Uchwała Nr XLIII/380/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie
zmiany uchwały Nr VIII/54/03 Rady Miejskiej
w Drezdenku z dnia 28 marca 2003 roku
w sprawie targowisk gminnych.
3. Uchwała Nr XIX/137/04 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 23 stycznia 2004 roku w sprawie
zmiany uchwały Nr VIII/54/03 Rady Miejskiej
w Drezdenku z dnia 28 marca 2003 roku
w sprawie targowisk gminnych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jerzy Skrzypczyński
Załącznik
do uchwały Nr LVII/395/10
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 20 października 2010r.
Regulamin targowiska
§ 1. 1. Prowadzenie Targowiska Miejskiego przy
ul. Pierwszej Brygady 1 w Drezdenku jest zadaniem
własnym gminy, służącym zaspokajaniu potrzeb
zbiorowych mieszkańców.
2. Targowisko czynne jest we wtorki i piątki
w godz. od 6.00 do 14.00, za wyjątkiem świąt.
3. Targowisko posiada tablicę informacyjną, na
której zamieszczone są wszelkie informacje dotyczące targowiska tj regulamin targowiska, cennik opłaty
targowej oraz wewnętrzne zarządzenia, ogłoszenia).
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4. Nadzór nad prowadzeniem targowiska sprawuje Burmistrz Drezdenka.
5. Uprawnionymi do prowadzenia handlu na
targowisku są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości
prawnej mogące uczestniczyć w obrocie towarowym.
6. Miejsca dla osób dokonujących sprzedaży na
targowisku wyznacza inkasent lub inna osoba upoważniona przez Burmistrza Drezdenka.
§ 2. Na targowisku zabrania się sprzedaży:

Poz. 1966, 1967
lub osobę upoważnioną przez Burmistrza Drezdenka;

5.

uwidocznienia ceny oferowanych towarów
i usług w sposób zapewniający prostą i nie budzącą wątpliwości informację o jej wysokości;

6. używania na targowisku urządzeń pomiarowych
posiadających ważną cechę legalizacji oraz
ustawienia ich w taki sposób, aby klienci mieli
możliwość stwierdzenia prawidłowości i rzetelności ważenia i mierzenia;
7. wyposażenia miejsc sprzedaży w czytelne tabliczki informacyjne zawierające imię, nazwisko
lub nazwę firmy prowadzącej sprzedaż oraz adres zamieszkania lub siedziby firmy, umieszczone w miejscu widocznym dla kupującego.

1. zwierząt gospodarskich;
2. napojów alkoholowych;
3. broni, amunicji i materiałów wybuchowych;

8. uiszczenia opłaty targowej w wysokości określonej uchwałą Rady Miejskiej Drezdenka

4. mięsa, wędlin, ryb (z wyjątkiem żywych), grzybów świeżych i suszonych rosnących w warunkach naturalnych, nieposiadających atestów
określonych przez odrębne przepisy;

§ 4. 1. Wysokość opłaty targowej określa uchwała Rady Miejskiej Drezdenka.

5. innych artykułów, których sprzedaż jest zabroniona lub regulowana w sposób szczególny
przez odrębne przepisy.

2. Opłata targowa jest pobierana za pośrednictwem inkasenta, wydającego stosowne pokwitowanie.

§ 3. Osoby prowadzące handel na targowisku
zobowiązane są do:

3. Handlujący winien posiadać dowód dokonania opłaty targowej do momentu opuszczenia targowiska a w razie kontroli okazać go kontrolującym.

1. przestrzegania regulaminu targowiska;
2. przestrzegania przepisów sanitarno – epidemiologicznych i przeciwpożarowych oraz innych
obowiązujących w obrocie towarowym;
3. utrzymania miejsc wyznaczonych do sprzedaży
w należytym porządku i czystości oraz usunięcia po zakończeniu sprzedaży wszelkich opakowań, kartonów i odpadów pozostałych
w związku z prowadzoną sprzedażą;

4. Prawo do kontroli pokwitowań dokonania
opłaty targowej mają:
1) osoby upoważnione przez Burmistrza Drezdenka;
2) pracownicy Urzędu Miejskiego upoważnieni
przez Burmistrza Drezdenka;
3) inne podmioty uprawnione do kontroli na podstawie odrębnych przepisów

4. posiadania przy sobie dokumentu umożliwiającego ustalenie ich tożsamości przez inkasenta
19 66
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UCHWAŁA NR LVII/397/10
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia 20 paŝdziernika 2010r.
nadania Statutu Centrum Promocji Kultury w Drezdenku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera „h” ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz
art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 paŝdziernika 1991r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z póŝn. zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Statut Centrum Promocji Kultury w Drezdenku zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVI/197/2000 Rady
Miejskiej w Drezdenku w sprawie uchwalenia Statutu Domu Kultury w Drezdenku.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jerzy Skrzypczyński
Załącznik
do uchwały Nr LVII/397/10
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 20 października 2010 r.

Poz. 1967
animacji kulturalnej i twórczości artystycznej,
ochrony i popularyzacji wartości kulturowych regionu,
ochrony dziedzictwa regionalnego,
edukacji regionalnej i historycznej
gromadzenia obiektów kultury symbolicznej ziemi drezdeneckiej i działalności usługowej.
§ 5. Do podstawowych zadań Centrum należy:

Statut Centrum Promocji Kultury w Drezdenku
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Centrum Promocji Kultury w Drezdenku
jest gminną, samorządową instytucją kultury działającą na terenie gminy Drezdenko.
2. Centrum działa na podstawie przepisów:
ustawy z dnia 25 paŝdziernika 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123
ze zmianami),
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami),
niniejszego Statutu,
innych powszechni obowiązujących przepisów prawa.
3. Centrum jest kontynuatorem działalności Domu Kultury prowadzonej w oparciu o istniejącą bazę
materialną.
4. Centrum posiada osobowość prawną i jest
wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora.
§ 2. 1. Siedziba Centrum znajduje się w Drezdenku. Adres instytucji jest następujący: Niepodległości
28, 66 - 530 Drezdenko, woj. lubuskie.
2. Terenem działalności Centrum jest gmina
Drezdenko.
3. Centrum może współpracować z innymi jednostkami samorządowymi i instytucjami w kraju i za
granicą.
§ 3. Nadzór nad Centrum sprawuje Burmistrz
Drezdenka.
Rozdział 2
CEL I PRZEDMIOT DZIAŁANIA
§ 4. Centrum Promocji Kultury jest samorządową instytucją kultury, której celem statutowym jest
organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie:
udostępniania i uprzystępniania kultury,
działalności kulturalnej i edukacyjnej,

rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,
edukacja kulturalna i wychowanie przez
sztukę,
tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowań sztuką i wiedzą,
promowanie wartościowych zjawisk kulturalnych miasta i ziemi drezdeneckiej w zakresie amatorskiej twórczości artystycznej,
kształtowanie postaw aktywnego uczestnictwa w kulturze,
udostępnianie zgromadzonych dóbr kultury symbolicznej ziemi drezdeneckiej.
-edukacja regionalna i historyczna
§ 6. 1. Zadania wymienione w § 5 Centrum realizuje poprzez:
prowadzenie własnych zespołów amatorskiego ruchu artystycznego,
aktywizację amatorskiej twórczości artystycznej z uwzględnieniem: koncertów,
przeglądów, konkursów, spotkań i prezentacji,
organizację innych form jak: pokazy, prelekcje, konferencje, spotkania, warsztaty
artystyczne,
organizowanie przedsięwzięć kultury artystycznej z udziałem artystów profesjonalnych,
organizowanie koncertów kultury popularnej
inspirowanie, prowadzenie współpracy
międzynarodowej zespołów amatorskiego
ruchu artystycznego,
współpracę ze szkołami, placówkami kultury oraz samorządami,
prowadzenie działalności
i promocyjnej,

wydawniczej

inspirowanie, kreowanie współpracy międzynarodowej w zakresie kultury artystycznej w tym muzycznej,
prowadzenie ognisk artystycznych

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 123

– 9778 –

prowadzenie działalności gospodarczej
mającej na celu pozyskiwanie funduszy na
wspieranie zadań statutowych.
2. Współdziałanie z instytucjami naukowymi, artystycznymi oraz stowarzyszeniami w rozwijaniu
i zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych i kulturalnych
środowisk lokalnych.

Poz. 1967

5. Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników określa dyrektor Centrum.
§ 11. 1. Przy Centrum może działać Rada Programowa, jako organ doradczy Dyrektora.
Rozdział 4
Majątek i gospodarka finansowa

3. Dokumentowanie ważniejszych wydarzeń społeczno – kulturalnych.

§ 12. Centrum prowadzi gospodarkę finansową
na zasadach określonych dla instytucji kultury.

4. Zajęcia w formach stałych prowadzone są
w dni robocze, w okresie od września do czerwca,
a pozostałe zajęcia i działalność koncertowa prowadzona jest zgodnie z rocznym planem działalności
Centrum Promocji i Kultury.

§ 13. 1. Centrum gospodaruje samodzielnie użyczoną nieruchomością zabudowaną przy ul. Niepodległości 28, użyczoną na podstawie odrębnej umowy oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami
efektywności ich wykorzystania.

§ 7. Centrum może zawierać za zgodą Burmistrza
porozumienia z innymi instytucjami powiatu, województwa, regionu, kraju w sprawach wspólnego
prowadzenia niektórych przedsięwzięć.
§ 8. Cele i zadania, Centrum Promocji Kultury
realizuje na podstawie opracowanego przez dyrektora tej instytucji rocznego planu działania, zgodnego
z polityką
kulturalną
Gminy
Drezdenka
i zatwierdzonego przez Burmistrza Drezdenka.
Rozdział 3
Organy zarządzające i doradcze Centrum Promocji
Kultury
§ 9. 1. Organem zarządzającym Centrum jest dyrektor, który odpowiada za jego prawidłowe funkcjonowanie i reprezentuje instytucję na zewnątrz.
2. Dyrektora Centrum powołuje i odwołuje Burmistrz Drezdenka w trybie określonym ustawami
wymienionymi w §1.
3. Dyrektor Centrum Promocji Kultury może powołać zastępcę dyrektora Centrum po uzyskaniu
pozytywnej opinii Burmistrza Drezdenka. Do odwołania zastępcy dyrektora stosuje się odpowiednie
przepisy o jego powołaniu.
4. Zakres działania zastępcy dyrektora określa
regulamin organizacyjny Centrum.
5. Prowadzenie gospodarki finansowo – księgowej należy do obowiązków głównego księgowego,
którego zatrudnia dyrektor.
§ 10. 1. Centrum zatrudnia pracowników merytorycznych (animatorów kultury), oraz pracowników
administracji i obsługi.
2. W Centrum mogą działać instruktorzy społeczni (animatorzy, wolontariusze).
3. Dyrektor Centrum może zatrudnić do prowadzenia określonych zadań i zajęć programowych
również inne osoby.
4. Obsady stanowisk wymienionych w pkt. 1, 2
i 3 dokonuje dyrektor Centrum w zależności od potrzeb i możliwości finansowych placówki.

2. Centrum wyposażone jest w majątek, który
stanowi mienie komunalne.
3. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest
plan finansowy działalności instytucji, zatwierdzony
przez dyrektora Centrum z zachowaniem wysokości
dotacji przyznanej przez Radę Miejską.
4. Plan działalności Centrum zawiera: plan usług,
plan przychodów i kosztów, plan remontów
i konserwacji środków trwałych oraz plan inwestycji
w miarę zaistniałych potrzeb.
5. Do składania w imieniu Centrum oświadczeń
w zakresie praw i obowiązków majątkowych uprawnieni są dyrektor i główny księgowy lub osoba
upoważniona do zastępstwa przez uprawnionych.
§ 14. 1. Centrum pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.
2. Przychodami Centrum są wpływy z prowadzonej działalności, wpływy z najmu i dzierżawy
składników majątkowych, dotacje z budżetu, dotacje
celowe, środki pozyskiwane z konkursów na realizację zadań w zakresie kultury województwa lubuskiego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
programów unijnych i innych, darowizny od osób
fizycznych i prawnych oraz wpływy z innych ŝródeł.
3. Wysokość rocznej dotacji na działalność Centrum do prowadzenia działalności statutowej oraz
do utrzymania obiektów ustala Rada Miejska Drezdenka w uchwale budżetowej wg szczegółowego
planu finansowego przedstawionego Burmistrzowi
do dnia 15 września na następny rok.
§ 15. Wartość majątku Centrum odzwierciedla
jego fundusz, który odpowiada wartości wydzielonego instytucji i nabytego mienia.
§ 16. 1. Centrum może prowadzić działalność
gospodarczą, jako działalność dodatkową w zakresie: organizacji przedsięwzięć zleconych, obsługi
technicznej wydarzeń kulturalnych, dzierżawy, wynajmu lub użyczenia pomieszczeń, usług muzycznych, reklamowych, programowych i innych związanych z działalnością statutową.
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Poz. 1967, 1968

2. Centrum może prowadzić dodatkową działalność gospodarczą w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w tym zakresie.

poz. 123 ze zm.), ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.).

3. Środki uzyskane z działalności gospodarczej
mogą być wykorzystane wyłącznie na działalność
statutową Centrum.

2. Za stan zabezpieczenia oraz wykorzystania
majątku Centrum odpowiada dyrektor, który ustanawia inne osoby materialnie odpowiedzialne.

§ 17. Centrum tworzy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z Ustawą o zakładowym
funduszu świadczeń socjalnych z dnia 4 marca
1994r. (Dz. U. z 1996r. Nr 70, poz. 335 ze zm.).

§ 19. 1. Centrum podstawową działalność statutową realizuje ze środków budżetowych.

Rozdział 5
Postanowienia końcowe
§ 18. 1. Zasady gospodarki finansowej określają
odrębne przepisy obowiązujące w ustawie z dnia
25 paŝdziernika 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13,

2. Działalność programowa Centrum może być
wspierana ze ŝródeł pozabudżetowych.
§ 20. Dokumentacja Centrum prowadzona jest,
gromadzona i przechowywana zgodnie z odrębnymi
przepisami.
§ 21. Zmiany w statucie Centrum mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.
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UCHWAŁA NR LI/529/2010
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE
z dnia 19 paŝdziernika 2010r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Krężoły, części obrębu
Kruszyna i części obrębu 2 miasta Sulechów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) i art. 20 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z póŝn. zm.) uchwala się, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obrębu Krężoły, części obrębu Kruszyna i części obrębu 2 miasta Sulechów z przeznaczeniem terenów pod funkcję: mieszkaniową i usługową wraz z infrastrukturą techniczną
i komunikacją oraz zieleń urządzona, sport i rekreacja
.
2. Granice terenu objętego planem oznaczone zostały na rysunku planu.
3. Integralnymi częściami uchwały są:
1) rysunek w skali 1:2000 stanowiący załącznik
Nr 1;

§ 2. Plan wprowadza ustalenia dotyczące:
1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych
zasadach zagospodarowania;
2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
5) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych;
6) parametrów i wskaŝników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaŝniki intensywności zabudowy;
7) szczegółowych zasad i warunków scalania
i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;

2) rozstrzygniecie dotyczące sposobu rozpatrzenia
uwag do projektu planu, stanowiące załącznik
Nr 2;

8) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy;

3) rozstrzygniecie o sposobie realizacji, zapisanych
w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych
gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik Nr 3.

9) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
10) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów;
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11) stawki procentowej, na podstawie której ustala
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4.
2. Nie wprowadza się ustaleń dotyczących granic
i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, ze względu na to, że nie występują na terenie
objętym planem.
§ 3. Ilekroć w ustaleniach niniejszej uchwały jest
mowa o:
1) planie – należy przez to rozumieć miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 1 ust. 1;
2) rysunku planu – należy przez to rozumieć graficzny zapis planu przedstawiony na mapie
w skali 1:2000, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały;
3) przepisach szczególnych – należy przez to rozumieć aktualne w momencie realizacji niniejszej
uchwały przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, normy branżowe oraz ograniczenia
w dysponowaniu terenem wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych;
4) terenie – należy przez to rozumieć teren wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem sposobu użytkowania;
5) tymczasowym sposobie zagospodarowania,
urządzenia lub użytkowania terenu – należy
przez to rozumieć dotychczasowe użytkowanie
terenu do czasu zagospodarowania zgodnie
z przeznaczeniem ustalonym planem;
6) uciążliwości – należy przez to rozumieć przekroczenie standardów jakości środowiska, w tym
zjawiska lub stany utrudniające życie albo dokuczliwe
dla
otaczającego
terenu,
a zwłaszcza hałas, wibracje, zanieczyszczenia
powietrza i zanieczyszczenia odpadami, przekraczające obowiązujące wielkości normowe;
7) usługach – należy przez to rozumieć takie usługi,
które służą zaspokojeniu potrzeb ludności, tj.;
handel, gastronomię, kulturę, edukację, opiekę
zdrowotną,
usługi
hotelarskie
i związane
z rekreacją i sportem, administrację i inne nie
wytwarzające dóbr materialnych;
8) funkcji produkcyjnej – należy przez to rozumieć:
przemysł, składy, bazy, budownictwo z obiektami administracyjno – socjalnymi, z dopuszczeniem obiektów i urządzeń infrastruktury
technicznej;
9) przeznaczenie podstawowe – przeznaczenie będące dominującą formą wykorzystania terenu
oraz budynków istniejących i planowanych
z nim związanych, obejmujące powyżej 50%
powierzchni działki lub powierzchni całkowitej
wszystkich budynków;
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10) przeznaczenie uzupełniające – przeznaczenie inne niż podstawowe, które uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe i nie występuje
samodzielnie na danym terenie;
11) reklamie wielkogabarytowej – należy przez to
rozumieć reklamę o powierzchni pow. 12,0m²,
trwale związanej z gruntem;
12) paliwach proekologicznych – należy przez to rozumieć paliwa ograniczające emisję zanieczyszczeń do atmosfery, takie jak: gaz, olej opałowy,
energia elektryczna lub przyłączenia do miejskiej
sieci ciepłowniczej.
§ 4. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
2) nieprzekraczalne linie zabudowy, linie ograniczające obszar, na którym dopuszcza się realizację obiektów kubaturowych;
3) symbole określające przeznaczenie terenów.
2. Pozostałe, nie wymienione w ust. 1 elementy
rysunku planu, jak np. treść podkładu mapowego,
orientacyjne linie podziałów wewnętrznych, mają
charakter informacyjny i nie są ustaleniami planu.
Rozdział 2
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające
tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych
zasadach zagospodarowania
§ 5. 1. Przedmiotem planu są regulacje określające warunki zagospodarowania terenów z ich przeznaczeniem na cele funkcji mieszkaniowej i usługowej wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacją
oraz zieleń urządzona, sport i rekreacja.
2. Przy zagospodarowaniu wyodrębnionych terenów określonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, obowiązuje zasada bezkolizyjnego sąsiedztwa poszczególnych funkcji, których uciążliwość
nie może wykraczać poza granice działek na ten cel
przeznaczonych.
Rozdział 3
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
§ 6. 1. W zakresie ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego ustala się:
1) zachowanie i adaptację istniejącej zabudowy
zgodnie z warunkami zawartymi z rozdziale 7;
2) wprowadzenie nowej zabudowy w ściśle wyznaczonych ramach przypisanych dla każdego
terenu;
3) zabudowa realizowana na obszarze opracowania planu powinna cechować się wysokimi walorami architektonicznymi i być umiejętnie
wkomponowana w otaczający krajobraz;
4) powiązanie projektowanych terenów komunikacyjnych, zieleni i infrastruktury technicznej
z elementami istniejącymi;
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5) ogrodzenia działek winny stanowić elementy
plastyczne zharmonizowane z otoczeniem.
2. Jako podstawową zasadę polityki parkingowej
dla terenów o funkcjach związanych z działalnością
gospodarczą i usługową, przyjmuje się uwarunkowanie, że przy zagospodarowaniu każdej działki winien być rozwiązany problem miejsc postojowych
dla samochodów i rowerów w ilości zabezpieczającej
potrzeby funkcji wynikających z przeznaczenia terenów.
Rozdział 4
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego
§ 7. W zakresie ochrony środowiska przyrodniczego ustala się:
1) ochronę w formie użytku ekologicznego terenu
oznaczonego na rysunku planu symbolem UE;
2) zachowanie walorów krajobrazowych obszaru
objętego planem poprzez właściwe zagospodarowanie terenów;
3) ochronę istniejących drzewostanów przy realizacji nowych obiektów i ciągów komunikacyjnych;
4) wyposażenie terenów w urządzenia infrastruktury technicznej związane z odprowadzaniem
i oczyszczaniem ścieków; w przypadku odprowadzenia wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu, na którym może dojść do
ich zanieczyszczenia przed odprowadzeniem do
odbiornika, konieczne jest ich podczyszczenie;
w odniesieniu do powierzchni utwardzonych należy odpowiednio zabezpieczyć środowisko
gruntowo – wodne przed infiltracją zanieczyszczeń;
5) stosowanie urządzeń zabezpieczających przed
zanieczyszczeniem środowiska gruntowo –
wodnego przez produkty ropopochodne i inne
szkodliwe substancje;
6) ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem poprzez zastosowanie odpowiednich urządzeń w procesach technologicznych i grzewczych;
7) stosowanie w procesach technologicznych nowoczesnych proekologicznych technologii;
8) budynki z pomieszczeniami przeznaczonymi na
pobyt ludzi muszą być sytuowane poza zasięgiem uciążliwości przekraczających dopuszczalne normy określone w przepisach o ochronie
środowiska lub w ich zasięgu, pod warunkiem
zastosowania w nich rozwiązań odpowiednio
ograniczających te uciążliwości, dotyczy to
w szczególności uciążliwości wywołanych ruchem na drogach publicznych;
9) uciążliwości wynikające z prowadzenia działalności usługowej i gospodarczej nie mogą wykraczać poza granice terenów na ten cel przeznaczonych.
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Rozdział 5
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 8. 1. W obrębie obszaru objętego planem zlokalizowane jest stanowisko archeologiczne:
1) Sulechów stan. 28(AZP 59-15/44) – punkty osadnicze z wczesnego średniowiecza i okresu nowożytnego. Przeprowadzono ratownicze badania archeologiczne w związku z budową obwodnicy Sulechowa.
2. Osoby prowadzące roboty budowlane i ziemne
w razie ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy
zabytku, obowiązane są niezwłocznie zawiadomić
o tym Burmistrza Sulechowa oraz Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; jednocześnie
obowiązane są zabezpieczyć odkryty przedmiot
i wstrzymać wszelkie roboty mogące go uszkodzić
lub zniszczyć do czasu wydania przez Lubuskiego
Konserwatora Zabytków odpowiednich zarządzeń.
Rozdział 6
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych
§ 9. 1. W celu właściwego kształtowania przestrzeni publicznych, które stanowią tereny dróg publicznych, tereny usług publicznych zaleca się:
1) obsadzanie ulic drzewami;
2) stosowanie małej architektury;
3) stosowanie nośników reklamowych w formie
zorganizowanej i ujednoliconej co do wielkości
i wyrazu plastycznego z wyłączeniem reklam
wielkogabarytowych.
2. Realizacja ustaleń planu w zakresie zagospodarowania terenu objętego planem oraz rozwiązanie
techniczne
i architektoniczne
obiektów
winny
uwzględniać potrzeby osób niepełnosprawnych.
Rozdział 7
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy,
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności
zabudowy
§ 10. 1. Wyznacza się tereny oznaczone symbolem MN – funkcja mieszkaniowa jednorodzinna
w zabudowie wolnostojącej, dla których:
1) ustala się:
a) adaptację istniejących budynków z możliwością remontów i przebudowy przy zachowaniu istniejącego charakteru zabudowy,
b) nieprzekraczalne linie zabudowy od granic
działek, oprócz uwidocznionych na rysunku
planu, zgodne z przepisami szczególnymi,
c) powierzchnię zabudowy do 35% obszaru
działki,
d) wysokość zabudowy projektowanej do 3 kondygnacji nadziemnych oraz nie więcej niż
13,0m mierzone od średniego poziomu terenu do kalenicy dachu,
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e) zastosowanie dachów dwuspadowych i wielospadowych o pochyleniu połaci dachowych
25º–45º, krytych pokryciem ceramicznym lub
dachówkopodobnym z możliwością wykorzystania poddaszy na cele użytkowe,
f)

zagospodarowanie terenów niezabudowanych na urządzone tereny zielone, place,
miejsca rekreacji, przy zachowaniu 40% powierzchni działki użytkowanej jako biologicznie czynnej,

g) obsługę komunikacyjną zgodnie z rysunkiem
planu,
h) wprowadzenie zieleni ozdobnej i izolacyjnej
towarzyszącej budynkom,
i)

j)

parkowanie pojazdów w obrębie własnej nieruchomości tzn. minimum jeden garaż i minimum jedno miejsce postojowe,
na terenach oznaczonych symbolem MN-1
budynki mieszkalne usytuowane i projektowane w obszarze hałasu i wibracji należy skutecznie zabezpieczyć przez inwestora, zgodnie
z przepisami szczególnymi,
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j)

k) wprowadzenie ogrodzeń o wysokości 1,20m
w formie ażurowej lub żywopłotów,
l)

istniejących

a) lokalizacji zabudowy i nasadzeń zieleni wysokiej w korytarzu technicznym napowietrznej
linii elektroenergetycznej 15kV o szerokości
10m.
2. Wyznacza się tereny o funkcji usługowej
z dopuszczeniem działalności gospodarczej o charakterze nieuciążliwym oznaczone symbolem U-1, dla
których:
1) ustala się:
a) przeznaczenie terenu pod:
obiekty handlowo – usługowe, biurowo –
administracyjne, transportu, łączności, gastronomii,
hurtownie, magazyny, bazy i składy
usługi rzemieślnicze,
obiekty obsługi komunikacji i stacje paliw,

2) dopuszcza się:

obiekty i urządzenia związane z produkcją
ogrodniczą,

a) zabudowę bliŝniaczą i szeregową,

c) rozszerzenie funkcji terenów o usługi oraz
o nieuciążliwą działalność gospodarczą jako
funkcji towarzyszącej podstawowej funkcji
mieszkaniowej,

przebudowę i skanalizowanie
rowów melioracyjnych;

3) zakazuje się:

k) wykonanie szczegółowego rozpoznania przez
inwestora warunków hydrogeologicznych na
działce;

b) na terenach oznaczonych symbolem MN-2
i terenie oznaczonym symbolem MN-3 zabudowę wielorodzinną wraz z urządzeniami zapewniającymi obsługę terenu,

realizację komunikacji wewnętrznej, drogi
wewnętrzne o szerokości min. 8m,

b) podział terenu na działki uwarunkowany zapotrzebowaniem przez poszczególnych inwestorów,
c) nieprzekraczalne linie
z rysunkiem planu,

zabudowy

zgodne

d) powierzchnia zabudowy nie może przekraczać
50% powierzchni działki,

d) na terenie oznaczonym symbolem MN-3 jednorodną funkcję usługową nieuciążliwą dla
działek sąsiednich,

e) powierzchnia biologicznie czynna min 20%
w stosunku do powierzchni działki,

e) możliwość wprowadzenia zmian w podziale
terenów na działki uwidocznione na rysunku
planu i możliwość łączenia działek,

dla budynków nieprodukcyjnych – do
3 kondygnacji, przy czym wysokość ta licząc od poziomu terenu do najwyższego
punktu dachu budynku nie może przekraczać 18,0m,

f)

realizacji budynków z poddaszem nieużytkowym,

g) realizację parterowych obiektów towarzyszących zabudowie mieszkaniowej, a w szczególności garaży, budynków gospodarczych,
altan, przy granicy działek z sąsiednią działką
budowlaną; dachy spadziste o nachyleniu 20º
– 45º,
h) realizację wolnostojących budynków gospodarczych i garaży,
i)

f)

lokalizację zbiorników wodnych, ogrodów zimowych, małych przydomowych basenów
kąpielowych i innych obiektów małej architektury,

wysokość zabudowy:

dla przemysłowych, magazynowych do
16,0m, w wypadkach uwarunkowanych
względami technologicznymi, dopuszcza
się zwiększenie wysokości w części obiektu
do 20m,
g) dachy płaskie z możliwością stosowania naświetli, dwuspadowe lub wielopołaciowe
o nachyleniu połaci do 30º ,
h) realizowane obiekty o zróżnicowanym sposobie kształtowania elewacji jako wolnostojące
lub zblokowane o wyraŝnym podziale brył,
i)

obsługa komunikacyjna zgodnie z rysunkiem
planu,
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jako podstawową zasadę polityki parkingowej
przyjmuje się uwarunkowanie, że przy zagospodarowaniu każdej działki winien być rozwiązany problem miejsc postojowych dla
samochodów i rowerów w ilości zabezpieczającej potrzeby wynikające z funkcji terenu,

k) zagospodarowanie terenów niezabudowanych na urządzone tereny zielone, place manewrowe, drogi wewnętrzne, miejsca parkingowe,
l)
ł)

wprowadzenie nasadzeń drzew i krzewów
o walorach estetycznych i ochronnych,
wprowadzenie zieleni izolacyjnej – zróżnicowanej pod względem wysokości i rodzaju gatunków, o szerokości 4m, w pasie pomiędzy
nieprzekraczalną linią zabudowy a granicą terenów od zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

m) wykonanie szczegółowego rozpoznania przez
inwestora warunków hydrogeologicznych na
działce;
2) dopuszcza się:
a) lokalizowanie obiektów administracyjno – socjalnych dla obsługi funkcji wymienionych
w pkt 1,
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a) przeznaczenie terenu pod:
gastronomię, hotelarstwo, kulturę,
obiekty handlowo – usługowe, biurowo –
administracyjne,
b) nieprzekraczalne linie
z rysunkiem planu,

zabudowy

zgodnie

c) maksymalna powierzchnia zabudowy 60%,
d) minimalny udział powierzchni biologicznie
czynnej 25%,
e) wysokość zabudowy projektowanej do czterech kondygnacji nadziemnych nie wyższą niż
18m,
f)

zastosowanie dachów dwuspadowych lub
wielospadowych o pochyleniu połaci dachowych 25º - 45º, o symetrycznym nachyleniu
połaci,

g) obsługę komunikacyjną zgodnie z rysunkiem
planu,
h) zapewnienie miejsc parkingowych, zgodnie
z potrzebami danej funkcji w granicach własnej działki budowlanej, zgodnie z normatywem parkingowym i garażowym, w ilości nie
mniejszej niż:

b) podział terenu na działki budowlane o min.
powierzchni 5000m², działki muszą mieć
kształty geometryczne umożliwiające ich zabudowę zgodnie z przeznaczeniem,

3 miejsca postojowe na każde 100m² powierzchni użytkowej biur,

c) ogrodzenie działek, wysokość ogrodzenia do
2,2m – ażurowe,

3 miejsca postojowe na każdych 10 zatrudnionych,

d) lokalizowanie obiektów technicznych i technologicznych związanych z prowadzoną działalnością, w tym nadziemnych lub podziemnych,
e) odstępstwo od linii zabudowy określonych na
rysunku planu, z włączeniem nieprzekraczalnych linii zabudowy od drogi wojewódzkiej,
w przypadku realizowania obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej i ochrony
w tym portierni na granicy działki,
f)

przebudowę i skanalizowanie istniejących
rowów melioracyjnych;

3) zakazuje się:
a) prowadzenia działalności, której uciążliwość
wykracza poza granice nieruchomości,
b) zabudowy mieszkaniowej z wyjątkiem lokali
mieszkaniowych związanych z funkcją podstawową zgodnie z przepisami odrębnymi,
c) lokalizacji zabudowy i nasadzeń zieleni wysokiej w korytarzu technicznym napowietrznej
linii elektroenergetycznej 15kV o szerokości
10m.
3. Wyznacza się tereny oznaczony symbolem U-2
– funkcja usługowa, dla których:
1) ustala się:

3 miejsca postojowe na każde 100m² powierzchni użytkowej obiektów usługowych,

i)

wykonanie szczegółowego rozpoznania przez
inwestora warunków hydrogeologicznych na
działce;

2) dopuszcza się:
a) podział terenu na działki budowlane z zachowaniem bezpośredniego dostępu do drogi
publicznej lokalnej oznaczonej symbolem KDL
oraz z zapewnieniem niezbędnego terenu
związanego z obsługą budynku usługowego,
b) lokalizację funkcji mieszkaniowej jako towarzyszącej w formie zespolonej z funkcją usługową, którą należy skutecznie zabezpieczyć
przed hałasem i wibracjami przez inwestora,
zgodnie z przepisami szczególnymi,
c) dachy płaskie
d) lokalizowania reklam, ujednolicony pod
względem wielkości wyrazu plastycznego, jako wolnostojących lub montowanych na elewacjach budynków z wyłączeniem reklam
wielkogabarytowych,
e) realizację małej architektury;
3) zakazuje się:
a) prowadzenia działalności, której uciążliwość
wykracza poza granice nieruchomości.
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4. Wyznacza się teren oznaczony symbolem U,
KS – funkcja usługowa z dopuszczeniem parkingu
ogólnodostępnego, dla którego:
1) ustala się:
a) przeznaczenie terenu pod:

obiekty handlowo – usługowe, biurowo –
administracyjne,
usługi turystyczne,
zabudowy

zgodnie

c) maksymalna powierzchnia zabudowy 60%,
d) minimalny udział powierzchni biologicznie
czynnej 25%,
e) wysokość zabudowy projektowanej do trzech
kondygnacji nadziemnych i poddasze użytkowe, nie więcej niż 18m,
f)

zastosowanie dachów dwuspadowych lub
wielospadowych o pochyleniu połaci dachowych 25º - 45º, o symetrycznym nachyleniu
połaci,

g) obsługę komunikacyjną zgodnie z rysunkiem
planu,
h) zapewnienie miejsc parkingowych, zgodnie
z potrzebami danej funkcji w granicach własnej działki budowlanej, zgodnie z normatywem parkingowym i garażowym, w ilości nie
mniejszej niż:
3 miejsca postojowe na każde 100m² powierzchni użytkowej biur,
3 miejsca postojowe na każde 100m² powierzchni użytkowej obiektów usługowych,
3 miejsca postojowe na każdych 10 zatrudnionych,
realizację obsługi parkingowej sąsiednich
terenów,
j)

wykonanie szczegółowego rozpoznania przez
inwestora warunków hydrogeologicznych na
działce;

2) dopuszcza się:
a) podział terenu na działki budowlane z zachowaniem bezpośredniego dostępu do drogi
publicznej lokalnej oznaczonej symbolem KDL
oraz z zapewnieniem niezbędnego terenu
związanego z obsługą budynku usługowego,
b) dachy płaskie,
c) realizację drogi wewnętrznej,
d) wolnostojących urządzeń infrastruktury technicznej,
e) urządzeń infrastruktury drogowej,
f)

realizację małej architektury,

g) lokalizowania reklam, ujednolicony pod
względem wielkości wyrazu plastycznego, jako wolnostojących lub montowanych na elewacjach budynków z wyłączeniem reklam
wielkogabarytowych,
h) przebudowę i skanalizowanie
rowów melioracyjnych;

gastronomię, hotelarstwo, kulturę,

b) nieprzekraczalne linie
z rysunkiem planu,
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istniejących

3) zakazuje się:
a) prowadzenia działalności, której uciążliwość
wykracza poza granice nieruchomości,
b) lokalizacji zabudowy i nasadzeń zieleni wysokiej w korytarzu technicznym napowietrznej
linii elektroenergetycznej 15kV o szerokości
10m.
5. Wyznacza się teren oznaczony symbolem ZP,
US – teren zieleni urządzonej, rekreacji i sportu, dla
którego:
1) ustala się:
a) utrzymanie i ochrona istniejących rowów melioracyjnych, dla których należy zabezpieczyć
dostęp w celu konserwacji min. 4m,
b) utrzymanie istniejącej zieleni wysokiej,
c) urządzenie zbiornika wodnego,
d) realizację ciągów pieszych z placami wypoczynkowymi i ścieżek rowerowych,
e) realizację urządzeń rekreacyjnych i sportu;
2) dopuszcza się:
a) realizację placów zabaw dla dzieci i miejsc
piknikowych,
b) urządzenie placu publicznego w ramach zorganizowanych sezonowych, lokalnych imprez
masowych,
c) urządzenie plaży zielonej,
d) sporty wodne,
e) realizację małej architektury,
f)

lokalizację infrastruktury technicznej dla obsługi terenu,

g) realizację komunikacji wewnętrznej,
h) realizację obiektów towarzyszących związanych z przeznaczeniem terenu na cele rekreacyjno – sportowe z uwzględnieniem zabezpieczeń przeciwpowodziowych;
3) zakazuje się:
a) lokalizacji zabudowy i nasadzeń zieleni wysokiej w korytarzu technicznym napowietrznej
linii elektroenergetycznej 15kV o szerokości
10m.
6. Wyznacza się teren oznaczony symbolem UE –
teren użytku ekologicznego, dla którego:
1) ustala się:
a) zachowanie od zniszczenia stanowiska rośliny
chronionej o nazwie listera jajowata,
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2) zakazuje się:
a) polowania, chwytania i zabijania dziko żyjących zwierząt, niszczenia nor i lęgowisk zwierząt, gniazd ptasich i wybierania jaj,
b) pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania
drzew i innych roślin, a w szczególności listery jajowatej, z wyjątkiem prowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych związanych z utrzymaniem wartości chronionych,
c) wysypywania i wylewania odpadów i innego
zanieczyszczania wód i gleby,
d) zmiany stosunków wodnych,

b) zabezpieczenie dostępu w celach konserwacyjnych w oparciu o obowiązujące przepisy
odrębne – pas zieleni przeznacza się do obsługi technicznej rowów o szerokości około
4m;
2) dopuszcza się:
b) przebudowę i skanalizowanie
rowów melioracyjnych;

palenia ognisk i zakłócania ciszy.

7. Wyznacza się tereny oznaczone symbolem ZL –
tereny lasów, dla których:
1) ustala się:
a) zachowanie istniejących terenów leśnych bez
zmian w użytkowaniu;
2) zakazuje się:
a) lokalizację obiektów budowlanych nie związanych z gospodarką leśną.
8. Wyznacza się tereny oznaczone symbolem ZI –
tereny zieleni izolacyjnej, dla których:
1) ustala się:
a) zagospodarowanie terenów zwartą zielenią
wysoką i krzewami;
2) dopuszcza się:
a) lokalizację infrastruktury technicznej.
9. Wyznacza się teren oznaczony symbolem WS –
teren wód powierzchniowych, dla którego:
1) ustala się:
a) utrzymanie i ochronę istniejącego rowu melioracyjnego,
b) zabezpieczenie dostępu w celach konserwacyjnych w oparciu o obowiązujące przepisy
odrębne;

3) zakazuje się:
a) odprowadzanie wód deszczowych bez wstępnego podczyszczenia,

1) ustala się lokalizację kompaktowej stacji transformatorowej.
Rozdział 8
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału
nieruchomości objętych planem miejscowym
§ 11. 1. Ustala się następujące zasady podziału
działek:
1) minimalna powierzchnia działki nowoprojektowanej w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej – 600m²;
2) minimalna szerokość frontu działki w zabudowie
mieszkaniowej jednorodzinnej – 20m;
3) powierzchnię działki pod stację transformatorową – 30m², o wymiarach 5m x 6m;
4) dopuszcza się podział nieruchomości pod warunkiem zachowania terenu niezbędnego dla
funkcjonowania samodzielnej działki lub poprawienia zagospodarowania istniejącej działki.
2. Dopuszcza się dokonywanie scaleń gruntów
w granicach terenów oznaczonych tym samym symbolem literowym oraz w obrębie dróg.
3. Dopuszcza się podział terenów oznaczonych
symbolem U-1 na działki budowlane o min. powierzchni 5000m², działki muszą mieć kształty geometryczne, umożliwiające ich zabudowę zgodnie
z przeznaczeniem; dostępne z drogi projektowanej
oznaczonej symbolem KDL.

2) dopuszcza się:
a) przebudowę i skanalizowanie
rowu melioracyjnego;

istniejących

11. Wyznacza się teren oznaczony symbolem E teren projektowanej stacji energetycznej:

e) niszczenia gleby,
f)

Poz. 1968

Rozdział 9
istniejącego

3) zakazuje się:
a) odprowadzanie wód deszczowych bez wstępnego podczyszczenia.
10. Wyznacza się tereny oznaczone symbolem
WS, ZN – tereny wód powierzchniowych i zieleni
niskiej, dla których:
1) ustala się:
a) utrzymanie i ochronę istniejących rowów melioracyjnych,

Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy
§ 12. Należy przestrzegać zasad zagospodarowania na obszarze objętym planem zgodnie z przepisami szczególnymi.
Rozdział 10
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
§ 13. 1. Wyznacza się tereny komunikacji kołowej
oznaczone symbolem KDL, dla których:
1) ustala się:
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a) klasa drogi – droga publiczna lokalna,
b) szerokość w liniach rozgraniczających min.
12m,
c) szerokość jezdni min. 6m,
d) chodniki obustronne,
e) dostępność jezdni bez ograniczeń;
1) dopuszcza się:
a) realizację jednostronnych chodników,
b) wydzielenie ścieżki rowerowej.
2. Wyznacza się tereny komunikacji kołowej
oznaczone symbolem KDD, dla których:
1) ustala się:
f)

klasa drogi – droga publiczna dojazdowa,

g) szerokość w liniach rozgraniczających min.
10m,
h) szerokość jezdni min. 5m,
i)

chodniki obustronne,

j)

dostępność jezdni bez ograniczeń;

2) dopuszcza się:
c) realizację jednostronnych chodników,
d) wydzielenie ścieżki rowerowej.
3. Wyznacza się tereny komunikacji kołowej
oznaczone symbolem KDW, dla których:
1) ustala się:
a) klasa drogi – drogi wewnętrzne dojazdowe,
b) szerokość w liniach rozgraniczających min.
8m;
2) dopuszcza się:
a) urządzenie nawierzchni w jednym poziomie
z wydzielonymi pasami do ruchu pieszego.
§ 14. 1. Ustala się następujące ogólne zasady
uzbrojenia terenów
1) sieci uzbrojenia technicznego terenu należy
prowadzić w obrębie linii rozgraniczających ulic
i ciągów komunikacji pieszej;
2) wszelkie inwestycje i zmiany w zakresie zaopatrzenia w wodę, gaz, energię elektryczną
i odprowadzenia ścieków wymagają uzyskania
warunków technicznych od właściwych dysponentów sieci;
3) przy projektowaniu nowych inwestycji należy
unikać kolizji z istniejącymi elementami infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji projektowanego zagospodarowania należy istniejącą
sieć przenieść zgodnie z warunkami określonymi w przepisach szczególnych po uzgodnieniu
z właściwym operatorem sieci;
4) dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na innych niż wymienione
w pkt 1 terenach, o ile nie zostaną zakłócone
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podstawowe funkcje tych terenów oraz wydzielenie działki niezbędnej do obsługi tych urządzeń.
2. W zakresie zaopatrzenia w wodę

1) ustala się:
a) zaopatrzenie w wodę dla celów komunalnych
poprzez
budowę
sieci
wodociągowej
w układzie pierścieniowym, zapewniającej
ciągłość dostawy wody dla odbiorców,
b) dostawę wody poprzez budowę gminnej sieci
wodociągowej,
c) należy zapewnić zaopatrzenie w wodę do celów przeciwpożarowych;
2) dopuszcza się:
a) w okresie przejściowym, do czasu realizacji
projektowanego systemu wodociągowego,
możliwość budowy indywidualnych ujęć wody.
3. W zakresie odprowadzenia ścieków bytowych
1) docelowo ustala się budowę rozdzielczej sieci
kanalizacji;
2) dopuszcza się odprowadzenie ścieków bytowych w okresie przejściowym do indywidualnych szczelnych zbiorników bezodpływowych;
3) dopuszcza się możliwość wydzielenia działek
pod przepompownie ścieków według potrzeb.
4. Odprowadzenie ścieków przemysłowych docelowo do oczyszczalni po uprzednim ich podczyszczeniu. Dopuszcza się odprowadzenie ścieków przemysłowych w okresie przejściowym do indywidualnych
zbiorników bezodpływowych pod warunkiem rozdzielenia ścieków technologicznych od bytowych lub
oczyszczenia ścieków technologicznych poprzez separator.
5. W zakresie odprowadzenia ścieków opadowych
1) ustala się:
a) objęcie systemami odprowadzającymi ścieki
opadowe i roztopowe wszystkich terenów zabudowanych i utwardzonych,
b) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych po oczyszczeniu do wymogów określonych w pozwoleniu wodno – prawnym do
zbiorników retencyjnych lub skrzynek rozsączających,
c) obowiązek utwardzenia i skanalizowania terenów, na których może dojść do zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi lub
chemicznymi, dopuszcza się odprowadzenie
wód deszczowych i roztopowych z dróg do
gruntu przy zapewnieniu ich podczyszczania
np. przez separatory lub inne urządzenia
w uzgodnieniu z właścicielem terenu,
d) obowiązek zneutralizowania substancji ropopochodnych lub chemicznych jeśli takie wystąpią na terenie własnym inwestora;
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2) dopuszcza się:
a) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do projektowanej kanalizacji deszczowej,
b) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych po wstępnym ich podczyszczeniu do
istniejących rowów melioracyjnych,
c) odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z połaci dachowych i z dróg o nawierzchni przepuszczalnej na nieutwardzony własny teren inwestora,
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2) dopuszcza się stosowanie drewna do celów
grzewczych i paliw stałych.
8. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów
1) ustala się:
a) urządzenie miejsc na gromadzenie i segregację odpadów w granicach działek, na obszarze
których wytwarzane będą odpady.
9. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną
i telekomunikację
1) ustala się:

d) gromadzenie wody deszczowej na działkach
w zbiornikach retencyjnych.

a) zapotrzebowanie mocy szczytowej dla planowanego osiedla określa się 2,2MW,

6. W zakresie zaopatrzenia w gaz

b) budownictwo mieszkaniowe zasilić z kablowej
sieci 0,4kV, wyprowadzonej z istniejących
i planowanych (oznaczonych na rysunku planu symbolem E) stacji transformatorowych
15/0,4kV,

1) w strefie ochronnej gazociągu wysokiego ciśnienia DN 80 oraz ciśnieniu nominalnym
6.3Mpa, relacji Nowe Tłoki - Sulechów, o szerokości po 20m od gazociągu:
a) obowiązuje zakaz wszelkiej zabudowy,
b) obowiązek zapewnienia swobodnego dojazdu
do sieci infrastruktury technicznej oraz swobodnego przemieszczania się wzdłuż gazociągu,

c) odbiorców usługowych zasilić z kablowej sieci 0,4kV wyprowadzonej z istniejących i planowanych (oznaczonych na rysunku planu
symbolem E) stacji transformatorowych
15/0,4kV, lub z sieci 15kV,

c) dopuszcza się lokalizację sieci podziemnego
zbrojenia technicznego po uzgodnieniu i na
warunkach określonych przez operatora gazociągu,

d) planowane kompaktowe stacje transformatorowe 15/0,4kV o docelowej mocy 630kVA każda, zasilić kablowymi liniami 15kV z sieci SN
zasilanej z GPZ Sulechów; o ostatecznym
sposobie zasilania zadecyduje operator sieci,

d) zakaz sadzenia drzew i krzewów w pasie 4m
(po 2m od osi gazociągu – zagospodarowanie
terenu zielenią niską),

e) pod planowane stacje wyznaczono działki
5x6m; dojazd i obsługa stacji z planowanych
dróg;

e) zakaz prowadzenia działalności mogącej zagrozić trwałości gazociągu podczas eksploatacji,

f)

f)

g) łączność telekomunikacyjna kablową linią
w sposób uzgodniony z przyszłym operatorem;

operator sieci gazowej jest uprawniony do
zapobiegania działalności mogącej mieć negatywny wpływ na jej trwałość i prawidłową
eksploatację,

g) ustala
się
obowiązek
uzgodnienia
z operatorem sieci gazowej lokalizacji obiektów wzdłuż strefy ochronnej, przed wydaniem
pozwolenia na budowę,
h) dopuszcza się możliwość modernizacji lub
rozbudowy sieci gazowej;
2) budowa rozdzielczej sieci gazowej następować
będzie w oparciu o obowiązujące przepisy odrębne w zakresie sieci gazowych, jeżeli zaistnieją
techniczne i ekonomiczne warunki dostarczania
paliwa gazowego;
3) wykorzystanie gazu do celów grzewczych
i technologicznych na warunkach operatora sieci.
7. W zakresie zaopatrzenia w ciepło
1) ustala się wykorzystanie paliw proekologicznych
w tym gazu, oleju opałowego, energii elektrycznej i energii odnawialnej do celów grzewczych;

oświetlenie dróg latarniami zasilanymi kablową linią 0,4kV w sposób uzgodniony
z przyszłym operatorem,

2) dopuszcza się:
a) dla odbiorcy o dużym zapotrzebowaniu mocy
na jego terenie budowę konsumenckiej stacji
transformatorowej 15/0,4kV o wymaganej
mocy,
b) stację konsumencką zasilić linią kablową 15kV
z istniejącej lub planowanej sieci SN,
c) skablowanie istniejących napowietrznych linii
15kV, będących w użytkowaniu przez ENEA
Zielona Góra i Zarząd PKP w Poznaniu,
d) korektę usytuowania słupów napowietrznych
linii 15kV kolidujących z planowanymi drogami.
3) zakazuje się:
a) lokalizacji zabudowy i nasadzeń drzew i krzewów na trasach przebiegu projektowanych
kablowych linii elektroenergetycznych.
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Rozdział 11

Rozdział 13

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urządzania i użytkowania terenów

Przepisy końcowe

§ 15. Obszar objęty planem do czasu jego zagospodarowania zgodnie z ustaleniami niniejszej
uchwały może być wykorzystywany w sposób dotychczasowy.
Rozdział 12
Stawka procentowa służąca naliczeniu
jednorazowej opłaty
§ 16. Stosownie do art. 15 ust. 2 pkt 12 oraz
art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się 30% stawkę służącą
naliczeniu opłaty od wzrostu wartości nieruchomości.

§ 17. Uchyla się uchwałę Nr XXIV/223/96 Rady
Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 listopada 1996r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Brzozowa Górka
w Sulechowie, w części objętej niniejszą uchwałą.
§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i podlega publikacji na stronie internetowej gminy.
Przewodniczący Rady
Tadeusz Pająk
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LI/529/2010
Rady Miejskiej w Sulechowie
z dnia 19 października 2010r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LI/529/2010
Rady Miejskiej w Sulechowie
z dnia 19 października 2010r.
ROZSTRZYGNIĘCIE
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części obrębu Krężoły, części obrębu Kruszyna
i części obrębu 2 miasta Sulechów
Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póŝn. zm.) oraz
w nawiązaniu do rozstrzygnięcia Burmistrza Sulechowa z dnia 19 sierpnia 2010r. stwierdza się, że do
wymienionego wyżej projektu planu miejscowego
osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej nie wniosły
żadnych uwag, o których mowa w art. 17 pkt. 11
cytowanej na wstępie ustawy.

Poz. 1968, 1969

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z póŝn. zm.), art. 7
ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 157, poz. 1240 z póŝn. zm.),
Rada Miejska w Sulechowie rozstrzyga co następuje:
1. Sposób realizacji zapisanych w wymienionym
wyżej planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy,
odbywać się będzie wg obowiązujących przepisów
szczególnych, z terminem realizacji uzależnionym od
pozyskania środków finansowych.
2. Finansowanie inwestycji wymienionych
w punkcie 1 odbywać się będzie zgodnie z przepisami o finansach publicznych i zamówieniach publicznych, z możliwością wykorzystania środków:
a) z budżetu gminy, zgodnie z uchwałą budżetową,

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LI/529/2010
Rady Miejskiej w Sulechowie
z dnia 19 października 2010r.

b) środków pomocowych,
c) kredytów i pożyczek,
d) obligacji komunalnych,

ROZSTRZYGNIĘCIE

e) udziału inwestorów zewnętrznych w oparciu
o odrębne porozumienia.

w sprawie realizacji zadań, z zakresu infrastruktury
technicznej oraz zasad ich finansowania, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego części obrębu Krężoły, części obrębu Kruszyna i części obrębu 2 miasta Sulechów
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UCHWAŁA NR L/381/10
RADY GMINY DESZCZNO
z dnia 25 paŝdziernika 2010r.
w sprawie udzielenia bonifikaty oraz określenia warunków jej stosowania przy sprzedaży lokalu
mieszkalnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9a, ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z póŝn. zm.) oraz na podstawie art. 68 ust. 1 pkt. 7, ust. 1a i 1b., art. 70
ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 roku Nr 102,
poz. 651) uchwala się co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty
w wysokości 50% od ceny ustalonej na podstawie
wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu
mieszkalnego w budynku Nr 49 położonym w Boleminie stanowiącego własność Gminy Deszczno na
rzecz dotychczasowego najemcy.

§ 2. 1. Cena sprzedaży ustalona zgodnie z § 1
może być zapłacona jednorazowo lub w ratach.
2. Przy zapłacie ceny w ratach ustala się, że:
1) pierwsza rata wynosi 40% ustalonej ceny podlegającej zapłacie,
2) pozostała do zapłaty nie spłacona część ceny
podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu
stopy procentowej równej stopie redyskonta
weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski
i może zostać rozłożona na okres do 5 lat
i podlega zapłacie w ratach rocznych płatnych
do 31 marca każdego roku kalendarzowego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Deszczno.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 123
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§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz
ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
Deszczno przez okres 14 dni.

Poz. 1969, 1970

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jerzy Łochowicz

===================================================================================
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UCHWAŁA NR L/388/10
RADY GMINY DESZCZNO
z dnia 25 paŝdziernika 2010r.
w sprawie nadania nazw ulic Deszczno
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13, ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zmianami), art. 8
ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z póŝn.
zmianami) uchwala się co następuje:

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

§ 1. Nadaje się nazwę ulicy – „Słoneczna” dla
działki ewidencyjnej Nr 278/5, 279/6, 279/2 położonej
w Deszcznie.

Przewodniczący Rady
Jerzy Łochowicz

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

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

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 123

– 9792 –

Poz. 1970
Załącznik
do uchwały Nr L/388/10
Rady Gminy Deszczno
z dnia 25 października 2010r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 123

– 9793 –

Poz. 1971
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UCHWAŁA NR L/390/10
RADY GMINY DESZCZNO
z dnia 25 paŝdziernika 2010r.
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Glinik
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zmianami), art. 8
ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z póŝn.
zmianami) uchwala się co następuje:
§ 1. 1. Nadaje się nazwę ulicy – „Bociania” dla
działki ewidencyjnej Nr 17/4, 17/23 położonej w Gliniku.
2. Nadaje się nazwę ulicy – „Ptasia” dla działki
ewidencyjnej Nr 16/2 położonej w Gliniku.
3. Nadaje się nazwę ulicy – „Jaskółcza” dla
działki ewidencyjnej Nr 10/14 położonej w Gliniku.

§ 2. Mapa wyżej wymienionej działki stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jerzy Łochowicz

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 123
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Poz. 1971
Załącznik
do uchwały Nr L/390/10
Rady Gminy Deszczno
z dnia 25 października 2010r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 123
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UCHWAŁA NR XXXIX/239/2010
RADY GMINY W PRZEWOZIE
z dnia 26 paŝdziernika 2010r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/205/97 Rady Gminy w Przewozie z dnia 24 czerwca 1997r. w sprawie
utworzenia zakładu budżetowego „Zakład Gospodarki Komunalnej” w Przewozie
Na podstawie art. 18 ust. 2 lit. „h” ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.), art. 6 ustawy
z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej
(Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43 z póŝn. zm.) oraz art. 14
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póŝn. zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Załącznik do uchwały Nr XXXIX/205/97 Rady
Gminy w Przewozie z dnia 24 czerwca 1997r.
w sprawie utworzenia zakładu budżetowego „Zakład
Gospodarki Komunalnej” w Przewozie otrzymuje
brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2011r.
Przewodnicząca Rady
Bronisława Graczyk
Załącznik
do uchwały Nr XXXIX/239/2010
Rady Gminy w Przewozie
z dnia 26 października 2010r.
Statut Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Przewozie
Rozdział 1
Postanowienia ogólne.
§ 1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Przewozie, zwany dalej „zakładem”, został utworzony na
podstawie uchwały Nr XXXIX/205/97 Rady Gminy
w Przewozie z dnia 24 czerwca 1997r. w sprawie
utworzenia zakładu budżetowego „Zakład Gospodarki Komunalnej” w Przewozie.
§ 2. Zakład działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z póŝn. zm.),
2) ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce
komunalnej (Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43
z póŝn. zm.),
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póŝn.
zm.),

4) niniejszego statutu,
5) innych przepisów prawa dotyczących jego działania.
§ 3. 1. Zakład działa na obszarze Gminy Przewóz.
2. Siedzibą zakładu jest miejscowość Przewóz.
§ 4. 1. 1. Zakład jest samorządowym zakładem
budżetowym gminy Przewóz w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.
2. Bezpośredni nadzór nad zakładem sprawuje
Wójt Gminy Przewóz.
§ 5. Zakład używa na tablicach, wywieszkach,
pieczątkach, formularzach, ogłoszeniach i korespondencji nazwy Zakład Gospodarki Komunalnej
w Przewozie.
Rozdział 2
Cel i przedmiot działania.
§ 6. 1. 1. Zakład realizuje zadania gminy o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest
bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych
potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.
2. Do podstawowych zadań zakładu należy:
1) pełnienie funkcji administratora budynków
mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy, a w szczególności:
a) dokonywanie napraw budynków, ich pomieszczeń i urządzeń wspólnych oraz przywracanie do poprzedniego stanu budynków
uszkodzonych,
b) wymiana wewnętrznych instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i elektrycznych (bez urządzeń odbiorczych i osprzętu),
c) wymiana pieców grzewczych, trzonów kuchennych, stolarki okiennej i drzwiowej, podłóg posadzek i wykładzin podłogowych oraz
tynków,
2) zaopatrywanie mieszkańców gminy w wodę,
3) bieżące naprawy sieci wodociągowych i stacji
uzdatniania wody,
4) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków komunalnych,
5) bieżące naprawy sieci kanalizacyjnej i urządzeń
oczyszczania ścieków,

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 123
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6) bieżące naprawy dróg gminnych,
7) utrzymanie czystości i porządku na placach
gminnych,

Poz. 1972, 1973

kierownik zakładu w regulaminie organizacyjnym,
zatwierdzanym przez Wójta.
Rozdział 4

8) prowadzenie i utrzymanie targowiska,

Gospodarka finansowa.

9) administrowanie cmentarzami komunalnymi
i bieżące ich utrzymanie.
Rozdział 3
Organizacja zakładu.
§ 7. 1. Zakładem kieruje, reprezentuje go na zewnątrz i jest odpowiedzialny za jego działanie kierownik zakładu, zatrudniany i zwalniany przez Wójta.
2. Kierownik działa na podstawie udzielonego
przez Wójta pełnomocnictwa.
§ 8. 1. Kierownik zakładu kieruje nim samodzielnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
i statutem zakładu.
2. Kierownik zakładu jest odpowiedzialny za właściwą organizację zakładu, jego sprawne działanie,
kontrolę realizacji zadań oraz określanie kierunków
działania i rozwoju zakładu.

§ 10. 1. Zakład odpłatnie wykonuje zadania, pokrywając koszty swojej działalności z przychodów
własnych oraz dotacji z budżetu gminy.
2. Podstawą gospodarki finansowej zakładu jest
roczny plan finansowy obejmujący przychody,
w tym dotacje z budżetu gminy, koszty i inne obciążenia, stan środków obrotowych, stan należności
i zobowiązań na początek i koniec okresu oraz rozliczenia z budżetem gminy.
3. Plan finansowy zakładu zatwierdza kierownik
zakładu.
§ 11. Zakład wyposażony jest w mienie gminne
w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności
statutowej.
§ 12. 1. Zakład prowadzi pełną rachunkowość
budżetową oraz sporządza sprawozdania z realizacji
planu finansowego zgodnie z przepisami prawa.

3. Kierownik zakładu zatrudnia i zwalnia pracowników zakładu.

2. Zakład tworzy fundusze przewidziane odrębnymi przepisami.

4. Do zadań i obowiązków kierownika należy
w szczególności:

§ 13. Zakład posiada odrębny rachunek bankowy, z którego dokonuje wypłat do wysokości środków zgromadzonych na tym rachunku.

1) realizacja zadań zgodnie z kierunkami ustalonymi przez Radę Gminy i Wójta,

Rozdział 5
Przepisy końcowe.

2) racjonalne gospodarowanie mieniem zakładu,
3) przedstawianie corocznych sprawozdań z działalności zakładu, w tym cząstkowych dotyczących poszczególnych działalności,
4) opracowywanie rocznego planu finansowego,
5) wykonywanie czynności określonych w pełnomocnictwach.
§ 9. Szczegółową strukturę wewnętrzną zakładu
i podział czynności między stanowiska pracy określa

§ 14. Jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, do pracowników zakładu stosuje się przepisy
ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach
samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z póŝn.
zm.).
§ 15. Uchwalanie statutu oraz wszelkie jego
zmiany i uzupełnienia następują w drodze uchwał
Rady Gminy w Przewozie

19 72
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UCHWAŁA NR XXXIX/240/2010
RADY GMINY W PRZEWOZIE
z dnia 26 paŝdziernika 2010r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póŝn. zm.) uchwala
się, co następuje:

§ 1. Prawo do konsultowania projektów aktów
prawa miejscowego w gminie Przewóz przysługuje
organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mającym sie-

Dziennik Urzędowy
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dzibę lub prowadzącym działalność pożytku publicznego na jej terenie.
§ 2. 1. Konsultacje projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej organizacji określonych w § 1 zarządza
Wójt.
2. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
wraz z dołączonym projektem lub projektami aktów
prawa miejscowego zamieszcza się w Biuletynie
Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Przewóz.
§ 3. 1. W zarządzeniu o przeprowadzeniu konsultacji Wójt wyznacza miejsce, datę i czas spotkania
z przedstawicielami organizacji pozarządowych.
2. W spotkaniu konsultacyjnym bierze udział
Wójt lub wyznaczony przez niego pracownik.
3. Ze spotkania sporządza się protokół, w którym
odnotowuje się uwagi organizacji pozarządowych
co do przedstawionego projektu aktu prawa miejscowego.
4. Do protokołu dołącza się listę obecności.
§ 4. Kopię protokołu z przeprowadzonych konsultacji Wójt przedstawia Radzie Gminy wraz
z projektami aktów poddanych konsultacjom.

Poz. 1973, 1974

riacie Urzędu Gminy w Przewozie do dnia wyznaczonego spotkania w sprawie konsultacji, przy czym
decyduje data wpływu.
2. Uwagi wniesione po terminie nie będą brane
pod uwagę.
§ 6. 1. Konsultacje uważa się za ważne, bez
względu na liczbę przedstawicieli organizacji pozarządowych biorących w nich udział.
2. Konsultacje uznaje się za przeprowadzone bez
wniesienia uwag w przypadku, gdy w wyznaczonym
terminie żaden z przedstawicieli organizacji pozarządowych nie wziął udziału w spotkaniu, jak również nie wpłynęły uwagi w sposób określony w § 5.
3. Sytuacja określona w ust. 2 oznacza rezygnację przez organizacje pozarządowe z prawa do wyrażenia opinii.
§ 7. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla Rady
Gminy.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Bronisława Graczyk

§ 5. 1. Organizacje pozarządowe mogą również
składać swoje uwagi dotyczące projektów aktów
prawa miejscowego w formie pisemnej w sekreta-
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UCHWAŁA NR XXXIX/241/2010
RADY GMINY W PRZEWOZIE
z dnia 26 paŝdziernika 2010r.
w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć szkolnych nauczycieli
realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym
wymiarze godzin, pedagogów i logopedów zatrudnianych w placówkach oświatowych Gminy Przewóz
Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia
26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r.
Nr 97, poz. 674 z póŝn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Przewóz, którzy z przyczyn
organizacyjnych oraz z braku możliwości dalszego
zatrudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze godzin
zgodnie z posiadaną specjalnością, ustalony plan
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych łączą w wymiarze różnego pensum w ramach
jednego etatu, ustala się pensum proporcjonalnie
do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych według podanych niżej przykładów:
nauczyciel realizuje łącznie 27 godzin, w tym
10 godzin wg pensum 18-godzinnego, 5 godzin wg pensum 26-godzinnego i 12 godzin
wg pensum 30-godzinnego, tj. 10/18 + 5/26

+ 12/30=1,15 etatu – jeżeli 1,15 etatu stanowi
27 godzin, to z zastosowaniem proporcji etat
tego nauczyciela stanowi 23,48 (zaokrąglając
do pełnych godzin – 23), co oznacza, że tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin nauczyciela wynosi 23 godziny i 4 godziny ponadwymiarowe,
nauczyciel realizuje łącznie 27 godzin, w tym
10 godzin wg pensum 18-godzinnego, 5 godzin wg pensum 26-godzinnego i 12 godzin
wg pensum 30-godzinnego, tj. 10/18 + 5/26
+ 12/30=1,15 etatu – jeżeli 1,15 etatu stanowi
27 godzin, to z zastosowaniem proporcji etat
tego nauczyciela stanowi 23,48 (zaokrąglając
do pełnych godzin – 23), co oznacza, że tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin nauczyciela wynosi 23 godziny i 4 godziny ponadwymiarowe,
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nauczyciel realizuje łącznie 25 godzin, w tym
15 godzin wg pensum 18-godzinnego,
10 godzin wg pensum 26-godzinnego, tj.
15/18 + 10/26=1,22 etatu – jeżeli 1,22 etatu
stanowi 25 godzin, to z zastosowaniem proporcji etat tego nauczyciela stanowi 20,49
(zaokrąglając do pełnych godzin – 20), co
oznacza, że tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin nauczyciela wynosi 20 godzin
i 5 godzin ponadwymiarowych.
2. Obliczone pensum w ułamku dziesiętnym zaokrągla się do pełnych godzin w ten sposób, że
wielkości wynoszące do 0,49 pomija się,
a 0,50 i więcej podwyższa się do pełnej liczby. Wartość godziny ponadwymiarowej oblicza się według
stawki osobistego zaszeregowania i ustalonego
pensum.

Poz. 1974, 1975

4. Do łączenia w ramach etatu zajęć o różnym
wymiarze pensum może dochodzić tylko w wyjątkowych przypadkach, gdy nie ma możliwości zastosowania innych rozwiązań przewidzianych przepisami Karty Nauczyciela i wyłącznie pod warunkiem
posiadania przez nauczyciela wymaganych kwalifikacji.
§ 2. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar
godzin zajęć pedagogów i logopedów pracujących
w pełnym wymiarze zajęć w ilości 20 godzin.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Bronisława Graczyk

3. Pensum dla nauczycieli, o których mowa
w ust. 1, ustala się dla każdego indywidualnie i na
jeden rok szkolny. Odpowiedzialnym za prawidłowe
ustalenie pensum jest dyrektor placówki zatrudniający nauczyciela.

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

1975
19 75

UCHWAŁA NR XXXX/272/10
RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU
z dnia 26 paŝdziernika 2010r.
w sprawie określenia zasad wynajmu pomieszczeń w obiektach szkolnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a oraz art. 40
ust. 1 i 2 pkt 3 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142,
poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 43
ust. 2 pkt 3 i ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r.
Nr 261, poz. 2603 z póŝn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwała określa zasady wynajmowania
pomieszczeń znajdujących się w obiektach szkolnych.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) obiektach szkolnych – należy przez to rozumieć
szkoły podstawowe oraz gimnazjum będące
własnością gminy Torzym,
2) pomieszczeniach – należy przez to rozumieć
wszelkie pomieszczenia usytuowane w obiektach szkolnych wraz z wyposażeniem, w tym
sale dydaktyczne, sale gimnastyczne, stołówki,
a także inne pomieszczenia użytkowe, które pozostają w dyspozycji szkoły, m.in. garaże, grunty, boiska, place.
§ 3. Do wynajęcia pomieszczeń szkolnych
uprawniony jest Burmistrz Torzymia lub na podstawie i w granicach udzielonego przez Burmistrza pełnomocnictwa dyrektor obiektu szkolnego.

§ 4. Wynajmowanie pomieszczeń dokonuje się
na podstawie pisemnej umowy najmu, określającej
prawa i obowiązki stron, dni i godziny korzystania
z pomieszczeń, wysokość wynagrodzenia, sposób
i termin dokonywania zapłaty, okres trwania umowy
oraz zasady jej rozwiązania.
§ 5. 1. Wynajem pomieszczeń jest dopuszczalny
wyłącznie w przypadku, gdy korzystanie z przedmiotu najmu nie koliduje z realizacją zadań szkolnych.
2. Pierwszeństwo w wynajmie pomieszczeń
przysługuje osobom i podmiotom na cele związane
z realizacją zadań z zakresu oświaty, wychowania
i sportu a także osobom i podmiotom prowadzącym
kształcenie poza systemem oświaty.
§ 6. Pomieszczenia szkolne mogą zostać wynajęte na czas oznaczony nie dłuższy niż 3 lata.
§ 7. 1. Stawki za wynajem pomieszczeń zostaną
ustalone zarządzeniem Burmistrza.
2. Powyższe stawki obejmują koszty eksploatacji
pomieszczeń, a w szczególności koszty energii elektrycznej, cieplnej, wody, ścieków a także koszty
utrzymania porządku i czystości oraz koszty zużycia
wyposażenia i pomieszczeń.
3. Stawki opłat określone w ust. 1 nie zawierają
należnego podatku VAT.
4. W przypadku umów zawartych na okres powyżej 1 roku, ustalone stawki będą podlegały walo-
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ryzacji z dniem 1 stycznia każdego roku o wskaŝnik
wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za
trzy kwartały roku poprzedniego ogłaszany przez
Prezesa GUS na podstawie informacji pisemnej sporządzonej przez wynajmującego.

Poz. 1975, 1976

4) nieodpłatne kursy i szkolenia dla mieszkańców
gminy Torzym,
5) zebrania, spotkania i imprezy organizowane
przez organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Torzym.

5. Waloryzacja czynszu nie powoduje konieczności wypowiedzenia umowy w części dotyczącej wysokości czynszu.

§ 10. 1. Dochody uzyskane z wynajmu są dochodami gminy.

§ 8. Opłatę za wynajem uiszcza się na konto
Nr 70 9656 0008 2060 0271 2000 0003 z wyraŝnym
wskazaniem czego opłata dotyczy.

2. Kwoty przekazanych z wynajmu dochodów
z czynszu będą przeznaczone w pierwszej kolejności
na potrzeby szkoły.

§ 9. Nieodpłatnie udostępnia się wyżej wskazane
pomieszczenia w szczególności na:
1) zebrania i spotkania z mieszkańcami, organizowane przez Burmistrza, Radę Miejską – będące wynikiem statutowej działalności tych organów,
2) zebrania Ochotniczych Straży Pożarnych, Zespołów Sportowych oraz organizacji i stowarzyszeń działających na terenie gminy Torzym,

§ 11. Umowy najmu pomieszczeń w obiektach
szkolnych zawarte do dnia podjęcie niniejszej
uchwały obowiązują do czasu ich wygaśnięcia lub
okresu ich wypowiedzenia.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Torzymia.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Bogdan Kuzyk

3) imprezy i zabawy organizowane dla dzieci
w wieku przedszkolnym z terenu gminy Torzym
oraz dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, prowadzonych przez gminę Torzym,

===================================================================================
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UCHWAŁA NR XXXX/273/10
RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU
z dnia 26 paŝdziernika 2010r.
w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie gminy Torzym
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591; ze zm.) uchwala się, co
następuje:
§ 1. 1. Działalność świetlic wiejskich ma na celu
integrację środowiska lokalnego, inicjowanie aktywności mieszkańców działających na rzecz wsi
oraz prowadzenie działalności kulturalno – oświatowej.
2. Świetlice wiejskie są miejscem spotkań integrującym środowisko.
3. Celem działania świetlic wiejskich jest:
1) popularyzacja amatorskiego ruchu artystycznego, w tym chórów, grup teatralnych, działalności plastycznej i innych form artystycznych,
2) rozwój działalności kulturalnej, adresowanej do
poszczególnych grup wiekowych społeczności
wiejskiej
3) organizowanie zajęć opiekuńczych, kulturalnych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży,
4) promowanie sportu na wsi, podejmowanie
działań rekreacyjnych,

5) organizacja imprez dla mieszkańców wsi,
6) organizacja spotkań sołtysa i rady sołeckiej
z organizacjami i mieszkańcami wsi,
7) organizacja spotkań grup lokalnych działających na terenie wsi np. kół gospodyń wiejskich,
klubów sportowych, itp.,
8) promocja wsi i gminy.
§ 2. Gospodarzem świetlicy wiejskiej jest osoba
zatrudniona w Torzymskim Ośrodku Kultury na stanowisku pracownika obsługi świetlicy lub sołtys
sołectwa, na terenie którego znajduje się świetlica
wiejska.
§ 3. 1. Godziny otwarcia świetlic określa harmonogram dostosowany do stałych zajęć prowadzonych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
2. W godzinach ustalonych zgodnie z ust. 1
w świetlicy wiejskiej może przebywać każdy na
równych prawach. Udział w zajęciach w świetlicy
wiejskiej jest dobrowolny i nieodpłatny.
§ 4. 1. Poza godzinami, o których mowa w § 3
świetlica może być:
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1) wynajmowana za odpłatnością z prawem pobierania pożytku za udostępnienie lub wynajęcie świetlicy oraz zwrotu kosztów: energii, wody, ogrzewania, odpadów stałych i ciekłych,
ubezpieczenia,
2) nieodpłatnie udostępniana na organizację:
a) zebrań wiejskich,
b) imprez, festynów i zajęć organizowanych na
rzecz społeczności lokalnej przez sołtysa, radę sołecką i szkoły,
c) imprez, festynów i zajęć organizowanych na
rzecz społeczności lokalnej przez inne podmioty, pod warunkiem że wstęp na nie jest
wolny od opłat.
2. Imprezy organizowane na rzecz społeczności
lokalnej winny być zgłoszone do harmonogramu
pracy świetlicy. Zgłoszenie winno zawierać:
1) organizatora przedsięwzięcia,
2) osobę odpowiedzialną (osoba powyżej 18 lat),
3) przewidywaną ilość osób,

Poz. 1976

zostaje powtórzona przy oddawaniu obiektu gospodarzowi świetlicy.
5. Przy wynajmie za odpłatnością obowiązuje
wniesienie kaucji zwrotnej na zabezpieczenie lokalu,
ustalonej wspólnie przez gospodarza obiektu z organizacjami wiejskimi
6. Wysokość opłaty za wynajęcie świetlicy wiejskiej lub jej wyposażenia określa umowa.
§ 6. 1. W świetlicy wiejskiej zajęcia prowadzić
mogą oprócz gospodarza świetlicy, o którym mowa
w § 2, instruktorzy Torzymskiego Ośrodka Kultury,
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Torzym oraz
inne osoby na podstawie umowy.
2. Każdy instruktor ma obowiązek wpisać się do
dziennika zajęć.
§ 7. 1. Uczestnicy biorą udział w zajęciach zgodnie z ustalonym planem zajęć.
2. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do kulturalnego zachowania wobec gospodarza świetlicy,
a także wobec instruktorów zajęć i innych uczestników.

§ 5. 1. Wynajem świetlicy lub jej wyposażenia
odbywa się odpłatnie.

3. Zabrania się przychodzenia do świetlicy wiejskiej pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Na terenie świetlicy podczas zajęć programowych nie wolno spożywać alkoholu, palić papierosów i używać środków odurzających.

2. Środki uzyskane z wynajęcia świetlicy lub jej
wyposażenia stanowią dochód gminy.

4. Z wyposażenia świetlicy uczestnicy mogą korzystać tylko za zgodą gospodarza świetlicy.

3. Podstawą wynajęcia świetlicy wiejskiej lub jej
wyposażenia jest pisemna umowa zawarta przez
Burmistrza lub osobę upoważnioną na podstawie
pełnomocnictwa, a osobą ubiegającą się o wynajęcie.

5. Uczestnicy zajęć mają obowiązek przestrzegać
przepisów bhp i ppoż. i stosować się do wskazówek
gospodarza świetlicy.

4) czas oraz godziny, w jakich ma się odbywać
przedsięwzięcie.

4. Przy każdorazowym wydaniu obiektu świetlicy
lub wyposażenia świetlicy gospodarz obiektu,
o którym mowa w § 2, wraz z osobą na rzecz której
następuje wydanie obiektu, sprawdzają stan pomieszczeń, urządzeń oraz wyposażenia i na tę okoliczność podpisują stosowny protokół. Czynność ta

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Bogdan Kuzyk
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UCHWAŁA NR LV/353/10
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
z dnia 5 listopada 2010r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Armii Czerwonej w obrębie
Krosno Odrzańskie oraz w rejonie ul. Armii Czerwonej w obrębie Łochowice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 tekst jednolity z póŝn.
zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póŝn. zm.) uchwala się, co
następuje:
Rozdział 1

oraz zasady kształtowania zabudowy i obsługi
w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej.
2. Zakres planu jest zgodny z wymogami zawartymi w art. 15 ust. 2 obowiązującej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
3. Z uwagi na niewystępowanie problematyki,
plan nie określa:

§ 1. 1. Przedmiotem ustaleń niniejszej uchwały
są obszary miasta i gminy Krosno Odrzańskie obejmujące tereny w obrębach: miasta Krosno Odrzańskie i Łochowice.

1) granic i sposobów zagospodarowania terenów
podlegających specjalnej ochronie ustalonych
na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych
osuwaniem się mas ziemnych;

2. Granice obszaru objętego uchwałą oznaczono
na rysunku planu w skali1:1000.

2) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

Przepisy ogólne

3. Integralną częścią uchwały jest:
1) rysunek planu w skali 1:1000 zwany dalej rysunkiem, stanowiący załącznik Nr 1;
2) rozstrzygnięcie w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik Nr 2;
3) rozstrzygnięcie w sprawie realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich
finansowania zapisanych w planie, stanowiące
załącznik Nr 3.
§ 2. Uchwała niniejsza jest zgodna z:
1) uchwałą Nr XIX/122/2008 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 31 marca 2008r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Armii Czerwonej w obrębie
Krosno Odrzańskie;
2) uchwałą Nr XIX/123/2008 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 31 marca 2008r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Armii Czerwonej w obrębie
Łochowice,
3) ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Krosno
Odrzańskie
uchwalonego
uchwałą
Nr XVII/115/2000 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30.08.2000r. w sprawie studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Krosno Odrzańskie.
§ 3. 1. Plan, o którym mowa w § 1 ust. 1, ustala
przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów

§ 4. Ilekroć w ustaleniach niniejszej uchwały jest
mowa o:
1) planie – należy przez to rozumieć miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 1 ust. 1;
2) rysunku planu – należy przez to rozumieć graficzny zapis planu przedstawiony na mapie
w skali 1:1000, stanowiącej załącznik Nr 1 do
niniejszej uchwały;
3) obszarze – należy przez to rozumieć obszar
w granicach planu, ograniczony liniami rozgraniczającymi i symbolem sposobu użytkowania,
zgodnie z rysunkiem planu, będącym załącznikiem do niniejszej uchwały;
4) terenie – należy przez to rozumieć teren wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem;
5) tymczasowym sposobie zagospodarowania,
urządzenia lub użytkowania terenu – należy
przez to rozumieć dotychczasowe użytkowanie
terenu do czasu zagospodarowania zgodnie
z przeznaczeniem ustalonym planem;
6) uciążliwości – należy przez to rozumieć przekroczenie standardów jakości środowiska,
w tym zjawiska lub stany utrudniające życie albo dokuczliwe dla otaczającego terenu,
a zwłaszcza hałas, wibracje, zanieczyszczenia
powietrza i zanieczyszczenia odpadami, przekraczające obowiązujące wielkości normowe;
7) usługach – należy przez to rozumieć usługi, które nie wytwarzają dóbr materialnych oraz dotyczą wyłącznie usług obsługi komunikacji
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(w tym stacji paliw, warsztatów) i handlu ściśle
związanego z funkcją produkcyjną oraz małej
gastronomii;
8) działalności produkcyjnej – należy przez to rozumieć działalność wytwarzającą i przetwarzającą bezpośrednio dobra materialne;
9) ładzie przestrzennym – należy przez to rozumieć takie ukształtowanie przestrzeni, które
tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia
w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe
oraz kompozycyjno-estetyczne;
10) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć aktualne w momencie realizacji niniejszej
uchwały przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, normy branżowe oraz ograniczenia
w dysponowaniu terenem wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych.
Rozdział 2
Przeznaczenie terenów

Poz. 1977
dukcyjnych, rzemiosła, składów, magazynów,
centrów logistycznych, baz ekspedycyjnych
i transportowych, ewentualna uciążliwość
funkcji produkcyjnej lub usługowej musi ograniczać się do granic jednostki terenu planu lub
działki, jako uzupełnienie funkcji podstawowej
dopuszcza się lokalizację: usług handlowych
ściśle związanych z produkcją jako przyzakładowych sklepów firmowych, dróg wewnętrznych, miejsc parkingowych, placów manewrowych, zieleni urządzonej, urządzeń infrastruktury technicznej wg potrzeb oraz realizacji
lokali socjalnych i mieszkalnych o charakterze
służbowym pod warunkiem zapewnienia
ochrony od uciążliwości funkcji podstawowej,
na terenie „P,U1” dopuszcza się lokalizację
usług obsługi komunikacji , w tym stacji paliw;

2) tereny zieleni parkowej „ZP” obejmują tereny
przeznaczone na zieleń urządzoną z dopuszczeniem realizacji: pomników, urządzeń rekreacyjnych, dróg wewnętrznych, urządzeń infrastruktury technicznej wg potrzeb, zachowuje się istniejące zagospodarowanie:

§ 5. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

a) „ZP1” – miejsce pamięci po obozie jenieckim,

1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

b) „ZP2” – miejsce występowania pozostałości
po cmentarzu ewangelickim;

2) nieprzekraczalne linie zabudowy, linie ograniczające obszar, na którym dopuszcza się realizację obiektów kubaturowych, dotyczą głównych brył budynków;
3) symbole określające przeznaczenie terenów.
2. Pozostałe, nie wymienione w ust.1 elementy
rysunku planu, jak np. treść podkładu mapowego,
orientacyjne linie podziałów wewnętrznych, obrysy
budynków mają charakter informacyjny i nie są
ustaleniami planu.
§ 6. 1. Na obszarze objętym planem wyznacza
się następujące tereny o różnym przeznaczeniu:
1) tereny zabudowy produkcyjno – usługowej,
oznaczone na rysunku symbolem – „P,U”;
2) teren zieleni parkowej, oznaczony na rysunku
symbolem – „ZP”;
3) tereny zieleni izolacyjnej i obsługi parkingowej
oznaczone na rysunku planu symbolem –
„ZI,KS”;
4) tereny lokalizacji infrastruktury technicznej,
oznaczone na rysunku planu symbolem – „IT”;
5) tereny komunikacji drogowej, oznaczone na rysunku symbolem – „KL”, „KD”, „KWD”.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala
się następujące funkcje stanowiące o ich przeznaczeniu:
1) teren zabudowy produkcyjno-usługowej „P,U”,
obejmuje projektowaną zabudowę funkcji produkcyjnej, z dopuszczeniem działalności usługowej, związanej z lokalizacją obiektów pro-

3) tereny zieleni izolacyjnej i obsługi parkingowej
„ZI,KS” obejmują tereny przeznaczone pod obsługę parkingową, w zieleni, dla terenów sąsiednich, z dopuszczeniem: realizacji małej gastronomii, lokalizacji reklam i urządzeń infrastruktury technicznej wg potrzeb;
4) tereny lokalizacji infrastruktury technicznej „IT”
obejmują tereny przeznaczone dla budowy
urządzeń i doziemnych sieci infrastruktury
technicznej z uzupełniającym zagospodarowaniem zielenią, na terenie „IT1” dopuszcza się
lokalizację wieży telefonii komórkowej obsługującej wszystkich operatorów.
3. Na pozostałych terenach, o których mowa
w ust. 1 pkt. 5 obowiązuje funkcja zgodna z przeznaczeniem.
Rozdział 3
Zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego
§ 7. Na obszarze objętym planem kształtowanie
i ochronę ładu przestrzennego należy realizować
poprzez:
1) zachowanie linii zabudowy i gabarytów budynków w tym wysokości, formy dachu i układu
kalenicy;
2) stosowanie zasady dotyczącej budynków, które
w ramach jednego przedsięwzięcia inwestycyjnego muszą być ujednolicone pod względem
formy;
3) zachowanie i ochronę istniejącego zadrzewienia również wzdłuż dróg o ile nie koliduje
z planowanym zainwestowaniem;
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4) zakaz lokalizacji wolnostojących obiektów tymczasowych w postaci obiektów blaszanych,
kontenerowych z wyjątkiem okresu budowy;
5) dopuszczenie lokalizacji obiektów towarzyszących funkcji podstawowej pod warunkiem zachowania ustaleń przypisanych dla danego terenu;
6) dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na terenach o innym przeznaczeniu, o ile nie zostaną zakłócone podstawowe funkcje tych terenów.
Rozdział 4
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego
§ 8. 1. Ze względu na ochronę środowiska w tym
zdrowia ludzi, przyrody i krajobrazu:
1) ustala się:
a) przy budowie miejsc postojowych dla różnych środków transportu, urządzeń komunikacji wewnętrznej oraz w zakresie mycia pojazdów mechanicznych wymagane jest zastosowanie rozwiązań technicznych wykluczających możliwość migracji do środowiska
zanieczyszczonych wód z terenów parkowania pojazdów i innych tego typu urządzeń,
b) ścieki opadowe i roztopowe z powierzchni
utwardzonych
należy
zagospodarować
w granicach własnych lokalizacji, a w przypadku zanieczyszczeń substancjami ropopochodnymi – należy je odpowiednio oczyszczać, ścieków wskazujących obecność szkodliwych dla gleb i wód podziemnych składników nie można odprowadzać do gruntu ani
do rowów,
c) w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów podmiot wytwarzający odpady komunalne winien je wstępnie segregować i składować w odpowiednich do rodzaju odpadów
pojemnikach:
na odpady wymieszane przeznaczone na
składowisko,
na surowce wtórne,
na odpady organiczne przeznaczone do
kompostowania,
na wydzielone odpady niebezpieczne, które należy utylizować lub wywozić
w uzgodnieniu z właściwą służbą ochrony
środowiska;
d) przy ogrzewaniu budynków i pozyskiwaniu
ciepła dla celów technologicznych należy
wykorzystać energię ze ŝródeł odnawialnych,
paliw płynnych, ciekłych i gazowych lub innych nie powodujących przekroczenia dopuszczalnych emisji do powietrza atmosferycznego, eksploatacja instalacji powodująca
wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza atmosferycznego nie powinna powodować przekroczenia standardów jakości po-
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wietrza poza terenem do którego prowadzący emisję posiada tytuł prawny,
e) poziom hałasu mierzony na granicy z zabudową mieszkaniową nie może przekraczać
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonych w przepisach odrębnych;

2) zakazuje się:
a) likwidowania i oszpecania istniejących zadrzewień, o ile nie stanowią zagrożenia
zdrowia i życia ludzi oraz nie stanowią przeszkody w przeprowadzeniu infrastruktury
technicznej,
b) odprowadzania
do gruntu,

nieoczyszczonych

ścieków

c) odprowadzenia
ścieków
komunalnych
i przemysłowych o przekroczonych normach
zanieczyszczeń do zewnętrznego systemu
kanalizacji bez ich podczyszczenia w indywidualnych podczyszczalniach ścieków.
Rozdział 5
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków
§ 9. 1. Na terenach objętych planem ochrona zabytków obejmuje zobowiązanie osób prowadzących
roboty budowlane i ziemne w przypadku ujawnienia
w trakcie prac przedmiotu, który posiada cechy zabytku, do:
1) wstrzymania wszelkich prac, mogących uszkodzić lub zniszczyć znalezisko, do czasu wydania
przez Służby Ochrony Zabytków odpowiednich
zarządzeń;
2) zabezpieczenia odkrytego przedmiotu;
3) niezwłocznego powiadomienia o tym Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (LWKZ) a jeśli nie jest to możliwe Burmistrza Krosna Odrzańskiego, który jest zobowiązany niezwłocznie, nie dłużej niż 3 dni przekazać przyjęte zawiadomienie LWKZ.
2. Na obszarze wpisanym do ewidencji zabytków, orientacyjnie oznaczonym na rysunku planu „ZP2” i tereny przyległe – gdzie znajdują się pozostałości dawnego cmentarza ewangelickiego, na
wszelkie działania na każdym etapie inwestycyjno –
budowlanym należy uzyskać pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Rozdział 6
Zasady kształtowania przestrzeni publicznych
§ 10. 1. Na obszarze objętym planem przestrzenie publiczne stanowią drogi publiczne, oznaczone
na rysunku symbolem „KL”, „KD” oraz tereny oznaczone na rysunku planu symbolem „ZP” i „ZI,KS”.
2. Na terenach, o których mowa w ust.1 dopuszcza się realizację chodników, ścieżek rowerowych
oraz elementów małej architektury w formie ławek.
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3. Na wszystkich terenach publicznych ustala się
obowiązek lokalizacji reklam w formie zorganizowanej i ujednoliconej co do wielkości i jakości.
4. Reklamy na terenach przylegających do dróg
publicznych można umieszczać wyłącznie na budynkach i ogrodzeniach.
5. Reklamy i szyldy umieszczane na ogrodzeniach nie mogą być wyższe niż te ogrodzenia.
Rozdział 7
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu
§ 11. Wyznacza się tereny zabudowy produkcyjno - usługowej, oznaczone na rysunku symbolami
„P,U”, dla których:
1) ustala się następujące warunki:
a) teren zabudowy produkcyjnej lub usługowej,
wolnostojącej lub zwartej,
b) maksymalna wysokość obiektów – nie większa niż 15,0m mierzone od poziomu terenu
do poziomu kalenicy, lub najwyższej połaci
dachu, nie dotyczy kominów, masztów , pylonów lub urządzeń technicznych,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy, od linii rozgraniczającej tereny o różnym sposobie zagospodarowania i różnych funkcjach zgodnie
z rysunkiem planu, ponadto ustala się odległości:
min. 6,0m dla obiektów o wysokości do
9,0m od linii rozgraniczającej,
min. 10,0m dla obiektów o wysokości
równej i powyżej 12,0m od linii rozgraniczającej,
d) dachy płaskie, jednospadowe lub wielopołaciowe o nachyleniu połaci do 35º,
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c) lokalizację reklam,
d) odstępstwo od linii zabudowy określonych
w pkt.1 lit. c) w przypadku realizacji obiektów
i urządzeń infrastruktury technicznej, wag
i budynków ochrony w tym portierni na granicy działki, dla budynków o wysokości max.
do 4,0m liczonej od poziomu terenu,
z wyjątkiem terenów przylegających do „KL”
i terenów leśnych,
e) połączenie terenów „P,U1” z „P,U2” w przypadku włączenia do nich przyległych terenów
„KDW1” i „IT1” pod warunkiem zapewnienia
innych dróg wewnętrznych dla wydzielanych
działek budowlanych,
f)

powiększenie terenu „P,U3” w przypadku rezygnacji z budowy drogi wewnętrznej
„KDW2” pod warunkiem zapewnienia innych
dróg wewnętrznych dla wydzielanych działek
budowlanych,

g) połączenie terenów „P,U3” z „P,U4” w przypadku włączenia do nich przyległych terenów
„KDW2” i „KDW3”, pod warunkiem zapewnienia innych dróg wewnętrznych dla wydzielanych działek budowlanych, nieprzekraczalne linie zabudowy na terenie „P,U3”
i „P,U4” od strony „KDW3” przestają obowiązywać;
3) zakazuje się:
a) lokalizacji zabudowy mieszkaniowej,
b) lokalizacji zabudowy usługowej handlowej
wielkopowierzchniowej z zastrzeżeniem ustaleń
§ 6 ust. 2 pkt 1.
§ 12. § 12. Wyznacza się teren zieleni parkowej
oznaczony na rysunku planu symbolem „ZP”, dla
którego:
1) ustala się następujące warunki:

e) obsługa komunikacyjna od strony dróg „KD”
lub „KDW” bez możliwości zjazdu z „KL”,

a) zagospodarowanie urządzoną zielenią parkową,

f)

b) nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych;

realizacja obsługi parkingowej na terenie posiadanej działki,

g) powierzchnia zabudowy kubaturowej do 70%
powierzchni jednostki terenu planu,
h) zagospodarowanie terenów niezabudowanych na urządzone tereny zielone, place manewrowe, drogi wewnętrzne, miejsca postojowe, z zachowaniem 10% powierzchni terenu jednostki planu użytkowanej jako biologicznie czynnej;
2) dopuszcza się:
a) realizację wiat, składów, garaży, wysokość
obiektów do 12,0m, zwieńczonych dachami
płaskimi,
b) lokalizowanie obiektów technicznych, w tym
stacji transformatorowych, oraz technologicznych związanych z prowadzoną działalnością, w tym naziemnych lub podziemnych
obiektów ppoż., silosów, itp.,

2) dopuszcza się realizację:
a) wolnostojących
technicznej,

urządzeń

infrastruktury

b) obiektów i urządzeń małej architektury.
§ 13. Wyznacza się teren zieleni i obsługi parkingowej oznaczony na rysunku planu symbolem
„ZI,KS”, dla którego:
1) ustala się następujące warunki:
a) zagospodarowanie miejscami parkingowymi
i zielenią parkową,
b) realizację dróg wewnętrznych,
c) realizację obsługi parkingowej sąsiednich terenów;
2) dopuszcza się realizację:
a) małej gastronomii,
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c) urządzeń infrastruktury drogowej,
d) obiektów i urządzeń małej architektury,
e) reklam;
3) zakazuje się lokalizacji zabudowy garażowej.
§ 14. Wyznacza się tereny lokalizacji infrastruktury technicznej oznaczone na rysunku planu symbolem „IT”, dla których:
1) ustala się zagospodarowanie zielenią urządzoną niską lub średniowysoką;
2) dopuszcza się:
a) realizację naziemnych i poziemnych urządzeń
infrastruktury technicznej oraz podziemnych
sieci infrastruktury technicznej wg potrzeb,
b) realizację wolnostojących urządzeń infrastruktury technicznej,
c) lokalizację wieży telefonii komórkowej obsługującej wszystkich operatorów pod warunkiem wydzielenia drogi „KDW1”,
d) realizację ścieżek rowerowych i ciągów pieszych oraz przeznaczenia części terenu pod
budowę dróg,
e) włączenie terenu „IT1” do terenu „P,U1” wg
potrzeb i zagospodarowanie zgodne z jego
ustaleniami,
f)

nasadzenia zieleni izolacyjnej.
Rozdział 8

Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy
§ 15. Na terenach nasypowych, skarpach, terenach podmokłych, ustala się obowiązek wykonania
badań geologicznych określających warunki posadowienia obiektów.
§ 16. 1. Prace ziemne oraz postępowanie w trakcie kolizji z urządzeniami melioracji szczegółowych
i ewentualną ich przebudowę, należy przeprowadzić
zgodnie z przepisami odrębnymi, w uzgodnieniu
z właściwym zarządcą.
2. Istniejące rowy należy zachować, dopuszcza
się ich remont i przebudowę po uzgodnieniu i na
warunkach określonych przez zarządcę.
§ 17. 1. Przez tereny „P,U4”, „ZI,KS” i „KD”
przebiega napowietrzna linie energetyczna średniego napięcia SN 15 KV dla której wyznaczono pas
technologiczny o szerokości 10m na terenie którego
obowiązują ograniczenia jego zagospodarowania
i użytkowania.
2. Prace ziemne oraz postępowanie w trakcie kolizji z urządzeniami elektroenergetycznymi i ewentualną ich przebudowę, należy przeprowadzić zgodnie
z przepisami odrębnymi, w uzgodnieniu z zarządcą
sieci.
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3. Dopuszcza się przebudowę i modernizację linii
elektroenergetycznych na warunkach zarządcy sieci.
§ 18. Z uwagi na tereny zamknięte sąsiadujące
od strony zachodniej z terenami objętymi planem
zakazuje się podejmowania prac projektowych
i budowlanych związanych z obsługą komunikacyjną
terenów „KDW3”, „P,U3” i „P,U4”.
§ 19. Ustala się obowiązek zgłoszenia wszelkich
projektowanych obiektów o wysokości równej
i większej od 50m npt do właściwego organu cywilnego lub wojskowego, odpowiedzialnego za ruch
lotniczy, przed wydaniem pozwolenia na budowę.
Rozdział 9
Ustalenia dotyczące zasad i warunków scalania
i podziału nieruchomości
§ 20. 1. Ustala się następujące zasady podziału
działek dla terenów oznaczonych symbolem „P,U”:
1) granice nowych podziałów geodezyjnych wymagają zachowania minimalnej powierzchni
5.000m2 dla „P,U3” i „P,U4” oraz 10000m2 dla
„P,U1” i „P,U2”, z wyjątkiem sytuacji kiedy
wydzielenie działki służy polepszeniu warunków zagospodarowania działki przyległej posiadającej dostęp do drogi;
2) dopuszcza się odstępstwo od wymogów określonych w pkt 1 w przypadku konieczności wydzielenia działek, na których realizowane byłyby urządzenia infrastruktury technicznej lub
dodatkowe wewnętrzne układy komunikacyjne;
3) zakazuje się wydzielania działek nie posiadających dostępu do drogi z wyjątkiem sytuacji kiedy wydzielenie działki służy polepszeniu warunków zagospodarowania działki przyległej
posiadającej dostęp do drogi.
2. Dopuszcza się scalenia działek i podziały
zgodnie z ustaleniami i rysunkiem planu.
Rozdział 10
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury techniczne
§ 21. 1. Wyznacza się tereny komunikacyjne,
oznaczone na rysunku planu symbolem „KL” – droga publiczna kategorii powiatowej Nr 1157F, dla
której:
1) ustala się następujące warunki:
a) szerokości wg stanu istniejącego w liniach
rozgraniczających,
b) dostępność poprzez skrzyżowania w uzgodnieniu z zarządcą drogi;
2) dopuszcza się:
a) przebudowę w liniach rozgraniczających,
b) budowę infrastruktury technicznej na warunkach zarządcy drogi.
§ 22. 1. Wyznacza się tereny komunikacyjne,
oznaczone na rysunku planu symbolem „KD” – drogi publiczne dojazdowe, dla których:
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1) ustala się następujące warunki:
a) szerokości 10.0m do 17,0m w liniach rozgraniczających,
b) jezdnie o szerokości 5,0 - 8,0 m,
c) jednostronne ciągi piesze,
d) przejścia piesze należy projektować w poziomie jezdni, z różnicami poziomów niwelowanymi pochylniami;
2) dopuszcza się:
a) realizację dwustronnych wydzielonych ciągów pieszych,
b) wjazdy na działki przyległe,
c) realizację organizacji ruchu jednokierunkowego,
d) nasadzenia drzew, krzewów,
e) lokalizację zatok parkingowych wzdłuż jezdni,
f)

lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej w tym przepompowni w uzgodnieniu
z zarządcą drogi,

g) realizację nawierzchni
pieszo-jezdnej.

jednoprzestrzennej

2. Ustala się realizację inwestycji przy zapewnieniu dróg pożarowych wynikających z przepisów
odrębnych.
§ 23. 1. Wyznacza się tereny komunikacyjne,
oznaczone na rysunku planu symbolem „KDW” –
drogi wewnętrzne, dla których:
1) ustala się następujące warunki:
a) szerokości 12.0m do 16,0m w liniach rozgraniczających,
b) jezdnie o szerokości min. 5,0 - 8,0 m;
2) dopuszcza się:
a) wjazdy na działki przyległe,
b) nasadzenia drzew i krzewów,
c) lokalizację zatok parkingowych wzdłuż jezdni,
d) lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej w tym przepompowni w uzgodnieniu
z zarządcą drogi,
e) realizację nawierzchni
pieszo-jezdnej,
f)

jednoprzestrzennej

włączenie do terenów przyległych, dróg
oznaczonych symbolami „KDW1”, „KDW2”,
„KDW3” i realizację zagospodarowania terenu zgodnie ustaleniami jak dla jednostek
oznaczonych symbolami „P,U”, pod warunkiem zapewnienia dróg wewnętrznych dla
wydzielanych działek budowlanych.

§ 24. 1. Ustala się następujące ogólne zasady
uzbrojenia terenów:
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1) sieci uzbrojenia technicznego terenu należy
prowadzić w obrębie linii rozgraniczających ulic
i ciągów komunikacji;
2) wszelkie inwestycje i zmiany w zakresie zaopatrzenia w ciepło, wodę, gaz, energię elektryczną, odprowadzenia ścieków wymagają uzyskania warunków technicznych od właściwych
dysponentów sieci;
3) przy projektowaniu nowych inwestycji należy
unikać kolizji z istniejącymi elementami infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji projektowanego zagospodarowania należy istniejącą sieć przenieść zgodnie z warunkami określonymi w przepisach szczególnych po uzgodnieniu z właściwym operatorem sieci;
4) dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na innych niż wymienione
w ust1. terenach, o ile nie zostaną zakłócone
podstawowe funkcje tych terenów;
5) zabrania się projektowania naziemnych sieci
uzbrojenia technicznego z wyjątkiem niezbędnych urządzeń i przyłączy o charakterze czasowym.
2. W zakresie zaopatrzenia w wodę:
1) ustala się:
a) budowę sieci wodociągowej z dostawą wody
z miejskiej sieci wodociągowej,
b) rozbudowę, remont i przebudowę istniejących sieci na terenach zainwestowanych.
3. W zakresie odprowadzenia ścieków bytowych
i komunalnych ustala się budowę rozdzielczej sieci
kanalizacji.
4. W zakresie odprowadzenia ścieków opadowych ustala się:
1) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych
do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej;
2) objęcie systemami odprowadzającymi ścieki
opadowe i roztopowe wszystkich terenów zabudowanych i utwardzonych;
3) dopuszcza się:
a) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rowów melioracyjnych i sąsiednich
zbiorników wodnych po ich wstępnym podczyszczeniu, na warunkach podanych przez
zarządcę,
b) gromadzenie wody deszczowej na działkach
w zbiornikach retencyjnych.
5. W zakresie zaopatrzenia w gaz:
1) ustala się budowę sieci rozdzielczej średniego
lub niskiego ciśnienia na tereny zabudowy wyznaczonej planem;
2) dopuszcza się wykorzystanie gazu do celów
grzewczych zgodnie z warunkami operatora
sieci.
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6. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
1) ustala się zasilanie terenów objętych planem,
z istniejących sieci elektroenergetycznych średniego napięcia poprzez jej rozbudowę i z projektowanych sieci niskiego i średniego napięcia
w tym również z istniejących i z projektowanych słupowych stacji transformatorowych;
2) zaleca się budowę stacji transformatorowych
z zapewnieniem dojazdu na terenach wskazanych na rysunku lub na terenie inwestora wg
potrzeb oraz budowę linii kablowych;
3) rozwiązania techniczne sposobu zasilania
obiektów określone zostaną w warunkach przyłączenia do sieci elektroenergetycznej właściwego operatora.
7. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się:
1) wykorzystanie paliw proekologicznych w tym
np: gazu, oleju, energii elektrycznej i odnawialnej do celów grzewczych;
2) dopuszcza się wykorzystanie paliw stałych: węgiel, drewno.

Poz. 1977

3) miejsce lokalizacji pojemników do selektywnej
zbiórki odpadów należy w miarę możliwości
realizować w wiatach, pergolach lub żywopłotach.
9. W zakresie budowy sieci telekomunikacyjnych
ustala się:
1) realizację systemu kablowej sieci telefonicznej;
2) dopuszcza się na terenie „IT1” lokalizację wieży
telefonii komórkowej obsługującej wszystkich
operatorów pod warunkiem wydzielenia drogi
„KDW1”.
Rozdział 11
Przepisy końcowe
§ 25. Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym dla terenów przeznaczonych do zagospodarowania ustala się 30% stawkę procentową
służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości.
§ 26. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krosna Odrzańskiego.

8. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów
ustala się:

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

1) lokalizację wiat, pergoli i placów na pojemniki
do odpadów stałych w granicach działek z dopuszczeniem lokalizacji w ogrodzeniach działek
przyległych do dróg „KD”;

Przewodniczący Rady
Mariusz Grycan

2) lokalizację pojemników do selektywnej zbiórki
odpadów na terenach oznaczonym na rysunku
planu symbolami „ZI,KX” lub „IT”;
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LV/353/10
Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim
z dnia 5 listopada 2010 r.
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LV/353/10
Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim
z dnia 5 listopada 2010r.
ROZSTRZYGNIĘCIE
dotyczy sposobu rozpatrzenia uwag do projektu
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów inwestycyjnych w Krośnie
Odrzańskim.
Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póŝniejszymi
zmianami) oraz w nawiązaniu do informacji Burmistrza Miasta Krosno Odrzańskie stwierdza się, że do
wymienionego wyżej projektu planu miejscowego
osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej nie wniosły
żadnych uwag.
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LV/353/10
Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim
z dnia 5 listopada 2010r.

Poz. 1977, 1978

zmianami), art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity
tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝniejszymi
zmianami) oraz art. 167 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póŝniejszymi zmianami)
Rada Miejska w Krośnie Odrzańskim rozstrzyga co
następuje:
1) Z ustaleń zawartych w uchwale w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycyjnych w Krośnie Odrzańskim oraz z przeprowadzonej analizy prognozy skutków finansowych uchwalenia tego planu wynika, że
realizacja zapisanych w nim zadań z zakresu infrastruktury technicznej może pociągnąć za sobą wydatki z budżetu gminy;
2) Inwestycje i nakłady wynikające z realizacji
zapisów przedmiotowej uchwały, w tym inwestycje
w zakresie infrastruktury technicznej, które są niezbędne dla prawidłowego i uporządkowanego zagospodarowania terenu objętego planem, będą finansowane ze środków budżetowych gminy kredytów,
obligacji oraz środków pomocowych, przy czym:
a) limity wydatków budżetowych na wieloletnie
programy inwestycyjne będą ujęte każdorazowo w budżecie gminy na każdy rok,

ROZSTRZYGNIĘCIE

b) istnieją możliwości ubiegania się o dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w zakresie uzbrojenia pozostającego w gestii
gminy i/lub współfinansowania tych inwestycji z zainteresowanymi inwestorami.

dotyczy sposobu realizacji zadań z zakresu
infrastruktury technicznej oraz zasad ich
finansowania, zapisanych w projekcie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenów
inwestycyjnych w Krośnie Odrzańskim.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 póŝniejszymi
19 77
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1978
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UCHWAŁA NR LI/283/10
RADY POWIATU SŁUBICKIEGO
z dnia 28 września 2010r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Słubickiego na 2010r.
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z póŝn. zm.) oraz
art. 212 ust. 1 pkt 1 – 4, art. 214 pkt 1, art. 217 ust. 2
pkt 6, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1 i ust. 3 pkt 2, 5 i 6,
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póŝn. zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Łączna kwota
planowanych dochodów po zmianie wynosi
57.210.265,00 zł w tym :
1) dochody bieżące 35.830.704,00zł,

2) dochody majątkowe 21.379.561,00zł.
§ 2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Łączna
kwota planowanych wydatków po zmianach wynosi
62.271.351,00 zł w tym :
1) wydatki bieżące 39.497.662,00zł,
2) wydatki majątkowe 22.773.689,00zł.
§ 3. W uchwale Nr XLIV/240/10 Powiatu Słubickiego z dnia 12 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na 2010 rok wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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„Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie
5.061.086,00zł, który zostanie sfinansowany
przychodami pochodzącymi z :
1)
zaciąganych
4.000.000,00zł,

kredytów

w

kwocie

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.061.086,00 zł"
2) załącznik Nr 3 – Przychody budżetu Powiatu
Słubickiego w 2010r. otrzymuje brzmienie jak
w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

Poz. 1978

3) załącznik Nr 11 – Zestawienie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Słubickiego dla sektora finansów publicznych i spoza
sektora finansów publicznych w 2010r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Wiceprzewodnicząca Rady
Małgorzata Stefania Jodlińska – Puziuk

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LI/283/10
Rady Powiatu Słubickiego
z dnia 28 września 2010r.
Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2010r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LI/283/10
Rady Powiatu Słubickiego
z dnia 28 września 2010r.

Wydatki budżetu Powiatu Słubickiego na 2010 r.
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LI/283/10
Rady Powiatu Słubickiego
z dnia 28 września 2010r.

Przychody budżetu Powiatu Słubickiego w 2010r.
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Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LI/283/10
Rady Powiatu Słubickiego
z dnia 28 września 2010r.
Zestawienie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Słubickiego dla sektora finansów
publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2010 r.
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UCHWAŁA NR XLV/208/2010
RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO
z dnia 20 paŝdziernika 2010r.
w sprawie sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego, oceny wniosków o realizację
zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej oraz trybu powoływania członków, organizacji i trybu
działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Na podstawie art. 5 ust. 5, art. 19 c i art. 41 a ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873,
z 2004r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210,
poz. 2135, z 2005r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169,
poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104,
z 2006r. Nr 94, poz. 651, z 2008r. Nr 209, poz. 1316,
z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120 i Nr 157,
poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 146 i Nr 127,
poz. 857) uchwala się, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. Niniejsza uchwała określa:
1) szczegółowy sposób konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego lub
organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(zwanej dalej „ustawą”) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji;
2) tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków
o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
3) tryb powoływania członków oraz organizację
i tryb działania Powiatowej Rady Działalności
Pożytku Publicznego (zwanej dalej „Radą”) biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia reprezentatywności organizacji pozarządowych oraz
podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy (zwanych dalej „organizacjami pozarządowymi”), terminy i sposób zgłaszania kandydatur na członków Rady Powiatowej oraz potrzebę zapewnienia jej sprawnego funkcjonowania.
Rozdział 2
Konsultacje i opiniowanie projektów aktów prawa
miejscowego
§ 2. 1. Konsultacje projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i Radą
przeprowadza przedstawiciel Zarządu Powiatu
Wschowskiego.
2. Projekty aktów prawa miejscowego podlegające konsultacji z organizacjami pozarządowymi lub
Radą wraz z informacją o terminie i trybie konsultacji umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej,

stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Starostwa
Powiatowego we Wschowie.
3. Poza konsultacjami przeprowadzonymi zgodnie z ust. 2, konsultacje mogą być przeprowadzone
także poprzez:
1) przesłanie projektu aktu prawa miejscowego do
organizacji pozarządowych, których działalność
statutowa związana jest z przedmiotem aktu
prawnego i członków Rady w formie papierowej lub elektronicznej,
2) bezpośrednich spotkań z organizacjami pozarządowymi i Radą.
4. O wyborze formy lub form konsultacji decyduje Zarząd Powiatu Wschowskiego.
5. Organizacje pozarządowe, których działalność
statutowa związana jest z przedmiotem aktu prawnego oraz Rada przedstawiają uwagi, wnioski
i opinie na piśmie wraz z uzasadnieniem w ciągu
14 dni (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego) od dnia umieszczenia aktu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, z zastrzeżeniem art. 41
i ust. 2 ustawy. Nieprzedstawienie opinii w powyższym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej
wyrażenia.
6. Uwagi, wnioski i opinie zostaną niezwłocznie
rozpatrzone przez Zarząd Powiatu Wschowskiego.
7. Uwagi, wnioski i opinie organizacji pozarządowych i Rady składane w czasie konsultacji nie są
wiążące dla Powiatu Wschowskiego.
8. Z przebiegu konsultacji będzie sporządzony
protokół i zostanie umieszczony na BIP-ie, stronie
internetowej oraz tablicy ogłoszeń urzędu.
9. Konsultacje maja charakter opiniodawczy i ich
wyniki nie są wiążące dla organów Powiatu
Wschowskiego. Konsultacje są ważne bez względu
na liczbę podmiotów biorących w nich udział.
Rozdział 3
Inicjatywa lokalna
§ 3. 1. Wnioskodawca składa pisemny wniosek
o wsparcie realizacji zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej do Starostwa Powiatowego we
Wschowie w roku budżetowym, w którym planowana jest jego realizacja.
2. Odrzucone wnioski (w tym z powodu braku
środków finansowych i materialnych do realizacji
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zadania) nie przechodzą na następny rok budżetowy.
3. W opracowaniu kosztorysu i harmonogramu
realizacji zadania uczestniczy wyznaczony pracownik
lub pracownicy Starostwa Powiatowego posiadający specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej
zakres zadania publicznego, którego dotyczy wniosek.
4. Zarząd Powiatu Wschowskiego przy ocenie
wniosków
o realizację
zadania
publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej:
1) ocenia zgodność wnioskowanego zadania publicznego z zakresem zadań określonym
w art. 19 b ustawy oraz z zakresem zadań realizowanych przez Powiat Wschowski;
2) ocenia celowość realizacji wniosku z punktu
widzenia potrzeb społeczności lokalnej, w tym
biorąc pod uwagę między innymi korzyści wynikające z realizacji zadania publicznego przez
wnioskodawcę;
3) ocenia planowany przez wnioskodawcę wkład
rzeczowy i osobowy w realizację zadania,
w tym pracę społeczną;
4) ocenia planowany udział środków finansowych
własnych wnioskodawcy lub środków pochodzących z innych ŝródeł na realizację zadania
publicznego;
5) ocenia koszt realizacji zadania publicznego,
w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego
zadania na podstawie opracowanego wspólnie
z wnioskodawcą kosztorysu oraz środki dostępne na realizację tego zadania publicznego
w budżecie Powiatu Wschowskiego;
6) ocenia ewentualne koszty eksploatacji projektu
w ramach inicjatywy lokalnej, ponoszone przez
Zarząd Powiatu lub inne samorządy lokalne po
zakończeniu jego realizacji;
7) bierze pod uwagę efektywność realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
w odniesieniu do realizacji tego zadania w inny
sposób, w szczególności poprzez zakup usług
na zasadach i w trybie określonych w przepisach o zamówieniach publicznych i partnerstwie publiczno – prywatnym przy porównywalności metod kalkulacji kosztów oraz porównywalności opodatkowania;
8) ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez wnioskodawcę, biorąc pod uwagę
m.in.:
a) zaawansowanie przygotowań do realizacji
zadania,
b) czas niezbędny do wykonania zadania,
c) konieczność zapewnienia wysokiej jakości
wykonania zadania,

Poz. 1979
d) kwalifikacje osób, przy udziale których wnioskodawca będzie realizować zadanie publiczne;

9) uwzględnia proponowany zasięg i skalę działań
w inicjatywie lokalnej;
10) bierze pod uwagę ewentualną potrzebę użyczenia przez jednostki Powiatu Wschowskiego
dla wnioskodawcy rzeczy koniecznych do realizacji zadania i posiadane zasoby w tym zakresie;
11) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych
zadań publicznych w przypadku wnioskodawcy
lub organizacji pozarządowej pośredniczących
w składaniu wniosku w ramach inicjatywy lokalnej, które w latach poprzednich realizowały
zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę
rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków;
12) bierze pod uwagę ewentualną zbieżność wnioskowanego zadania publicznego z zadaniami
publicznymi na realizację których przyznano już
dotacje dla organizacji pozarządowych;
5. Zarząd Powiatu Wschowskiego może wezwać
wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w ciągu
7 dni od daty otrzymania wezwania.
6. W przypadku nieuzupełnienia wniosku przez
wnioskodawcę wniosek odrzuca się.
7. Zarząd Powiatu Wschowskiego może rozwiązać umowę o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
1) ujawnienia po zawarciu umowy nowych okoliczności uniemożliwiających realizację projektu,
2) jeśli Wnioskodawca nie wywiąże się z zadeklarowanego wkładu finansowego, rzeczowego
lub osobowego.
Rozdział 4
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego
§ 4. 1. Po rozpatrzeniu wniosku organizacji pozarządowych oraz podjęciu decyzji o utworzeniu Rady,
Zarząd Powiatu Wschowskiego ogłasza możliwość
zgłaszania kandydatów na członków Rady, o których
mowa w art. 41f pkt 3 ustawy.
2. Termin zgłaszania kandydatów wynosi 14 dni
od daty publikacji ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego we Wschowie.
3. Kandydatów do Rady organizacje pozarządowe mogą zgłaszać wyłącznie na piśmie.
4. Organizacja pozarządowa może zgłosić tylko
jednego kandydata do Rady.
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Poz. 1979, 1980

5. Rada Powiatu Wschowskiego, na najbliższej
sesji przypadającej nie wcześniej niż 8 dni po podjęciu decyzji o utworzeniu Rady, wyznacza spośród
Radnych dwóch swoich przedstawicieli do Rady,
z zastrzeżeniem że wyznaczeni radni nie mogą być
członkami organizacji pozarządowych, które zgłosiły
swoich kandydatów do Rady.

3. Podczas nieobecności Przewodniczącego Rady jego obowiązki wykonuje Wiceprzewodniczący.

6. Zarząd Powiatu Wschowskiego wyznacza spośród Członków Zarządu dwóch swoich przedstawicieli do Rady i powołuje Radę w składzie:

2. Rada obraduje w obecności co najmniej połowy swojego składu.

1) dwóch przedstawicieli Rady Powiatu Wschowskiego,
2) dwóch
przedstawicieli
Wschowskiego,

Zarządu

Powiatu

3) czterech przedstawicieli organizacji pozarządowych.
7. Przy wyborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do Rady Zarząd Powiatu Wschowskiego
w pierwszej kolejności stara się zapewnić reprezentację w Radzie organizacji pozarządowych działających w różnych obszarach działalności.
8. W przypadku braku zgłoszeń co najmniej
4 kandydatów od organizacji pozarządowych, Zarząd Powiatu Wschowskiego ogłasza II nabór kandydatów zgodnie z ust. 2-4.

§ 6. 1. Rada obraduje w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy i przede wszystkim
w razie konieczności zaopiniowania projektu aktu
prawnego.

3. W obradach Rady mogą uczestniczyć zaproszeni goście, przedstawiciele organów Powiatu
Wschowskiego i jednostek organizacyjnych Powiatu.
§ 7. Rada wyraża swoje opinie w formie pisemnej.
§ 8. Posiedzenie Rady odbywa się w ciągu 14 dni
od dnia przedstawienia projektu aktu prawnego do
konsultacji lub zaopiniowania.
§ 9. Przewodniczący Rady najpóŝniej na 7 dni
przed posiedzeniem Rady zawiadamia jej członków
o terminie i tematyce posiedzenia. Materiały związane z tematem posiedzenia Rady dostarcza się jej
członkom w formie pisemnej lub elektronicznej.
Rozdział 5
Przepisy końcowe

9. W przypadku braku odpowiedniej liczby zgłoszeń w II naborze Rady nie powołuje się.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wschowskiego.

§ 5. 1. Na pierwszym posiedzeniu w danej kadencji Rada wybiera ze swojego składu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem
1 stycznia 2011r. i podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.

2. Przewodniczący Rady kieruje jej pracami, zwołuje posiedzenia Rady i reprezentuje Radę na zewnątrz.

Przewodniczący Rady
Ryszard Szumski

===================================================================================
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UCHWAŁA NR LII/285/10
RADY POWIATU SŁUBICKIEGO
z dnia 26 paŝdziernika 2010r.
w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej
tych organizacji
Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póŝn. zm.),
w związku z art. 4 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z póŝn.
zm.) uchwala się, co następuje
§ 1. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach

dotyczących działalności statutowej tych organizacji
prowadzone będą w sposób następujący:
a) poprzez zamieszczenie na okres 7 dni na
stronie
BIP
Starostwa
Powiatowego
w Słubicach projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
b) zamieszczenie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji poprzedzone bę-
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dzie informacją opublikowaną na stronie oficjalnej Powiatu Słubickiego
www.powiatslubicki.pl
w zakładce administracja – ogłoszenia oraz
na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa
Powiatowego w Słubicach.
§ 2. Uwagi i opinie, co do sprawy podanej konsultacji, o której mowa w § 1, mogą być przedstawione w formie pisemnego stanowiska, które należy
składać do Wydziału Rozwoju Lokalnego, Promocji
i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego
w Słubicach lub drogą elektroniczną na adres sekretariat@powiatslubicki.pl.

Poz. 1980, 1981

§ 4. Traci moc uchwała Nr L/277/10 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie
określenia sposobu konsultowania z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Kazimiera Jakubowska

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Słubickiego.

===================================================================================
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UCHWAŁA NR LII/287/10
RADY POWIATU SŁUBICKIEGO
z dnia 26 paŝdziernika 2010r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Słubickiego na 2010r.
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z póŝn. zm.) oraz
art. 212 ust. 1 pkt 1 – 4, 7, art. 214 pkt 1, art. 235
ust. 1, art. 236 ust. 1 i ust. 3 pkt 2, 4, 5 i 6, art. 237
ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póŝn.
zm.) oraz art. 166 ust. 1, art. 184 ust. 1 pkt 8 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póŝn. zm.) w związku
z art. 121 ust 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z póŝn. zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Łączna
kwota planowanych dochodów po zmianie wynosi
41.363.004,00zł, w tym:
1) dochody bieżące 34.581.316,00zł,
2) dochody majątkowe 6.781.688,00zł.
§ 2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Łączna
kwota planowanych wydatków po zmianach wynosi
47.755.602,00zł w tym :
1) wydatki bieżące 39.531.913,00zł w tym:
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy związane z realizacją
zadań powiatu zgodnie z załącznikiem
Nr 2 do uchwały,
2) wydatki majątkowe 8.223.689,00zł w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy związane z realizacją
zadań powiatu zgodnie z załącznikiem
Nr 2 do uchwały.
§ 3. W uchwale Nr XLIV/240/10 Powiatu Słubickiego z dnia 12 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na 2010 rok wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie
6.392.598,00zł, który zostanie sfinansowany
przychodami pochodzącymi z:
1)
zaciąganych
4.000.000,00zł,

kredytów

w

kwocie

„2) wolnych środków, jako nadwyżki środków
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2.392.598,00zł "
2) załącznik Nr 3 – Przychody budżetu Powiatu
Słubickiego w 2010r. otrzymuje brzmienie jak
w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
3) załącznik Nr 10 – Wydatki związane z realizacją
zadań wykonywanych na podstawie umów
i porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego w 2010r. otrzymuje brzmienie jak
w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
4) załącznik Nr 11 – Zestawienie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Słubickiego dla sektora finansów publicznych i spoza
sektora finansów publicznych w 2010r. otrzy-
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muje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
5) załącznik Nr 12 – Limity wydatków budżetowych na Wieloletnie Programy Inwestycyjne
Powiatu Słubickiego na lata 2010 – 2012 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
6) załącznik Nr 13 – Wydatki na programy
i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu
Spójności otrzymuje brzmienie jak w załączniku
Nr 7 do niniejszej uchwały,

Poz. 1981

7) załącznik Nr 15 – Plan przychodów i kosztów
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym w 2010r.
otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 8 do
niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Kazimiera Jakubowska
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Poz. 1981
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LII/287/10
Rady Powiatu Słubickiego
z dnia 26 października 2010r.

Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2010r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LII/287/10
Rady Powiatu Słubickiego
z dnia 26 października 2010r.

Wydatki budżetu Powiatu Słubickiego na 2010r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 123

– 9823 –

Poz. 1981
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LII/287/10
Rady Powiatu Słubickiego
z dnia 26 października 2010r.
Przychody budżetu Powiatu Słubickiego na 2010r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 123

– 9828 –
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Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LII/287/10
Rady Powiatu Słubickiego
z dnia 26 października 2010r.
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego w 2010r.
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Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LII/287/10
Rady Powiatu Słubickiego
z dnia 26 października 2010 r.
Zestawienie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Słubickiego dla sektora finansów
publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2010r.
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Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LII/287/10
Rady Powiatu Słubickiego
z dnia 26 października 2010r.
LIMITY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE POWIATU
SŁUBICKIEGO
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Załącznik Nr 7
do uchwały Nr LII/287/10
Rady Powiatu Słubickiego
z dnia 26 października 2010r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności
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Poz. 1981
Załącznik Nr 8
do uchwały Nr LII/287/10
Rady Powiatu Słubickiego
z dnia 26 października 2010r.

Plan przychodów i kosztów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
w 2010r.

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