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UCHWAŁA NR LVI/349/09
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SOLI
z dnia 30 grudnia 2009r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól obejmujący kwartały
zabudowy pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, Grota Roweckiego, Towarową, Topolową i Wrocławską.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001r Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 20
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz uchwał
Nr V/33/2003 Rady Miejskiej Nowej Soli z dnia
28 lutego 2003r. i Nr XII/81/2003 Rady Miejskiej No-

wej Soli z dnia 29 sierpnia 2003r., po stwierdzeniu
zgodnoņci ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Nowa Sól – Miasto, Rada Miejska w Nowej Soli
uchwala, co następuje:

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 19
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Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól obejmujący kwartały zabudowy pomiędzy ulicami: Wojska
Polskiego, Grota Roweckiego, Towarową, Topolową
i Wrocławską.
2. Granice obszaru objętego uchwałą oznaczono
na rysunku planu w skali 1:1000.
3. Integralnymi częņciami uchwały są następujące załączniki:
1) rysunek planu, o którym mowa w ust. 2 zwany
dalej rysunkiem - stanowiący załącznik Nr 1;
2) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia
uwag do projektu planu stanowiące załącznik
Nr 2;
3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej naleŊących do zadań własnych
gminy oraz zasadach ich finansowania – stanowiące załącznik Nr 3.
§ 2. Uchwała niniejsza jest zgodna z:
1) uchwałą Nr V/33/2003 Rady Miejskiej Nowej
Soli z dnia 28 lutego 2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa
Sól oraz uchwałą Nr XII/81/2003 Rady Miejskiej
Nowej Soli z dnia 29 sierpnia 2003r. w sprawie
zmiany uchwały Nr V/33/2003 Rady Miejskiej
Nowej Soli z dnia 28 lutego 2003r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól;
2) z ustaleniami zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Nowa Sól - Miasto uchwalonego
uchwałą Nr XLIII / 258 / 09 Rady Miejskiej
w Nowej Soli z dnia 27 lutego 2009 roku.
§ 3. Ilekroć w ustaleniach niniejszej uchwały jest
mowa o:
1) usługach - naleŊy przez to rozumieć takie usługi, które słuŊą zaspokojeniu podstawowych potrzeb ludnoņci, tj.: handel, gastronomię, kulturę,
edukację, opiekę zdrowotną i nie wytwarzają
dóbr materialnych,
2) działalnoņci produkcyjnej - naleŊy przez to rozumieć działalnoņć wytwarzającą i przetwarzającą bezpoņrednio dobra materialne.
3) odbudowie - naleŊy przez to rozumieć odtworzenie obiektu budowlanego po jego zniszczeniu,
4) przebudowie - naleŊy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których
następuje zmiana parametrów uŊytkowych lub
technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy,
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wysokoņć, długoņć, szerokoņć bądň liczba kondygnacji,

5) rozbudowie budynku - naleŊy przez to rozumieć
powiększenie powierzchni zabudowy istniejącego budynku w tym równieŊ realizację przedsionków, wykuszy itp.,
6) dobudowie - naleŊy przez to rozumieć powiększenie powierzchni uŊytkowej istniejącego budynku poprzez wzniesienie w jego bezpoņrednim sąsiedztwie i połączonej z nim komunikacyjnie nowej budowli,
7) nadbudowa - naleŊy przez to rozumieć powiększenie powierzchni uŊytkowej istniejącego budynku poprzez dodanie dodatkowych kondygnacji,
8) oficynie - naleŊy przez to rozumieć budynek
mieszkalny zlokalizowany wewnątrz kwartału
zabudowy dobudowany do budynku frontowego tworzącego pierzeję ulicy,
9) estetyzacji - naleŊy przez to rozumieć zmianę
kolorystyki, układu materiałowego elewacji,
wymianę stolarki otworowej, bez zmiany gabarytów i kąta nachylenia połaci istniejącego budynku,
10) organizacji zabudowy w sposób zorganizowany
- naleŊy przez to rozumieć wykonywanie kompleksowych robót związanych z przebudową
istniejących zabudowań gospodarczych- garaŊowych w obrębie kwartału powiązanych
z realizacją zieleni i ciągów pieszo jezdnych,
11) nieprzekraczalnej linii zabudowy - naleŊy przez
to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, okreņlającą najbliŊsze moŊliwe połoŊenie
ņciany budynku w stosunku do granicy działki,
dopuszcza się przekroczenie tej linii przez takie
elementy jak: gzymsy, balkony, tarasy, wykusze
i ganki jednak nie więcej niŊ o 1,5 m, na długoņci nie więcej niŊ 40% szerokoņci elewacji,
12) obowiązującej linii zabudowy - naleŊy przez to
rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu,
na której naleŊy zlokalizować jedną z elewacji,
z zastrzeŊeniem iŊ dopuszcza się wysunięcia
o nie więcej niŊ 1,5 metra elementów takich jak
balkony, wykusze, gzymsy, okapy, schody na
długoņci nie więcej niŊ 40% szerokoņci elewacji,
13) zakaz zmiany formy zewnętrznej – naleŊy przez
to rozumieć: zakaz rozbudowy, dobudowy
i nadbudowy z dopuszczeniem przebudowy
parterów w zakresie otworów okiennych,
drzwiowych i witryn oraz ņcian szczytowych
budynków wskazanych w niniejszej uchwale
i oznaczonych graficznie na rysunku planu,
14) reklamie wielkogabarytowej - naleŊy przez to
rozumieć wolno stojące lub mocowane do konstrukcji lub ņcian budynków noņniki reklamowe, których powierzchnia przeznaczona na reklamę przekracza 3m2;
§ 4. 1. Na obszarze objętym planem wyznacza
się następujące tereny o róŊnym przeznaczeniu:

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 19
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1) tereny zabudowy mieszkaniowej - wielorodzinnej, oznaczone na rysunku symbolem – MW,
2) tereny zabudowy mieszkaniowej - wielorodzinnej z usługami, oznaczone na rysunku symbolem – MWU,
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2. O ile na rysunku nie oznaczono linii zabudowy, o której mowa w ust.1 pkt 2, a ņciana frontowa
budynku pokrywa się z linią rozgraniczającą tereny
o róŊnym przeznaczeniu i róŊnych zasadach zagospodarowania naleŊy traktować ją jako obowiązującą linię zabudowy.

3) tereny zabudowy mieszkaniowej - jednorodzinnej z usługami, oznaczone na rysunku symbolem – MNU,
4) tereny zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku – symbolem U,
5) tereny usług oņwiaty, oznaczone na rysunku
– symbolem UO,
6) teren usług kultury, oznaczony na rysunku
– symbolem UK,
7) teren usług komunikacji, oznaczony na rysunku
– symbolem UKS,
8) tereny działalnoņci produkcyjnej i usług, oznaczone na rysunku – symbolem PU,
9) tereny dróg publicznych, oznaczone na rysunku
– symbolem KDG (ulice główne), KDZ (ulice
zbiorcze), KDL (ulice lokalne), KDD (ulice dojazdowe),
10) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku – symbolem KDW,
11) tereny komunikacji pieszej, oznaczone na rysunku symbolem - Kx,
12) tereny parkingów, oznaczone na rysunku –
symbolem KP,
13) tereny zieleni urządzonej, oznaczone na rysunku – symbolem ZP,
14) tereny stacji transformatorowych, oznaczone
na rysunku – symbolem E,
15) tereny stacji redukcyjnej gazu, oznaczone na
rysunku – symbolem G.
2. Tereny, o których mowa w ust. 1 róŊniące się
warunkami zabudowy i zagospodarowania, oznaczono dodatkowo symbolem cyfrowym.
3. Teren będący własnoņcią PKP, oznaczony na
rysunku symbolem TZ stanowi teren zamknięty i nie
jest przedmiotem ustaleń niniejszej uchwały.
§ 5. 1. Na rysunku planu obowiązują następujące
oznaczenia graficzne:
1) linie rozgraniczające tereny o róŊnym przeznaczeniu i róŊnych zasadach zagospodarowania,
2) obowiązujące linie zabudowy
przez główną bryłę budynku),

(wyznaczone

3) nieprzekraczalne linie zabudowy (wyznaczone
przez główną bryłę budynku),
4) dominanta architektoniczno - urbanistyczna,
5) ņciana szczytowa budynku do przebudowy,
6) przejņcie bramowe,
7) zasada kształtowania zabudowy.

Rozdział 2
Zasady ochrony ładu przestrzennego
§ 6. 1. Na obszarze objętym planem kształtowanie i ochronę ładu przestrzennego naleŊy realizować
poprzez:
1) zachowanie historycznych linii zabudowy i gabarytów budynków w tym wysokoņci, formy
dachu i układu kalenicy oraz podziałów otworów okiennych i podziałów stolarki okiennej,
2) utrzymanie zharmonizowanego poziomu dla
gzymsów i okapów w ramach jednej pierzei ulicy,
3) utrzymanie wysokoņci parterów usługowych
zgodnie z zapisami niniejszej uchwały,
4) zharmonizowanie poziomu posadzki parteru
z budynkami istniejącymi zgodnie z zapisami
niniejszej uchwały z zakazem stosowania tzw.
wysokich parterów ,
5) zakaz
budowy
pochylni
do
w obrębie istniejących chodników,

budynków

6) zachowanie i ochronę istniejącego zadrzewienia równieŊ wzdłuŊ dróg i wskazanie do uzupełnień zgodnie z zapisami niniejszej uchwały,
7) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych oraz
obiektów usługowych poza terenami przeznaczonymi na lokalizację usług,
8) wskazanie do realizacji brakujących chodników
i ņcieŊek rowerowych,
9) zakaz stosowania betonowych płotów oraz pełnego muru, o ile dalsze ustalenia nie stanowią
inaczej,
10)

zakaz stosowania Ŋaluzji zewnętrznych od
strony przestrzeni publicznych,

11)

zakaz lokalizacji wieŊ oraz masztów przekaňnikowych telefonii komórkowej.
Rozdział 3

Zasady ochrony środowiska przyrodniczego
§ 7. 1. Na obszarze objętym planem, ochronie
prawnej podlegają pomniki przyrody oŊywionej,
wpisane do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora
Przyrody, oznaczone na rysunku.
2. Ze względu na ochronę ņrodowiska przyrodniczego ustala się:
1) zakaz likwidowania i oszpecania istniejących
zadrzewień miejskich, o ile nie stanowią zagroŊenia zdrowia i Ŋycia ludzi oraz nie stanowią
przeszkody w lokalizacji projektowanych budynków,
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2) zakaz lokalizacji na terenach mieszkaniowych
inwestycji mogących znacząco oddziaływać na
ņrodowisko, zgodnie z przepisami ochrony ņrodowiska.
Rozdział 4
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków
§ 8. 1. Na obszarze objętym planem ochrona zabytków obejmuje:
1) fragment zespołu architektoniczno - urbanistycznego miasta, wpisany do rejestru zabytków jako - strefa ochrony konserwatorskiej A;
2) pozostały obszar miasta objęty planem, jako
strefa ochrony konserwatorskiej B;
3) budynki wpisane do rejestru zabytków;
4) budynki ujęte w ewidencji dóbr kultury.
2. Budynki wpisane do rejestru zabytków, budynki ujęte w ewidencji dóbr kultury, granicę obszaru miasta wpisanego do rejestru zabytków (strefy
ochrony konserwatorskiej A i B) oznaczono graficznie na rysunku.
§ 9. 1. Wszelkie prace i roboty przy zabytkach na
terenie strefy konserwatorskiej A i B oraz prace archeologiczne i wykopaliskowe na terenie strefy konserwatorskiej A wolno prowadzić wyłącznie za zezwoleniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
2. Odbudowa, przebudowa, rozbudowa, dobudowa i nadbudowa obiektów wpisanych do rejestru
zabytków i ujętych w ewidencji wymaga przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, uzyskania
zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
3. Projekty budowlane planowanych inwestycji
na terenie strefy konserwatorskiej A i B naleŊy
uzgadniać z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
§ 10. 1. Dla obszaru strefy ochrony konserwatorskiej A ustala się:
1) zachowanie układu historycznej zabudowy
ņródmiejskiej w istniejących, obowiązujących
liniach zabudowy,
2) obowiązek zachowania historycznych przekroi
i szerokoņci ulic wyznaczonych budynkami,
3) obowiązek zachowania historycznego podziału
na działki budowlane poprzez zachowanie historycznej zabudowy oficyn i kształtowanie
wnętrz mieszkalnych z podkreņleniem linii rozgraniczających poszczególne parcele,
4) prawo do uzupełnień zabudowy na pustych
parcelach stanowiących pierzeje istniejących
ulic z dostosowaniem nowej zabudowy do gabarytów sąsiedniej zabudowy historycznej pod
względem skali, geometrii dachów, wysokoņci
kondygnacji, a w szczególnoņci wysokoņci parteru gdzie obowiązuje zasada kontynuacji
gzymsów,
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5) zakaz lokalizacji obiektów na podstawie projektów typowych i powtarzalnych,
6) w przypadku nowopowstających obiektów wyklucza się stosowanie blachy dachówkowej
i paneli PCV, elementy wykończenia zewnętrznego winny operować tradycyjnymi, historycznymi rozwiązaniami materiałowymi stosowanymi na terenie miasta z dopuszczeniem stosowania szkła, stali i okładzin kamiennych
w sposób harmonijny dla całoņci kompozycji
i znaczenia projektowanej zabudowy,
7) zachowanie istniejących nawierzchni brukowanych na ulicach, placach i ciągach pieszych,
8) obowiązek przeprowadzenia badań archeologicznych w trakcie prac ziemnych.
2. Dla obszaru strefy ochrony konserwatorskiej
B ustala się:
1) obowiązek zachowania historycznych przekroi
i szerokoņci ulic wraz z liniami rozgraniczającymi i historyczną nawierzchnią,
2) zachowanie zasadniczych elementów historycznego układu przestrzennego w tym: historycznego podziału parcelacyjnego rozplanowania ulic, placów, wnętrz urbanistycznych
i kompozycji zieleni,
3) prawo do uzupełnień zabudowy na pustych
parcelach z dostosowaniem nowej zabudowy
do gabarytów sąsiedniej zabudowy historycznej pod względem skali, geometrii dachów,
wysokoņci kondygnacji, a w szczególnoņci wysokoņci parteru gdzie obowiązuje kontynuacja
gzymsów,
4) zakaz lokalizacji obiektów na podstawie projektów typowych i powtarzalnych.
3. Dla budynków wpisanych do rejestru zbytków
i ujętych w ewidencji znajdujących się na obszarze
strefy ochrony konserwatorskiej A ustala się:
1) zakaz zmiany formy zewnętrznej frontów budynków stanowiących pierzeję ulicy, o ile dalsze ustalenia nie stanowią inaczej, rozumiany
jako: zakaz rozbudowy, dobudowy i nadbudowy
(w
tym
dobudowy
przedsionków)
z uwzględnieniem pkt 2 i prawem do przebudowy w uzgodnieniu Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków parterów w tym otworów
okiennych, drzwiowych i witryn oraz ņcian
szczytowych budynków, wskazanych w niniejszej uchwale i oznaczonych graficznie na rysunku,
2) dla budynków z płaskim dachem prawo do realizacji dachu stanowiącego rekonstrukcję jego
historycznej formy,
3) obowiązek renowacji zniszczonych fragmentów
budynków w formie uzupełnień brakujących
detali architektonicznych mający na celu przywrócenie budynku do stanu pierwotnego,
4) zakaz tynkowania, malowania i ocieplania z zewnątrz budynków o okładzinach ceglanych,
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5) kolorystyka elewacji winna uwzględniać cechy
stylistyczne
budynków
z
jednoczesnym
uwzględnieniem badania stratygraficznego,
a w przypadku braku przekazów odnoņnie
pierwotnej kolorystyki nawiązania do kolorystyki charakterystycznej dla okresu powstania
budynku,
6) zakaz stosowania Ŋaluzji zewnętrznych od strony przestrzeni publicznych,
7) prawo do lokalizacji okien połaciowych na dachach w uzgodnieniu Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków z zakazem realizacji wystawek
dachowych o ile nie występują w oryginalnej
formie i krycia dachów blachą dachówko podobną,
8) zakaz zmiany podziałów i wielkoņci otworów
okiennych i drzwiowych,
9) w przypadku wymiany stolarki okiennej
i drzwiowej obowiązek zachowania historycznych podziałów, a dla otworów okiennych zakończonych łukiem zakaz stosowania uproszczeń w postaci prostego zakończenia stolarki,
10) zakaz stosowania stolarki z PCV, za wyjątkiem
stolarki wykonanej na wzór istniejącej nie nadającej się do remontu w budynkach ewidencyjnych,
11) obowiązek usunięcia z elewacji lub dostosowania do kolorystyki elewacji elementów szpecących tj. okablowania, anten satelitarnych, kominów stalowych, skrzynek elektrycznych, telekomunikacyjnych i gazowych.
4. Dla budynków, o których mowa w ust. 3 dopuszcza się następujące prace budowlane słuŊące
ochronie i zabezpieczeniu zabytków:
1) odsłonięcie - rozumiane jako przywrócenie
obiektowi cech zabytkowych przez wyeliminowanie nowszych, działających destrukcyjnie
i zakłócających oryginalną, historyczną formę
architektoniczną konstrukcji, np. rozbiórkę
przybudówki lub zdjęcie współczesnych powłok
tynku,
2) konserwacja - rozumiane jako prace mające na
celu doprowadzenie zabytku do postaci najlepiej ukazującej jego walory artystyczne i historyczne poprzez zabezpieczenie, zachowanie
i utrwalenie oryginalnej substancji.
5. Budowa nowych budynków plombowych,
o których mowa w ust. 1 pkt 4, na granicy z budynkami, o których mowa w ust. 3 nie stanowi dobudowy i rozbudowy tych ostatnich.
Rozdział 5
Zasady kształtowania przestrzeni publicznych
§ 11. 1. Na obszarze objętym planem przestrzenie publiczne stanowią:
1) tereny dróg publicznych, oznaczone na rysunku
symbolem KDG, KDZ, KDL, KDD,
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2) tereny komunikacji pieszej, oznaczone na rysunku symbolem - Kx,
3) tereny zieleni urządzonej, oznaczone na rysunku symbolem ZP3.1 i ZP3.2.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1
pkt 1 dopuszcza się realizację chodników, ņcieŊek
rowerowych oraz elementów małej architektury
w formie ławek lub wiat przystanków autobusowych
i latarni, o ile nie koliduje to z realizacją drogi.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 pkt 2
i 3 dopuszcza się realizację chodników, ņcieŊek rowerowych oraz elementów małej architektury
w formie latarni, ławek, zadaszeń, urządzeń zabaw
dla dzieci, pergoli i zieleni oraz przeszklonych wiat
przystanków autobusowych.
4. Na wszystkich terenach publicznych ustala się
zakaz grodzenia oraz obowiązek lokalizacji reklam
w formie zorganizowanej, ujednoliconej co do wielkoņci i uzgodnionej z architektem miasta.
5. Na terenach połoŊonych w strefie konserwatorskiej A, oraz na i bezpoņrednio przy obiektach
zabytkowych ustala się zakaz lokalizowania reklam
wielkogabarytowych.
6. Dla obiektów małej architektury, elewacji graniczących z terenami, o których mowa w ust. 1 oraz
elewacji oznaczonych na rysunku jako ņciana szczytowa budynku do przebudowy oraz elewacja
o szczególnym znaczeniu, ustala się obowiązek do
realizacji tych elewacji w oparciu o opracowania
wariantowe lub konkursy oceniane przez inwestora,
władze miejskie, konserwatorskie oraz przedstawicieli ņrodowiska architektów i urbanistów (Miejskiej
Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w Nowej
Soli).
7. W przypadku konfliktów związanych z oceną
walorów architektonicznych oraz i innych elementów zagospodarowania przestrzennego dla obiektów projektowanych i zmiany formy zewnętrznej
istniejących obiektów naleŊy uzyskać akceptację
władz miejskich i konserwatorskich.
Rozdział 6
Warunki zabudowy
§ 12. 1. Dla terenów, o których mowa w § 4
ust. 1 ustala się następujące funkcje stanowiące
o ich przeznaczeniu:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej - wielorodzinnej (MW), obejmują istniejącą i projektowaną
zabudowę mieszkaniową o charakterze wielorodzinnym z zakazem lokalizacji usług w budynkach mieszkalnych i gospodarczych,
2) tereny zabudowy mieszkaniowej - wielorodzinnej z usługami (MWU), obejmują istniejącą
i projektowaną zabudowę mieszkaniową o charakterze wielorodzinnym, z usługami dostępnymi od strony przylegającej ulicy; dopuszcza
się adaptację budynków mieszkalnych i gospodarczych w całoņci lub w częņci na funkcję
usługową typu biura, sklepy itp. z zakazem lokalizacji usług uciąŊliwych,
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3) tereny zabudowy mieszkaniowej - jednorodzinnej z usługami (MNU), obejmują zabudowę istniejącą i projektowaną o funkcji mieszkaniowej
z prawem lokalizacji usług wbudowanych
w parterach budynków mieszkalnych z dopuszczeniem powierzchni usługowej powyŊej 30%
powierzchni budynku mieszkalnego, z zakazem
lokalizacji usług akustycznie uciąŊliwych, warsztatów samochodowych, itp.,
4) tereny zabudowy usługowej (U), obejmują istniejącą i projektowaną zabudowę o funkcji
usługowej, przeznaczonej głównie na usługi
komercyjne typu handel lub gastronomia bez
prawa wprowadzenia funkcji mieszkaniowej,
o ile dalsze ustalenia nie stanowią inaczej, z zakazem lokalizacji usług uciąŊliwych w szczególnoņci dla których raport oddziaływania na ņrodowisko jest wymagany,
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nia w obrębie tychŊe terenów miejsc parkingowych
według następujących współczynników:
1) Lokale mieszkalne – 1 miejsce postojowe na
1 mieszkanie
2) Biura, urzędy - 15 miejsc postojowych na
1000m2 powierzchni uŊytkowej
3) Obiekty handlowe, restauracje, kawiarnie
- 25 miejsc postojowych na 1000m2 powierzchni uŊytkowej,
4) Restauracje, kawiarnie - 20 miejsc postojowych
na 1000m2 powierzchni uŊytkowej,
5) Hotele, pensjonaty - 25 miejsc postojowych na
100 łóŊek,
6) Obiekty sportowe - 10 miejsc postojowych na
100 uŊytkowników jednoczeņnie,

5) tereny usług oņwiaty (UO) obejmują tereny
przeznaczone na szkoły, przedszkola, ņwietlice,
itp. z dopuszczeniem lokalizacji innych usług,

7) Domy kultury, ņwietlice, kina, kluby, biblioteki
– 10 miejsc postojowych na 100 uŊytkowników
jednoczeņnie,

6) teren usług kultury (UK) obejmuje istniejące
muzeum,

8) Przychodnie
zdrowia,
gabinety
lekarskie
– 15 miejsc postojowych na 1000m2 powierzchni uŊytkowej,

7) teren usług komunikacji (UKS) obejmuje istniejący teren dworca autobusowego,
8) tereny działalnoņci produkcyjnej i usług (PU)
obejmują istniejące zakłady produkcyjne i przetwórcze bez prawa lokalizacji funkcji mieszkaniowej, ze wskazaniem do lokalizacji funkcji
usługowej,
9) tereny dróg publicznych (KDG, KDZ, KDL, KDD)
obejmują kolejno: ulice główne, ulice zbiorcze,
ulice lokalne i ulice dojazdowe o parametrach
i zasadach zagospodarowania zgodnie z niniejszą uchwałą i obowiązującymi przepisami
o drogach publicznych,
10) tereny dróg wewnętrznych (KDW) nie stanowiące dróg publicznych,
11) tereny komunikacji pieszej (Kx) obejmują istniejące i projektowane przejņcia z dopuszczeniem
ruchu rowerowego,
12) tereny parkingów (KP) obejmują istniejące
i projektowane parkingi,

9) Szkoły, przedszkola, Ŋłobki – 15 miejsc postojowych na 1000m2 powierzchni uŊytkowej,
10) Zakłady produkcyjne - 20 miejsc postojowych
na 100 zatrudnionych.
§ 13. 1. Dla terenu istniejącej zabudowy mieszkaniowej - wielorodzinnej MW 3.1 ustala się:
1) zachowanie istniejącego budynku mieszkalnego z prawem do modernizacji elewacji i adaptacji poddasza na cele mieszkaniowe,
2) zakaz naruszania formy zewnętrznej budynku,
o którym mowa w pkt.1, za wyjątkiem ustaleń
pkt. 3,
3) wskazanie do estetyzacji poprzez moŊliwoņć
dostawiania do budynku od strony podwórza
niezabudowanych tarasów w jednorodnej formie dla całego budynku, o krawędzi zewnętrznej max 2,5m od lica istniejącego budynku,

13) tereny zieleni urządzonej (ZP) obejmują istniejące i projektowane parki, skwery, ogródki jordanowskie, itp.,

4) dla istniejących zespołów garaŊowych i budynków gospodarczych wskazanie do estetyzacji
poprzez dostosowanie ich do formy budynku
parterowego krytego dachem dwuspadowym
o pochyleniu połaci min 20%,

14) tereny stacji transformatorowych (E) obejmują
istniejące stacje transformatorowe,

5) zakaz lokalizacji nowych wolno stojących budynków gospodarczych i garaŊowych.

15) tereny stacji redukcyjnej gazu (G) obejmują istniejące stacje redukcyjne gazu.

2. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej - wielorodzinnej MW 3.2 ustala się:

2. Dla funkcji usługowej związanej z handlem na
terenach, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 4 przyjmuje się max wielkoņć jednostki handlowej nie
większą niŊ 200m2 powierzchni zabudowy z wyłączeniem tych terenów, dla których warunki zabudowy zostały okreņlone inaczej.

1) obowiązek zachowania istniejącego budynku
mieszkalnego, z zakazem naruszania formy zewnętrznej, za wyjątkiem ustaleń pkt. 2 i 3,

3. Dla wszystkich terenów związanych z realizacją nowej zabudowy zachodzi obowiązek zapewnie-

2) prawo do adaptacji na cele mieszkaniowe istniejącego, przyległego budynku po kotłowni
z obowiązkiem ukształtowania jego formy
w sposób harmonizujący z budynkiem mieszkalnym,
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3) wskazanie do estetyzacji elewacji budynku
mieszkalnego od strony ulicy Wróblewskiego
poprzez lokalizację okien lub okien w formie
wykuszy, itp.
4) zakaz lokalizacji
i garaŊowych.

budynków

gospodarczych

3. Dla terenu istniejącej zabudowy mieszkaniowej - wielorodzinnej MW 3.3 ustala się:
1) zachowanie istniejących budynków mieszkalnych z prawem do modernizacji elewacji,
2) zakaz naruszania formy zewnętrznej pięciokondygnacyjnych budynków mieszkalnych, z wyłączeniem budynku Nr 38 przy ul. Muzealnej
i wskazaniem do estetyzacji poprzez moŊliwoņć
dostawienia do budynków niezabudowanych
tarasów w jednorodnej formie dla całego zespołu budynków, o krawędzi zewnętrznej max
2,5m od lica istniejącego budynku
3) wskazanie do realizacji dodatkowej kondygnacji
mieszkalnej w formie dwuspadowego dachu
o nachyleniu połaci dachowych 35o-40o na budynku przy ul. Muzealnej 38, z zakazem rozbudowy i dobudowy innych obiektów,
4) zakaz lokalizacji budynków gospodarczych i garaŊowych.
4. Dla terenu istniejącej zabudowy mieszkaniowej - wielorodzinnej MW 3.4 ustala się:
1) dla istniejących budynków ujętych w ewidencji
dóbr kultury obowiązują zasady zagospodarowania i utrzymania jak w § 10 ust. 3, 4 i 5,
2) prawo do adaptacji poddaszy na cele mieszkaniowe,
3) dla istniejących zespołów garaŊowych i budynków gospodarczych wskazanie do estetyzacji
poprzez dostosowanie ich do formy budynku
parterowego krytego dachem dwuspadowym
o pochyleniu połaci min 20%,
4) zakaz lokalizacji nowych wolno stojących budynków gospodarczych i garaŊowych.
§ 14. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami – MWU 3.1 ustala się:
1) dla istniejącego budynku ujętego w ewidencji
dóbr kultury obowiązują zasady utrzymania jak
w § 10 ust. 3, 4 i 5,
2) wskazanie do działań poprawiających wygląd
elewacji poprzez rekonstrukcje historycznych
detali architektonicznych w postaci gzymsów,
obramowań otworów drzwiowych i okiennych,
itp.,
3) zakaz lokalizacji budynków gospodarczych i garaŊowych,
4) zakaz wycinania istniejących drzew.
2. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej - wielorodzinnej z usługami – MWU 3.2 ustala się:
1) dla istniejących budynków wpisanych do rejestru i ujętych w ewidencji dóbr kultury obowią-
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zują zasady zagospodarowania jak w § 10
ust. 3, 4 i 5,

2) dla istniejących budynków mieszkalno - usługowych z wyłączeniem budynków, o których
mowa w pkt. 1 i w pkt. 5 - zakaz naruszania
formy zewnętrznej, za wyjątkiem ustaleń pkt. 3,
3) wskazanie do realizacji elewacji, zgodnie
z oznaczeniem na rysunku, poprzez kontynuację okien lub okien balkonowych i balkonów
na ņcianie szczytowej budynku, oznaczonej na
rysunku, zakomponowanych jednorodnie dla
całej elewacji z uwzględnieniem osi symetrii
budynku,
4) wskazanie do lokalizacji budynku mieszkalnego
z usługami w parterze, zgodnie z oznaczeniem
na rysunku, o formie dachu, gabarytach i detalu architektonicznym nawiązującym do sąsiedniego budynku na rogu ul. Gen. Grota Roweckiego i ul. Wojska Polskiego,
5) prawo do nadbudowy jednej kondygnacji parterowej częņci wejņciowej do budynku kina
z zachowaniem istniejącego modernistycznego
charakteru, z zakazem zmian wielkoņci i podziałów otworów okiennych i drzwiowych,
6) wskazanie do organizacji zabudowy podwórzy
w sposób zorganizowany z zapewnieniem zieleni,
7) dla istniejących zespołów garaŊowych i budynków gospodarczych wskazanie do estetyzacji
poprzez dostosowanie ich do formy budynku
parterowego krytego dachem dwuspadowym
o pochyleniu połaci min 20%,
8) zakaz lokalizacji nowych wolno stojących budynków gospodarczych i garaŊowych.
3. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej - wielorodzinnej z usługami – MWU 3.3 ustala się:
1) dla istniejących budynków wpisanych do rejestru i ujętych w ewidencji dóbr kultury obowiązują zasady zagospodarowania zawarte w § 10
ust. 3, 4 i 5,
2) wskazanie do przeniesienia siedziby straŊy poŊarnej, w budynku na działce Nr 714, np. na teren U 3.5 z prawem do adaptacji budynku na
funkcję mieszkaniową lub usługową,
3) wskazanie do lokalizacji, na działce Nr 704/1,
budynku mieszkalnego z usługami w parterze,
zgodnie z oznaczeniem na rysunku, o formie
dachu, gabarytach i detalu architektonicznym
nawiązujących do sąsiedniego budynku przy
ul. Zjednoczenia 42,
4) wskazanie do likwidacji zabudowy gospodarczej i organizacji zabudowy podwórzy w sposób zorganizowany z zapewnieniem zieleni,
5) zakaz lokalizacji nowych wolno stojących budynków gospodarczych i garaŊowych.
4. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej - wielorodzinnej z usługami – MWU 3.4 ustala się:
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1) dla istniejących budynków wpisanych do rejestru i ujętych w ewidencji dóbr kultury obowiązują zasady zagospodarowania zawarte w § 10
ust. 3, 4 i 5,
2) prawo do lokalizacji budynku mieszkalnego
z usługami w parterze przy ul. Waryńskiego,
zgodnie z oznaczeniem na rysunku, o formie
dachu, gabarytach i detalu architektonicznym
nawiązujących do sąsiednich budynków przy
ul. Waryńskiego,
3) prawo do lokalizacji budynku mieszkalnego
z usługami w parterze przy ul. Grota - Roweckiego, zgodnie z oznaczeniem na rysunku,
o formie dachu, gabarytach i detalu architektonicznym nawiązujących do sąsiedniego budynku przy ul. Wojska Polskiego,
4) wskazanie do likwidacji zabudowy gospodarczej i organizacji zabudowy podwórzy w sposób zorganizowany z zapewnieniem zieleni,
5) zakaz lokalizacji nowych wolno stojących budynków gospodarczych i garaŊowych.
5. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej - wielorodzinnej z usługami – MWU 3.5 ustala się:
1) dla istniejących budynków wpisanych do rejestru i ujętych w ewidencji dóbr kultury obowiązują zasady zagospodarowania zawarte w § 10
ust. 3, 4 i 5,
2) wskazanie do realizacji balkonów lub tarasów
od strony podwórza, jednorodnych w formie
i detalu architektonicznym dla kaŊdej kamienicy
poprawiających wygląd i kompozycję całej
elewacji,
3) wskazanie do likwidacji zabudowy gospodarczej i organizacji zabudowy podwórzy w sposób zorganizowany z zapewnieniem zieleni,
4) zakaz lokalizacji nowych wolno stojących budynków gospodarczych i garaŊowych.
6. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej - wielorodzinnej z usługami – MWU 3.6 ustala się:
1) dla istniejących budynków wpisanych do rejestru zabytków i ujętych w ewidencji dóbr kultury obowiązują zasady zagospodarowania zawarte w § 10 ust. 3, 4 i 5,
2) dla
istniejących
budynków
mieszkalnousługowych, z wyłączeniem budynków, o których mowa w pkt. 1 - zakaz naruszania formy
zewnętrznej, za wyjątkiem ustaleń pkt. 3,
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5) wskazanie do likwidacji zabudowy gospodarczej i organizacji zabudowy podwórzy w sposób zorganizowany z zapewnieniem zieleni,
6) zakaz lokalizacji nowych wolno stojących budynków gospodarczych i garaŊowych.
7. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej - wielorodzinnej z usługami – MWU 3.7 ustala się:
1) dla istniejących budynków wpisanych do rejestru zabytków i ujętych w ewidencji dóbr kultury obowiązują zasady zagospodarowania ujęte
w § 10 ust. 3, 4 i 5,
2) dla istniejących budynków mieszkalno - usługowych z wyłączeniem budynków, o których
mowa w pkt. 1 zakaz naruszania formy zewnętrznej, za wyjątkiem ustaleń pkt. 3,
3) prawo do uzupełnień zabudowy budynkami
mieszkalno – usługowymi w miejscach oznaczonych na rysunku o wysokoņci i formie dachu
dostosowanych do budynków sąsiednich,
4) wskazanie do likwidacji zabudowy gospodarczej i organizacji zabudowy podwórzy w sposób zorganizowany z nasadzeniem zieleni,
5) zakaz lokalizacji nowych wolno stojących budynków gospodarczych i garaŊowych,
6) obowiązek
ogródków.

zachowania

istniejących

przed-

8. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej - wielorodzinnej z usługami – MWU 3.8 ustala się:
1) dla istniejących budynków wpisanych do rejestru zabytków i ujętych w ewidencji dóbr kultury obowiązują zasady zagospodarowania zawarte w § 10 ust. 3, 4 i 5,
2) dla istniejących budynków mieszkalno - usługowych z wyłączeniem budynków, o których
mowa w pkt. 1 zakaz naruszania formy zewnętrznej, rozbudowy i dobudowy innych
obiektów za wyjątkiem ustaleń pkt. 3,
3) prawo do dobudowy budynku o charakterze
i formie nawiązującej do budynku Nr 8 przy
ul. 9-go Maja symetrycznego względem osi budynku Nr 10,
4) obowiązek
ogródków,

zachowania

istniejących

przed-

5) wskazanie do likwidacji zabudowy gospodarczej i organizacji zabudowy podwórzy w sposób zorganizowany z nasadzeniem zieleni,

3) wskazanie do realizacji balkonów lub tarasów
od strony podwórza, jednorodnych w formie
i detalu architektonicznym dla kaŊdej kamienicy
poprawiających wygląd i kompozycję całej
elewacji,

6) zakaz lokalizacji nowych wolno stojących budynków gospodarczych i garaŊowych,

4) prawo do lokalizacji budynku mieszkalnego
z usługami w parterze, zgodnie z oznaczeniem
na rysunku, o formie dachu, gabarytach i detalu architektonicznym nawiązującym do sąsiedniego budynku przy ul. 9-go Maja,

9. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej - wielorodzinnej z usługami – MWU 3.9 ustala się:

7) zakaz lokalizacji murowanych i pełnych ogrodzeń od frontu i na tyłach działek.

1) dla istniejącego budynku ujętego w ewidencji
dóbr kultury obowiązują zasady zagospodarowania ujęte w § 10 ust. 3, 4 i 5,
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2) dla istniejących budynków mieszkalno - usługowych z wyłączeniem budynku, o którym
mowa w pkt 1 zakaz naruszania formy zewnętrznej, za wyjątkiem ustaleń pkt 3,
3) prawo do realizacji dodatkowej kondygnacji
w formie dachu spadzistego z poddaszem uŊytkowym i kalenicą równoległą do ul. Wojska
Polskiego oraz 9-go Maja na budynku przy
ul. Wojska Polskiego Nr 13, oraz realizacji dominanty architektonicznej na naroŊniku tej kamienicy zamykającego wlot ul. Ņw. Barbary,
4) wskazanie do likwidacji parterowych budynków
gospodarczo – usługowych przy ul. Muzealnej
i budowy budynku mieszkalnego o formie i gabarytach dostosowanych do sąsiedniego budynku przy ul. Muzealnej Nr 2, tj. dwie kondygnacje nadziemne w tym poddasze uŊytkowe,
5) wskazanie do organizacji zabudowy podwórzy
w sposób zorganizowany z zapewnieniem zieleni,
6) dla istniejących zespołów garaŊowych i budynków gospodarczych wskazanie do estetyzacji
poprzez dostosowanie ich formy budynku parterowego krytego dachem dwuspadowym
o pochyleniu połaci min 20%,
7) zakaz lokalizacji nowych wolno stojących budynków gospodarczych i garaŊowych,
8) zakaz lokalizacji murowanych i pełnych ogrodzeń od frontu i na tyłach działek.
10. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej - wielorodzinnej z usługami – MWU 3.10 ustala się:
1) dla istniejących budynków ujętych w ewidencji
dóbr kultury obowiązują zasady zagospodarowania zawarte w § 10 ust. 3, 4 i 5,
2) zachowanie istniejącego budynku mieszkalnousługowego z zakazem zmiany formy za wyjątkiem wskazania do ujednolicenia kafrów dachowych,
3) wskazanie do likwidacji parterowych budynków
usługowych przy ul. Wojska Polskiego i lokalizację w ich miejsce trzykondygnacyjnych budynków, w tym poddasze uŊytkowe, z dachem
spadzistym o kącie nachylenia połaci dachowych i wysokoņci kalenicy jak w budynku,
o którym mowa w pkt.1
4) wskazanie do realizacji zakończenia budynku,
o którym mowa w pkt. 2 przyległego do terenu
oznaczonego symbolem MW 3.1 w formie naroŊnika o wysokich walorach architektonicznych, z zachowaniem detalu architektonicznego, wysokoņci i formy dachu budynku, o którym mowa w pkt 1,
5) wskazanie do likwidacji zabudowy gospodarczej i organizacji zabudowy podwórzy w sposób zorganizowany z nasadzeniem zieleni,
6) zakaz lokalizacji nowych wolno stojących budynków gospodarczych i garaŊowych,
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7) zakaz lokalizacji murowanych i pełnych ogrodzeń od frontu i na tyłach działek.
11. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej - wielorodzinnej z usługami – MWU 3.11 ustala się:
1) dla istniejących budynków wpisanych do rejestru zabytków i ujętych w ewidencji dóbr kultury obowiązują zasady zagospodarowania zawarte w § 10 ust. 3, 4 i 5,
2) dla
istniejących
budynków
mieszkalnousługowych z wyłączeniem budynków, o których mowa w pkt. 1 zakaz naruszania formy
zewnętrznej, za wyjątkiem ustaleń pkt. 3, 4 i 5,
3) wskazanie do estetyzacji poprzez moŊliwoņć
dostawiania do budynków, od strony wnętrza
mieszkalnego, tarasów zwiększających powierzchnię mieszkań w jednorodnej formie dla
kaŊdej kamienicy, poprawiających wygląd
i kompozycję całej elewacji,
4) wskazanie do realizacji elewacji na oficynie budynku Nr 1 przy ul. Muzealnej od strony drogi
wewnętrznej KDW w formie kontynuacji gzymsów, wielkoņci i jakoņci otworów okiennych
itp.,
5) wskazanie estetyzacji elewacji ņciany szczytowej budynku Nr 2 przy ul. Zjednoczenia oraz
elewacji wejņciowej budynku Nr 1 przy Pl. Wyzwolenia,
6) wskazanie do likwidacji zabudowy gospodarczej i organizacji zabudowy podwórzy w sposób zorganizowany z zapewnieniem zieleni,
7) dla istniejących zespołów garaŊowych wskazanie do estetyzacji poprzez dostosowanie ich do
formy budynku parterowego krytego dachem
dwuspadowym o pochyleniu połaci min 20%,
8) zakaz lokalizacji nowych wolno stojących budynków gospodarczych i garaŊowych.
12. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej - wielorodzinnej z usługami – MWU 3.12 ustala się:
1) dla istniejących budynków wpisanych do rejestru zabytków obowiązują zasady zagospodarowania ujęte w § 10 ust. 3, 4 i 5,
2) prawo do lokalizacji budynku mieszkalnego,
w miejscu oznaczonym na rysunku, o jednakowej wysokoņci i formie dachu, podziałach pionowych i poziomych elewacji jak sąsiedni budynek przy ul. Muzealnej Nr 7 z zapewnieniem
przejazdu w postaci bramy na teren U3.9,
3) wskazanie do likwidacji zespołu garaŊy i organizacji zabudowy podwórzy w sposób zorganizowany z zapewnieniem zieleni,
4) zakaz lokalizacji nowych wolno stojących budynków gospodarczych i garaŊowych.
13. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej - wielorodzinnej z usługami – MWU 3.13 ustala się:
1) dla istniejących budynków wpisanych do rejestru zabytków obowiązują zasady zagospodarowania ujęte w § 10 ust. 3, 4 i 5,
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2) prawo nadbudowy do wysokoņci 4 kondygnacji
z dachem spadzistym w tym poddasze uŊytkowe budynku naroŊnego przy ul. Zjednoczenia
i Wrocławskiej,
3) forma dachu i wysokoņć kalenicy dla budynku,
o którym mowa w pkt 2 powinna nawiązywać
do formy dachu i wysokoņci kalenicy budynku
bezpoņrednio przyległego od strony ul. Zjednoczenia,
4) wskazanie do likwidacji zabudowy gospodarczej i organizacji zabudowy podwórzy w sposób zorganizowany z zapewnieniem zieleni,
5) dla istniejących zespołów garaŊowych wskazanie do estetyzacji poprzez dostosowanie ich do
formy budynku parterowego krytego dachem
dwuspadowym o pochyleniu połaci min 20%,
6) zakaz lokalizacji nowych wolno stojących budynków gospodarczych i garaŊowych.
14. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej - wielorodzinnej z usługami – MWU 3.14 ustala się:
1) dla istniejących budynków wpisanych do rejestru i budynków ujętych w ewidencji dóbr kultury obowiązują zasady zagospodarowania zawarte w § 10 ust. 3, 4 i 5,
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17. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej - wielorodzinnej z usługami – MWU 3.17 ustala się:
1) dla istniejących budynków wpisanych do rejestru zabytków i ujętych w ewidencji dóbr kultury obowiązują zasady zagospodarowania zawarte w § 10 ust. 3, 4 i 5,
2) wskazanie do likwidacji zabudowy gospodarczej i organizacji zabudowy podwórzy w sposób zorganizowany z nasadzeniem zieleni,
3) zakaz lokalizacji nowych wolno stojących budynków gospodarczych i garaŊowych,
4) zachowanie istniejącej zieleni pomiędzy budynkami przy ul. Wrocławskiej Nr 10 i Nr 12.
18. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej - wielorodzinnej z usługami – MWU 3.18 ustala się:
1) dla istniejących budynków wpisanych do rejestru zabytków obowiązują zasady zagospodarowania zawarte w § 10 ust. 3, 4 i 5,
2) zakaz zmiany formy zewnętrznej dla budynku
przy ul. Wrocławskiej Nr 16,
3) wskazanie do likwidacji zabudowy gospodarczej i organizacji zabudowy podwórzy w sposób zorganizowany z nasadzeniem zieleni,

2) prawo do uzupełnienia zabudowy budynkiem
mieszkalnym w miejscu oznaczonym na rysunku o wysokoņci i formie dachu dostosowanej
do budynku naroŊnego przy ul. Wróblewskiego
i Muzealnej,

19. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej - wielorodzinnej z usługami – MWU 3.19 ustala się:

3) wskazanie do likwidacji zabudowy gospodarczej i organizacji zabudowy podwórzy w sposób zorganizowany z zapewnieniem zieleni,

1) dla istniejących budynków ujętych w ewidencji
dóbr kultury obowiązują zasady zagospodarowania ujęte w § 10 ust. 3, 4 i 5,

4) dla istniejących zespołów garaŊowych wskazanie do estetyzacji poprzez dostosowanie ich do
formy budynku parterowego krytego dachem
dwuspadowym o pochyleniu połaci min 20%,

2) prawo do nadbudowy i rozbudowy istniejącego, naroŊnego budynku usługowego jedną
kondygnacją w postaci poddasza uŊytkowego
lub likwidacji istniejącego budynku parterowego i budowy nowego obiektu dwukondygnacyjnego w tym poddasze uŊytkowe, w ramach
obowiązującej i nieprzekraczalnej linii zabudowy oznaczonej na rysunku,

5) zakaz lokalizacji nowych wolno stojących budynków gospodarczych i garaŊowych.
15. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej - wielorodzinnej z usługami – MWU 3.15 ustala się:
1) zachowanie istniejącej zabudowy z zakazem
przebudowy,
2) prawo do realizacji balkonów lub tarasów od
strony podwórza.
16. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej - wielorodzinnej z usługami – MWU 3.16 ustala się:
1) dla istniejących budynków wpisanych do rejestru zabytków i ujętych w ewidencji dóbr kultury obowiązują zasady zagospodarowania ujęte
w § 10 ust. 3, 4 i 5,
2) wskazanie do likwidacji zabudowy gospodarczej i organizacji zabudowy podwórzy w sposób zorganizowany z nasadzeniem zieleni,
3) zakaz lokalizacji nowych wolno stojących budynków gospodarczych i garaŊowych.

4) zakaz lokalizacji nowych wolno stojących budynków gospodarczych i garaŊowych.

3) budynek, o którym mowa w pkt 2 naleŊy zrealizować według parametrów ( liczba kondygnacji
nadziemnych, wysokoņć kalenicy, kąt nachylenia połaci dachowych, wysokoņć okapu) sąsiedniego budynku przy ul. Gimnazjalnej 5
z uwzględnieniem naroŊnego usytuowania budynku,
4) zakaz lokalizacji nowych wolno stojących budynków gospodarczych i garaŊowych,
5) zakaz stosowania pełnego muru i muru z elementów prefabrykowanych.
20. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej - wielorodzinnej z usługami– MWU 3.20 ustala się:
1) dla istniejącego budynku wpisanego do rejestru zabytków obowiązują zasady zagospodarowania ujęte w § 10 ust. 3, 4 i 5,
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2) prawo do budowy budynków mieszkalnych
z usługami, zgodnie z zasadą kształtowania zabudowy oznaczoną na rysunku,
3) dla budynku bezpoņrednio przyległego do budynku, o którym mowa w pkt. 1 obowiązek
rozwiązania bryły i elewacji w nawiązaniu do
formy i detalu architektonicznego budynku istniejącego z podkreņleniem naroŊnika, z zachowaniem gabarytów i formy dachu,
4) budynki, o których mowa w pkt. 2 mają mieć
wysokoņć max trzech kondygnacji w tym poddasze uŊytkowe z dachem spadzistym o nachyleniu połaci dachowych 30o-40o,
5) od ul. Wojska Polskiego lokalizację budynku
bliňniaczego formą, gabarytami i dachem nawiązując do istniejącego fragmentu budynku
bliňniaczego, o którym mowa w pkt.1,
6) zakaz lokalizacji nowych wolno stojących budynków gospodarczych i garaŊowych,
7) obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych
na terenie w iloņci 0,6 - 0,8 miejsca na jeden lokal mieszkalny lub usługowy.
21. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej - wielorodzinnej z usługami – MWU 3.21 ustala się:
1) prawo do adaptacji istniejących zabudowań na
cele usługowe z prawem do nadbudowy drugiej kondygnacji uŊytkowej oraz przebudowy
elewacji dla realizacji nowych otworów okiennych i drzwiowych,
2) prawo do budowy, od strony ul. Muzealnej,
budynków mieszkalnych z usługami, zgodnie
z zasadą kształtowania zabudowy oznaczoną na
rysunku,
3) budynki, o których mowa w pkt.1 mają mieć
wysokoņć max trzech kondygnacji w tym poddasze uŊytkowe z dachem spadzistym o nachyleniu połaci dachowych 30o-40o,
4) obowiązek przeznaczenia 30% terenu pod zieleń,
5) zakaz lokalizacji nowych wolnostojących budynków gospodarczych i garaŊowych,
6) obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych
na terenie w iloņci 0,6 - 0,8 miejsca na jeden lokal mieszkalny lub usługowy,
7) do czasu budowy budynku, o którym mowa
w pkt 2, na działce Nr 688/4, dopuszcza się
prawo do realizacji parkingów i podjazdów dla
osób niepełnosprawnych do istniejących budynków ze wskazaniem do nasadzenia zieleni.
22. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej - wielorodzinnej z usługami – MWU 3.22 ustala się:
1) prawo do budowy budynków mieszkalnych
z usługami, zgodnie z zasadą kształtowania zabudowy oznaczoną na rysunku,
2) prawo do lokalizacji budynku mieszkalnego na
granicy z istniejącym budynkiem przy ul. Gen.
Grota Roweckiego,
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3) budynki, o których mowa w pkt.1 i 2 mają mieć
wysokoņć min dwóch i max trzech kondygnacji
w tym poddasze uŊytkowe z dachem spadzistym o nachyleniu połaci dachowych 30o-40o,
4) wskazanie do likwidacji istniejących budynków
gospodarczych i garaŊowych,
5) zakaz lokalizacji nowych wolno stojących budynków gospodarczych i garaŊowych,
6) obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych
na terenie w iloņci 0,6 - 0,8 miejsca na jeden lokal mieszkalny lub usługowy.
23. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej - wielorodzinnej z usługami – MWU 3.23 ustala się:
1) dla istniejących budynków wpisanych do rejestru zabytków obowiązują zasady zagospodarowania zawarte w § 10 ust. 3, 4 i 5,
2) prawo do budowy budynków mieszkalnych
z usługami, zgodnie z zasadą kształtowania zabudowy i w miejscach oznaczonych na rysunku,
3) dla projektowanego budynku bezpoņrednio
przyległego do budynku, o którym mowa
w pkt. 1, przy ul. Zjednoczenia Nr 15, obowiązek rozwiązania bryły i elewacji w nawiązaniu
do formy i detalu architektonicznego budynku
wymienionego wyŊej z podkreņleniem naroŊnej
lokalizacji, zachowaniem gabarytów i formy
dachu,
4) dla projektowanego budynku bezpoņrednio
przyległego do budynku, o którym mowa
w pkt. 1, przy ul. Zjednoczenia Nr 9, obowiązek
rozwiązania bryły i elewacji w nawiązaniu do
formy i detalu architektonicznego budynku
wymienionego wyŊej z zachowaniem gabarytów i formy dachu,
5) nowo projektowane budynki z wyłączeniem
budynków, o których mowa w pkt. 3 i 4 mogą
mieć wysokoņć max trzech kondygnacji w tym
poddasze uŊytkowe z dachem spadzistym o nachyleniu połaci dachowych 300-400,
6) zakaz lokalizacji nowych wolno stojących budynków gospodarczych i garaŊowych,
7) obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych
na terenie w iloņci 0,6 - 0,8 miejsca na jeden lokal mieszkalny lub usługowy.
§ 15. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami – MNU 3.1 ustala się:
1) dla istniejących budynków ujętych w ewidencji
dóbr kultury obowiązują zasady zagospodarowania zawarte w § 10 ust. 3, 4 i 5,
2) wskazanie do likwidacji zabudowy gospodarczej i organizacji zabudowy podwórzy w sposób zorganizowany z zapewnieniem zieleni,
3) zakaz lokalizacji nowych wolno stojących budynków gospodarczych i garaŊowych,
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4) wskazanie do zapewnienia min 30% powierzchni działki jako powierzchni biologicznie
czynnej.
2. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej - jednorodzinnej z usługami – MNU 3.2 ustala się:
1) dla istniejącego budynku wpisanego do rejestru zabytków obowiązują zasady zagospodarowania zawarte w § 10 ust. 3, 4 i 5,
2) dla istniejących budynków bliňniaczych, z wyłączeniem budynku, o którym mowa w pkt 1, zakaz zmiany formy zewnętrznej,
3) prawo do lokalizacji budynku bliňniaczego,
zgodnie z oznaczeniem na rysunku, o formie,
gabarytach, detalu architektonicznym, podziałach pionowych i poziomych stanowiącego na
odcinku oznaczonym na rysunku planu drugą
połowę istniejącego budynku, o którym mowa
w pkt 1,
4) wskazanie do zapewnienia min 30% powierzchni działki jako powierzchni biologicznie
czynnej.
§ 16. 1. Dla terenu zabudowy usługowej - U 3.1
ustala się:
1) dla istniejących budynków dwukondygnacyjnych prawo do nadbudowy do wysokoņci
trzech kondygnacji, nie przekraczających wysokoņci istniejącego budynku trzykondygnacyjnego, na działce Nr 714, z obowiązkiem wyeksponowania istniejącej wieŊy,
2) wskazanie do organizacji zabudowy, o której
mowa w pkt. 1 jako jednorodnego zespołu zabudowy z zastosowaniem materiału wykończeniowego w postaci czerwonej cegły,
3) prawo do adaptacji istniejących zabudowań na
cele magazynowe,
4) zakaz lokalizacji nowych wolno stojących budynków gospodarczych i garaŊowych,
5) zakaz stosowania pełnego muru.
2. Dla terenu zabudowy usługowej - U 3.2 ustala
się:
1) prawo do realizacji budynków usługowych
o wysokoņci min dwóch a max trzech kondygnacji nadziemnych z dachem spadzistym
w tym poddasze uŊytkowe,
2) prawo do dobudowy budynku na działce
Nr ewid. 696/4 do ņciany szczytowej budynku
przy ul. Zjednoczenia 46 pod warunkiem realizacji przejazdu w postaci bramy,
3) obowiązek kształtowania budynku na działce
Nr ewid. 696/7 jako budynku naroŊnego ze
szczególnym uwzględnieniem elewacji od strony przylegania do terenu ZP,
4) zakaz lokalizacji nowych wolno stojących budynków gospodarczych i garaŊowych,
5) zakaz stosowania pełnego muru.

Poz. 315
3. Dla terenu zabudowy usługowej - U 3.3 ustala

się:
1) dla istniejącego budynku ujętego w ewidencji
dóbr kultury obowiązują zasady zagospodarowania zawarte w § 10 ust. 3, 4 i 5,
2) wskazanie do przeniesienia istniejącej stacji redukcyjnej gazu w głąb terenu z prawem do realizacji budynku usługowego z dopuszczeniem
mieszkań w formie kamienicy miejskiej o wysokoņci max czterech kondygnacji nadziemnych z dachem spadzistym w tym poddasze
uŊytkowe, na granicy z istniejącą kamienicą
przy ul. Waryńskiego Nr 3,
3) budynek, o którym mowa w pkt 2, powinien
nawiązywać gabarytami i kompozycją elewacji
do budynku kamienicy przy ul. Waryńskiego
Nr 3 z obowiązkiem kształtowania formy budynku naroŊnego ze szczególnym uwzględnieniem elewacji od strony przyległego terenu
MWU 3.20,
4) zakaz lokalizacji nowych wolno stojących budynków gospodarczych i garaŊowych,
5) zakaz stosowania pełnego muru.
4. Dla terenu zabudowy usługowej - U 3.4 ustala
się:
1) dla istniejących budynków wpisanych do rejestru zabytków obowiązują zasady zagospodarowania zawarte w § 10 ust. 3, 4 i 5,
2) dla istniejącego budynku kamienicy na rogu
ulic Wojska Polskiego i 9-go Maja, wskazanie
do uzupełnienia brakującej kondygnacji w formie dachu spadzistego,
3) wskazanie do likwidacji parterowych budynków
przy ul 9-go Maja, dobudowanych bezpoņrednio do budynków, o których mowa w pkt 1,
4) dla budynków usługowych nie objętych ochroną konserwatorską wskazanie do estetyzacji do
standardu zabudowy, o której mowa w pkt 1,
5) zakaz lokalizacji nowych wolno stojących budynków gospodarczych i garaŊowych,
6) zakaz stosowania pełnego muru.
5. Dla terenu zabudowy usługowej - U 3.5 ustala
się:
1) prawo do budowy obiektu usługowego
z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej o wysokich walorach architektonicznych, nawiązującego formą i detalem architektonicznym do istniejących na terenie U3.4 poprzemysłowych
budynków ceglanych, z obowiązkiem równego
traktowania i kształtowania wszystkich pięciu
elewacji,
2) wysokoņć budynku, o którym mowa w pkt 1, na
dwie kondygnacje nadziemne w tym dach
o wysokoņci nie przekraczającej wysokoņci istniejących budynków na terenie U 3.4,
3) max powierzchnię zabudowy do 1500m2 ,
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4) zakaz lokalizowania obiektów handlowych wielkoprzestrzennych rozumianych jako jednostki
handlowe o pow. sprzedaŊy większej niŊ 200m2,

2) zachowanie istniejących budynków z moŊliwoņcią realizacji dodatkowej kondygnacji w formie
dachu spadzistego z poddaszem uŊytkowym,

5) obowiązek nasadzenia zieleni szczególnie przy
granicy z sąsiednimi terenami o odmiennych
funkcjach,

3) dach, o którym mowa w pkt.1 moŊe mieć nachylenie połaci dachowych 300-400,

6) zakaz lokalizacji nowych wolno stojących budynków gospodarczych i garaŊowych,
7) zakaz podziału terenu na działki,
8) zakaz stosowania pełnego muru.
6. Dla terenu zabudowy usługowej - U 3.6 ustala
się:
1) zachowanie istniejącego budynku o funkcji
produkcyjno – usługowo - handlowej z prawem
do rozbudowy poprzez budowę elewacji od
strony ul. Wojska Polskiego w nieprzekraczalnych liniach zabudowy, z duŊym udziałem powierzchni przeszklonych oraz przebudowy
otworów okiennych i drzwiowych,
2) max powierzchnię rozbudowy na 40m2 powierzchni parteru,
3) wskazanie do zagospodarowania zielenią pozostałej powierzchni terenu od ul. Wojska Polskiego.
7. Dla terenu zabudowy usługowej - U 3.7 ustala
się:
1) prawo do adaptacji istniejącego budynku gospodarczego na cele usługowe lub likwidacji
i budowy nowego budynku,
2) istniejący oraz nowy budynek, o którym mowa
w pkt 1 moŊe mieć max dwie kondygnacje nadziemne w tym poddasze uŊytkowe pod dachem
o nachyleniu połaci dachowych 300-400,
3) max powierzchnię zabudowy parteru na 50m2
i poziom posadzki parteru max 40 cm od poziomu gruntu rodzimego.
8. Dla terenu zabudowy usługowej - U 3.8 ustala
się:
1) prawo do nadbudowy istniejącego budynku
usługowego jedną kondygnacją w postaci poddasza uŊytkowego lub likwidacji i budowy nowego obiektu dwukondygnacyjnego w tym
poddasze uŊytkowe z kalenicą równoległą do
ulicy Muzealnej,

4) zakaz rozbudowy i dobudowy innych obiektów,
5) zakaz grodzenia terenu.
10. Dla terenu zabudowy usługowej - U 3.10
ustala się:
1) dla istniejącego budynku ujętego w ewidencji
dóbr kultury obowiązują zasady zagospodarowania zawarte w §10 ust. 3, 4 i 5,
2) obowiązek zachowania zieleni od strony ulicy
Muzealnej z prawem rekonstrukcji i odbudowy
historycznego ogrodzenia, w formie stalowego,
aŊurowego płotu,
3) prawo do rozbudowy istniejącego budynku gospodarczego do wysokoņci max dwóch kondygnacji w tym poddasze uŊytkowe oraz wysokoņci kalenicy nie przekraczającej wysokoņci
gzymsu nad drugą kondygnacją budynku,
o którym mowa w pkt 1,
4) max powierzchnię zabudowy działki na 40%,
5) budynek, o którym mowa w pkt 3 powinien posiadać duŊe walory architektoniczne wszystkich
elewacji ze szczególnym uwzględnieniem elewacji od strony parku,
6) wskazanie do likwidacji muru i zastąpienie go
stalowym, aŊurowym płotem,
7) prawo realizacji masztu radiowego nie związanego z telefonią komórkową w uzgodnieniu
z wojewódzkim konserwatorem zabytków.
11. Dla terenu zabudowy usługowej – U 3.11
ustala się:
1) dla istniejącego budynku wpisanego do rejestru zabytków obowiązują zasady zagospodarowania ujęte w § 10 ust. 3, 4 i 5,
2) zakaz zmiany formy budynku sąsiedniego przy
ul. Bankowej Nr 5,
3) prawo do rozbudowy budynków gospodarczych do wysokoņci max dwóch kondygnacji
w tym poddasze uŊytkowe oraz wysokoņci kalenicy nie przekraczającej wysokoņci okapu dachu budynku, o którym mowa w pkt 1,

2) budynek, o którym mowa w pkt 1 moŊe mieć
dach o nachyleniu połaci dachowych 30o-40o,

4) max powierzchnię zabudowy działki na 40%,

3) max powierzchnię zabudowy parteru na 50m2
i poziom posadowienia podłogi parteru max
40cm od poziomu gruntu rodzimego.

5) budynki, o których mowa w pkt 3 powinny posiadać duŊe walory architektoniczne wszystkich
elewacji ze szczególnym uwzględnieniem elewacji od strony parku,

9. Dla terenu zabudowy usługowej - U 3.9 ustala
się:
1) wskazanie do przeniesienia istniejącej funkcji
poczty np. na teren U3.13 lub U3.14,

6) grodzenie terenu murowane do wysokoņci
max 0,9m, powyŊej elementy aŊurowe, kute do
max wysokoņci 1,8m.
12. Dla terenu zabudowy usługowej - U 3.12
ustala się:
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1) prawo do nadbudowy istniejącego budynku
usługowego jedną kondygnacją w postaci poddasza uŊytkowego lub likwidacji i budowy nowego obiektu dwukondygnacyjnego w tym
poddasze uŊytkowe z kalenicą równoległą do
ulicy Zjednoczenia,
2) budynek, o którym mowa w pkt 1 moŊe mieć
dach o nachyleniu połaci dachowych 30o-40o,
2

3) max powierzchnię zabudowy parteru na 50m
i poziom posadowienia podłogi parteru max
40cm od poziomu gruntu rodzimego,

4) wskazanie do przeszklenia elewacji bocznej od
strony planowanego ciągu pieszego (Kx).
13. Dla terenu zabudowy usługowej - U 3.13
ustala się:
1) prawo do zachowania istniejących budynków,
2) prawo do rozbudowy w nieprzekraczalnych liniach zabudowy bez prawa zwiększania liczby
kondygnacji i wskazaniem do realizacji attyki
o wysokoņci max. 1m dla elewacji tworzących
pierzeje przyległych ulic,
3) wskazanie do przeszklenia elewacji frontowych,
4) zakaz stosowania pełnego muru oraz ogrodzeń
prefabrykowanych z zakazem grodzenia terenu
od strony istniejących ulic.
14. Dla terenu zabudowy usługowej - U 3.14
ustala się:
1) prawo do podziału terenu na działki budowlane
o m.in. szerokoņci frontu 21m,
2) prawo do budowy budynków usługowych
o wysokoņci max. dwóch kondygnacji i nie
przekraczającej wysokoņci budynków na rogu
ul. Gimnazjalnej i Towarowej,
3) max powierzchnię zabudowy 50% powierzchni
działki,
4) wskazanie do zastosowania cegły klinkierowej
jako materiału wykończeniowego elewacji,
5) zapewnienie miejsc postojowych związanych
z obsługą funkcji na terenie działki.
15. Dla terenu zabudowy usługowej - U 3.15
ustala się:
1) zakaz powiększania powierzchni zabudowy istniejących budynków przy ul. Gimnazjalnej
i przy ul. Zamenhoffa poprzez rozbudowę lub
dobudowę innych obiektów,
2) prawo do nadbudowy budynków, o których
mowa w pkt 1 jedną kondygnacją uŊytkową
w postaci dachu kopertowego,
3) budynek, o którym mowa w pkt 1 moŊe mieć
dach o nachyleniu połaci dachowych 30o-40o,
4) wskazanie do przeszklenia elewacji bocznych.
16. Dla terenu zabudowy usługowej - U 3.16
ustala się:
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1) zakaz powiększania powierzchni zabudowy istniejącego budynku poprzez rozbudowę lub dobudowę innych obiektów,
2) wskazanie do przeszklenia elewacji bocznych.
17. Na terenie zabudowy usługowej – U 3.17
ustala się:
1) wskazanie do lokalizacji usług o profilu oņwiatowym, biurowym, hotelowym z dopuszczeniem funkcji mieszkalnej,
2) dla istniejącego budynku Zboru Braci Czeskich
wpisanego do rejestru zabytków obowiązują
zasady zagospodarowania zawarte w § 10
ust. 3, 4 i 5 ze wskazaniem do przywrócenia
pierwotnej formy poprzez likwidację dobudowanej zabudowy,
3) dla istniejącego budynku ujętego w ewidencji
dóbr kultury obowiązują zasady zagospodarowania zawarte w § 10 ust. 3, 4 i 5,
4) zakaz zmiany formy zewnętrznej istniejącego
budynku na rogu ulicy Wróblewskiego i ulicy
Muzealnej,
5) wskazanie do likwidacji zabudowy gospodarczej i organizacji zabudowy podwórzy w sposób zorganizowany z nasadzeniem zieleni,
6) zakaz lokalizacji nowych wolno stojących budynków gospodarczych i garaŊowych,
7) zakaz lokalizacji murowanych i pełnych ogrodzeń.
18. Dla terenu zabudowy usługowej – U 3.18
ustala się:
1) dla istniejącego budynku ujętego w ewidencji
dóbr kultury obowiązują zasady zagospodarowania zawarte w § 10 ust. 3, 4 i 5,
2) dla pozostałych istniejących budynków usługowych prawo do rozbudowy i modernizacji
elewacji poprzez dostosowanie formy budynków do budynku, o którym mowa w pkt 1, z zakazem powiększania istniejącej powierzchni zabudowy i podwyŊszania kondygnacji,
3) zakaz lokalizacji nowych wolno stojących budynków gospodarczych i garaŊowych,
4) zakaz lokalizacji murowanych i pełnych ogrodzeń.
§ 17. 1. Dla terenu zabudowy usługowej – UO
3.1 ustala się:
1) dla istniejącego budynku szkoły wpisanego do
rejestru zabytków obowiązują zasady zagospodarowania zawarte w § 10 ust. 3, 4 i 5,
2) prawo do rozbiórki istniejących budynków gospodarczych,
3) prawo do budowy jednokondygnacyjnego budynku pełniącego funkcję sali koncertowej
w ramach wydzielonego terenu,
4) dla budynku, o którym mowa w pkt. 3 dach
symetrycznie dwuspadowy o max wysokoņci
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kalenicy 10m i nachyleniu połaci dachowych
min 30o, z uwzględnieniem kształtowania
wszystkich elewacji jako elewacji o wysokich
walorach architektonicznych,
5) dopuszcza się zagospodarowanie tylnej częņci
działki w liniach rozgraniczających i w odległoņci min. 10m od istniejącego budynku szkoły
w formie parkingu,
6) zakaz budowy nowych budynków gospodarczych i garaŊowych,
7) w przypadku rezygnacji z budowy sali koncertowej dopuszcza się przeznaczenie terenu pod
nieuciąŊliwe funkcje usługowe z prawem zabudowy jak w pkt 4.
2. Dla terenu zabudowy usługowej – UO 3.2
ustala się:
1) dla istniejącego budynku szkoły ujętego
w ewidencji dóbr kultury obowiązują zasady
zagospodarowania zawarte w § 10 ust. 3, 4 i 5,
2) prawo do budowy hali sportowej w miejscu
oznaczonym na rysunku nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,
3) max wysokoņć budynku, o którym mowa
w pkt 3 nie moŊe przekraczać wysokoņci bocznych sal gimnastycznych budynku szkoły,
o którym mowa w pkt 1,
4) budynek o którym mowa w pkt 2 powinien nawiązywać formą, charakterem detalu i uŊytymi
materiałami do budynku istniejącej szkoły,
o którym mowa w pkt 1,
5) zakaz budowy budynków gospodarczych i garaŊowych,
6) wskazanie do likwidacji istniejących schronów.
§ 18. 1. Dla terenu zabudowy usług kultury - UK
3.1 ustala się:
1) dla istniejącego budynku muzeum wpisanego
do rejestru zabytków i budynku ujętego w ewidencji dóbr kultury obowiązują zasady zagospodarowania zawarte w § 10 ust. 3, 4 i 5,
2) prawo do rozbudowy budynku gospodarczego
do wysokoņci nie przekraczającej wysokoņci
gzymsu nad drugą kondygnacją głównego budynku muzeum, o którym mowa w pkt 1, w tym
dach z poddaszem uŊytkowym,
3) budynek, o którym mowa w pkt 2 powinien posiadać duŊe walory architektoniczne wszystkich
elewacji ze szczególnym uwzględnieniem elewacji od strony parku,
4) max powierzchnię zabudowy działki na 40%,
5) obowiązek zachowania zieleni z zakazem grodzenia od strony ulicy Muzealnej,
6) zachowanie istniejącego muru.
§ 19. 1. Na terenie usług komunikacji - UKS 3.1
ustala się:
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1) prawo do zachowania istniejącej funkcji dworca
autobusowego,
2) dla istniejącego budynku dworca autobusowego prawo do modernizacji i rozbudowy w nieprzekraczalnych liniach zabudowy do wysokoņci max. dwóch kondygnacji i kształtowania
wszystkich elewacji od strony parku i skweru
oraz ulic z zastosowaniem duŊych powierzchni
szklanych,
3) budynek, o którym mowa w pkt 2 moŊe posiadać formę budynku z dachem spadzistym,
(np. kopertowym) stanowiącym drugą kondygnację lub formę budynku nowoczesnego
dwukondygnacyjnego z dachem płaskim lub
kolebkowym,
4) dla istniejącego budynku usługowego zlokalizowanego wzdłuŊ ulicy Towarowej prawo do
i utrzymania w formie budynku jednokondygnacyjnego z dachem symetrycznie dwuspadowym o nachyleniu połaci dachowych
min 40o,
5) wskazanie do modernizacji wiat autobusowych
formą i detalem nawiązującym do zmodernizowanego budynku, o którym mowa w pkt 2,
6) zakaz lokalizacji tymczasowych, kiosków, straganów etc.,
7) wskazanie do remontu nawierzchni z uŊyciem
naturalnych materiałów tj. kostka brukowa,
8) wskazanie do nasadzenia zieleni szczególnie
wysokiej na granicy z terenami komunikacji,
9) dopuszcza się zmianę funkcji na inne usługi
publiczne.
§ 20. 1. Dla terenu zabudowy produkcyjnej
z usługami – PU 3.1 ustala się:
1) wskazanie do przekształceń istniejącej funkcji
produkcyjnej na funkcję usługową z wyłączeniem handlu,
2) prawo do modernizacji istniejących obiektów
poprzez zwiększenie powierzchni szklenia
w elewacjach budynków oraz wykończenia cegłą klinkierową,
3) prawo do rozbudowy budynku istniejącej parterowej portierni w ramach obowiązującej linii
zabudowy,
4) budynek, o którym mowa w pkt. 3 powinien
nawiązywać detalem architektonicznym do istniejącej zabudowy przy ul. Wojska Polskiego,
ze szczególnym uwzględnieniem elewacji frontowej,
5) prawo do zabudowy max 60% powierzchni terenu ,
6) obowiązek przeznaczenia min 15% powierzchni
terenu jako powierzchni biologicznie czynnej,
7) obowiązek realizacji nowych zabudowań
w formie uwzględniającej kontekst kubaturowy
i architektoniczny wartoņciowej zabudowy połoŊonej na sąsiednich terenach przyległych,
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8) wskazanie do rozbiórek tymczasowych wiat
i zabudowań z jednoczesnym obowiązkiem
uporządkowania terenu,
9) wskazanie do przebudowy i poszerzenia istniejącego wjazdu na teren, od ul. Wojska Polskiego, w celu likwidacji ewentualnych kolizji komunikacyjnych,
10)

zakaz wycinania istniejących drzew, z wyłączeniem drzew kolidujących z realizacją rozbudowy budynku portierni,

11)

wskazanie do nasadzenia nowych drzew od
strony przestrzeni publicznych,

12)

zakaz grodzenia pełnym murem od strony
terenów publicznych, z obowiązkiem likwidacji
istniejącego ogrodzenia z prefabrykatów betonowych od strony terenu ZP3.2, wskazanie do
realizacji ogrodzenia w formie ceglanego muru
pełnego do wysokoņci max 120cm powyŊej istniejącego terenu, a powyŊej 120cm w formie
kutego ogrodzenia stalowego do wysokoņci
max 200cm,

13)

14)

obowiązek ograniczenia wszelkiej uciąŊliwoņci w tym olofaktorycznej (zapachowej) i hałasu
do granic terenu ,
obsługa komunikacyjna od ul. W Polskiego
i Towarowej.

2. Dla terenu zabudowy produkcyjnej z usługami
– PU 3.2 ustala się:
1) wskazanie do przekształceń funkcji produkcyjnej w stronę funkcji usługowej z wyłączeniem
handlu, z zakazem lokalizacji funkcji akustycznie
uciąŊliwych dla sąsiednich terenów mieszkaniowych,
2) dla istniejącego budynku ujętego w ewidencji
dóbr kultury obowiązują zasady zagospodarowania zawarte w § 10 ust. 3, 4 i 5,
3) zakaz zmiany formy zewnętrznej częņci dobudowanej budynku do istniejącego budynku,
o którym mowa w pkt 2.
§ 21. 1. Na obszarze planu wyróŊnia się następujące tereny zieleni urządzonej:
1) park miejski, oznaczony na rysunku symbolem
ZP 3.1,
2) zieleń urządzona stanowiąca skwery, oznaczona na rysunku symbolem ZP 3.2,
3) zieleń urządzona wewnątrz kwartałów zabudowy mieszkaniowej, oznaczona na rysunku symbolem ZP 3.3,
4) zieleń urządzona, stanowiąca zagospodarowanie parkingów, oznaczona na rysunku symbolem ZP 3.4.

2) zachowanie istniejącego osiowego układu
kompozycji zieleni, schodów, schronów i fontanny związanego z budynkiem gimnazjum na
terenie UO 3.2,
3) zachowanie istniejących przejņć
i urządzeń małej architektury,

1) zakaz zabudowy budynkami oraz obiektami
tymczasowymi,

pieszych

4) dla częņci parku pomiędzy ulicami Bankowa,
Zjednoczenia i Gimnazjalna zachowanie i prawo do modernizacji ogródka jordanowskiego
dla dzieci, prawo do organizacji otwartych ekspozycji muzealnych oraz wskazanie do komponowania zieleni i elementów małej architektury
poprzez podkreņlenie osi kompozycyjnej łączącej budynek muzeum z budynkiem projektowanej biblioteki,
5) wskazanie do modernizacji nawierzchni pieszych oraz urządzeń słuŊących wypoczynkowi,
6) zakaz grodzenia,
7) prawo do lokalizacji amfiteatru z zachowaniem
w/w ustaleń.
3. Na terenie skwerów (ZP 3.2) ustala się:
1) zakaz zabudowy budynkami oraz obiektami
tymczasowymi,
2) zachowanie istniejącej zieleni,
3) wskazanie do likwidacji istniejących schronów,
4) zachowanie istniejących przejņć
i urządzeń małej architektury,

pieszych

5) wskazanie do modernizacji nawierzchni pieszych oraz urządzeń słuŊących wypoczynkowi,
6) zakaz grodzenia.
4. Na terenie zieleni urządzonej (ZP 3.3) ustala
się:
1) zakaz zabudowy budynkami oraz obiektami
tymczasowymi,
2) ukształtowanie terenu i nasadzenie zieleni niskiej i wysokiej,
3) prawo do realizacji przejņć pieszych, urządzeń
małej architektury w formie placów zabaw dla
dzieci, boisk sportowych itp.
4) zakaz grodzenia terenów będących własnoņcią
miasta Nowa Sól.
5. Na terenie zieleni urządzonej (ZP 3.4) ustala
się:
1) zakaz zabudowy budynkami oraz obiektami
tymczasowymi,
2) wskazanie do nasadzenia zieleni wysokiej
i niskiej szczególnie na granicy z terenami o innej funkcji.
Rozdział 7

2. Na terenie parku miejskiego (ZP 3.1) ustala
się:
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Zasady funkcjonowania infrastruktury technicznej
§ 22. W zakresie infrastruktury technicznej ustala
się:
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1) zasilanie w energię elektryczną z istniejących
i projektowanych stacji elektroenergetycznych
na warunkach dostawcy ze wskazaniem do estetyzacji budynków stacji transformatorowych,
2) prawo budowy sieci nn lub SN w zaleŊnoņci od
mocy przyłączeniowej w obrębie całego terenu
uchwały,
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Rozdział 8
Układ komunikacyjny

§ 23. 1. Układ komunikacyjny stanowią istniejące
i projektowane ulice obejmujące:
1) ulice główne, oznaczone na rysunku symbolem
KDG,

3) prawo realizacji budowy konsumentowych stacji transformatorowych na terenie własnym
inwestora,

2) ulice lokalne, oznaczone na rysunku symbolem
KDL,

4) projektowane inwestycje nie mogą powodować
kolizji z istniejącym uzbrojeniem naziemnym
i podziemnym, a wszelkie kolizje muszą być
usunięte na koszt jednostek organizacyjnych
powodujących ich powstanie na podstawie warunków dostawcy,

4) drogi wewnętrzne, oznaczone na rysunku symbolem KDW,

5) wskazanie do wymiany budynków stacji transformatorowych na mniejsze, kompaktowe trafostacje oraz wskazanie do skablowania istniejących napowietrznych linii energetycznych,
6) zaopatrzenie w gaz z dystrybucyjnej sieci gazowej w uzgodnieniu z dysponentem sieci,
7) odprowadzenie ņcieków bytowych, komunalnych i przemysłowych poprzez istniejącą sieć
kanalizacji sanitarnej w ulicach do oczyszczalni
ņcieków, z jednoczesnym zakazem realizacji
przydomowych oczyszczalni ņcieków i odprowadzania ņcieków do zbiorników bezodpływowych,
8) odprowadzenie wód opadowych do systemu
kanalizacji deszczowej z uwzględnieniem ich
podczyszczenia przed odprowadzeniem tych
wód do odbiornika,
9) usuwanie odpadów poprzez gromadzenie
w specjalnych pojemnikach zlokalizowanych na
terenach poszczególnych posesji z wywozem
na gminne wysypisko odpadów z zachowaniem
przepisów szczególnych o odpadach i ochronie
ņrodowiska,
10) zaopatrzenie w wodę z sieci miejskiej,

3) ulice dojazdowe, oznaczone na rysunku symbolem KDD,

5) ciągi piesze, oznaczone na rysunku symbolem
Kx,
6) parkingi, oznaczone na rysunku symbolem KP.
2. Ulice główne (KDG) obejmują:
1) istniejącą ul. Wojska Polskiego, ul. Zjednoczenia i ul. Waryńskiego,
2) istniejącą i projektowaną ul. Towarową.
3. Dla istniejących ulic głównych ustala się:
1) zachowanie istniejących ewidencyjnych linii
rozgraniczających,
2) zachowanie istniejących zjazdów i dojazdów do
nieruchomoņci.
4. Dla projektowanego odcinka ulicy Towarowej
wzdłuŊ dworca PKS ustala się:
1) max szerokoņć w liniach rozgraniczających 20m
zgodnie z rysunkiem,
2) wskazanie do realizacji jezdni oddzielonych po
ņrodku pasem zieleni,
3) zachowanie istniejących zjazdów i dojazdów na
teren dworca PKS.
5. Ulice lokalne (KDL) stanowią następujące ulice: ul. Gimnazjalną, ul. Bankową, ul., Wróblewskiego, ul. Muzealną, ul. Topolową.

11) urządzenia infrastruktury technicznej projektować jako podziemne zgodnie z wymogami
okreņlonymi w przepisach szczególnych,
w uzgodnieniu z dysponentami poszczególnych
sieci, za zgodą i na warunkach okreņlonych
przez zarządcę lub właņciciela drogi,

1) poszerzenie do projektowanych linii rozgraniczających,

12) nakaz stosowania do celów grzewczych paliw
płynnych, gazowych i stałych oraz alternatywnych ňródeł energii z wyłączeniem paliw węgłowych w nowoprojektowanych budynkach,

7. Ulice dojazdowe (KDD) stanowią następujące
ulice: ul. gen. Grota Roweckiego, ul. 9-go Maja,
ul. Zamenhoffa.

13) zachowanie istniejącej stacji redukcyjnej gazu
na terenie oznaczonym symbolem G, u zbiegu
ulic Wojska Polskiego i Towarowej i wskazanie
do przeniesienia w głąb terenu U3.3 istniejącej
stacji redukcyjnej przy ul. Waryńskiego.

6. Dla istniejących ulic lokalnych ustala się:

2) zachowanie istniejących zjazdów i dojazdów do
nieruchomoņci.

8. Dla istniejących ulic dojazdowych ustala się:
1) zachowanie istniejących ewidencyjnych linii
rozgraniczających,
2) zachowanie istniejących zjazdów i dojazdów do
nieruchomoņci.
9. Tereny komunikacji, o których mowa w ust. 1
pkt 1, 2, 3 i 5 stanowią przestrzeń publiczną, ogól-
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nodostępną oraz przestrzeń słuŊącą realizacji urządzeń infrastruktury technicznej.

nia płyt parkingowych w formie aŊurowej, zapewniającej porost trawy.

10. Tereny dróg wewnętrznych (KDW), o których
mowa w ust. 1 pkt 4 mogą stanowić współwłasnoņć
właņcicieli działek do których stanowią dojazd.

15. Dla wszystkich terenów dróg publicznych
ustala się prawo przebudowy istniejących ciągów
komunikacji samochodowej na ciągi pieszo jedne
lub piesze.

11. Dla terenów dróg wewnętrznych i dróg publicznych ustala się prawo realizacji miejsc postojowych w obrębie linii rozgraniczających.
12. Na terenie ulic ogólnodostępnych i ciągów
pieszych ustala się:
1) priorytet optymalizacji warunków komunikacji
pieszej,
2) zrównanie poziomów chodników i ulic w miejscach przejņć pieszych i przejazdów rowerowych,
3) trakt pieszy o szerokoņci zaleŊnej od pasa ruchu
dla traktu jednopasowego - 1,4m, 2 pasowego
-2,1m, 3 pasowego – 2,9m, 4 pasowego - 3,7m,
4) lokalizację latarni, rozmównic telefonicznych,
słupów ogłoszeniowych, hydrantów, koszy wg
wzorów zaakceptowanych przez władze miasta
i Konserwatora Zabytków i obowiązujących na
całym obszarze planu,
5) wskazanie nasadzenia następujących gatunków
drzew: klon pospolity kulisty, grab pospolity
odmiana stoŊkowa, leszczyna turecka, głóg
dwuszyjkowy, dąb szypułkowy, odmiana stoŊkowata, lipa drobnolistna, jarząb szwedzki
13. Na terenach komunikacji pieszej ustala się
prawo do lokalizacji obiektów sezonowych
tj. ogródki gastronomiczne w formie lekkiej i otwartej z materiałów naturalnych jak: drewno, stal, kamień itp.
14. Na terenach parkingów KP ustala się zakaz
grodzenia, wskazanie do nasadzenia zieleni, szczególnie jako obudowy wokół parkingu oraz wykona-

Rozdział 9
Warunki tymczasowego zagospodarowania
terenów
§ 24. 1. Istniejące obiekty tymczasowe, oznaczone na rysunku literą T pozostawia się w dotychczasowej lokalizacji do roku 2010 ze wskazaniem do
przeniesienia funkcji usługowych na tereny, które
przewidują zabudowę usługową.
2. Na terenie objętym planem ustala się zakaz
lokalizacji nowych obiektów tymczasowych w postaci blaszaków, kontenerów jak równieŊ budynków
murowanych z wyłączeniem lokalizacji straganów
handlowych funkcjonujących czasowo przy okazji
imprez i ņwiąt.
Rozdział 10
Przepisy końcowe
§ 25. Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla terenów objętych opracowaniem ustala się stawkę procentową słuŊącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartoņci nieruchomoņci w wysokoņci 20%.
§ 26. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 27. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie
30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Piotr Szyszko
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LVI/349/09
Rady Miejskiej w Nowej Soli
z dnia 30 grudnia 2009r.
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LVI/349/09
Rady Miejskiej w Nowej Soli
z dnia 30 grudnia 2009r.
Rozstrzygnięcie
Rady Miejskiej w Nowej Soli o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól obejmującego kwartały zabudowy pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego,
Grota Roweckiego, Towarową, Topolową i Wrocławską.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przetrzennym (tj. Dz. U. Nr 80 z 2003r., poz. 717 ze zmianami) Rada Miejska we Nowej Soli rozstrzyga, co następuje:
ZłoŊone uwagi do ww. projektu planu rozpatruje się
w sposób następujący:
1. Uwagę złoŊoną w dniu 17.11.2009r. przez Kupiec
Regionalny Sp. z o.o., ul. Platynowa 28, 62 – 052
Komorniki dotyczącą działek Nr 592/8, 592/13
i 592/14 dotyczącą lokalizacji zespołu obiektów usługowo – handlowych tj.:
zmianę przebiegu nieprzekraczalnych linii
zabudowy,
wpisanie powierzchni zabudowy do 1650m2 ,
wykreņlenie par. 12, ust. 2 cyfry 4,
wpisanie w par. 16, ust 5 pkt 4 wieloņci powierzchni sprzedaŊy 400m2 ,
zmianę w jednostce planistycznej MWU 3.20.
przebiegu nieprzekraczalnej linii zabudowy,
dodanie w par. 23, ust. 13 dopuszczenie realizacji płyty parkingowej,
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wykreņlenia zapisu obowiązku zburzenia istniejącego muru.

Nie uwzględnia się w częņci wprowadzenia moŊliwoņci zabudowy na częņci parkingu oraz lokalizacji
obiektu handlowego o powierzchni sprzedaŊy do
400m2.
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LVI/349/09
Rady Miejskiej w Nowej Soli
z dnia 30 grudnia 2009r.
Rozstrzygnięcie
Rady Miejskiej w Nowej Soli o sposobie realizacji
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych
gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie
z przepisami o finansach publicznych.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póňniejszymi zmianami)
Rada Miejska w Nowej Soli rozstrzyga, co następuje:
§ 1. Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej.
W zakresie istniejącej zabudowy zadania w zakresie
infrastruktury technicznej prowadzić będą właņciwe
przedsiębiorstwa, w kompetencji, których leŊy rozwój sieci: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej,
energetycznej, gazociągowej i cieplnej, zgodnie
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz na podstawie przepisów odrębnych. Zadania w zakresie gospodarki odpadami realizowane będą zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z planem
gospodarki odpadami oraz na podstawie przepisów
odrębnych.

Nie uwzględnia się.

2. Za podstawę przyjęcia do realizacji zadań
okreņlonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, które naleŊą do zadań własnych
gminy, stanowić będą zapisy Wieloletniego Programu Inwestycyjnego miasta Nowa Sól.

2. Uwagę złoŊoną w dniu 17.11. 2009r. przez państwa Marię i Witolda Trojan, ul. Wrocławska 2E/1,
67 – 100 nowa Sól dotyczącą przebiegu drogi wewnętrznej KDW i kolidującą lokalizacją istniejącego
garaŊu.

3. Okreņlenie terminów przystąpienia i zakończenia realizacji tych zadań, ustalone będzie według
kryteriów i zasad przyjętych przy konstruowaniu
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy
Nowa Sól - Miasto.

Nie uwzględnia się.

4. Inwestycje realizowane mogą być etapowo
w zaleŊnoņci od wielkoņci ņrodków przeznaczonych
na inwestycje.

zmianę przebiegu drogi wewnętrznej KDW.

3. Uwagę złoŊoną w dniu 07.12.2009r. przez Przedsiębiorstwo Gospodarcze „AFRA” Marek Wojtczak,
ul. Piłsudskiego 63, 67 – 100 Nowa Sól dotyczącą:
grodzenie nieruchomoņci od strony ulicy
Muzealnej,
zabudowy częņciowej istniejącego parkingu,
moŊliwoņć zabudowy handlowej do 400m2 ,
moŊliwoņć postawienia masztu i anten na
dachu budynku,

§ 2. 1. Zasady finansowania inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej w zakresie istniejącej zabudowy okreņlonych w planie. Finansowanie inwestycji będzie odbywać się poprzez:

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 19

– 829 –

Poz. 315, 316

1) Wydatki z budŊetu gminy,

d) kredytów i poŊyczek bankowych,

2) Współfinansowanie ņrodkami zewnętrznymi,
poprzez budŊet gminy w ramach m.in.:

e) innych ņrodków zewnętrznych.
3) Udział inwestorów w finansowaniu w ramach
porozumień o charakterze cywilno - prawnym
lub w formie partnerstwa publiczno - prywatnego, a takŊe właņcicieli nieruchomoņci.

a) dotacji unijnych,
b) dotacji samorządu województwa,
c) dotacji i poŊyczek z funduszy celowych,
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UCHWAŁA NR XLV/349/10
RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU
z dnia 27 stycznia 2010r.
w sprawie realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Na podstawie art. 96 ust. 4 w związku z art. 48
ust. 4 i 5 i art. 96 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca
2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U.
z 2009r. Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 219,
poz. 1706, Nr 221, poz. 1738) oraz art. 6 ust. 2 i art. 7
ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu
programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie doŊywiania” (Dz. U. z 2005r. Nr 267, poz. 2259,
z 2008r Nr 225, poz. 1487, z 2009r. Nr 219, poz. 1706)
postanawia się, co następuje:

nym, w przypadku, gdy dochód osoby samotnie
gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie
przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym
mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 wymienionej ustawy moŊna przyznać pomoc w ramach
niniejszego programu takŊe:
a) odpłatnie pod warunkiem, iŊ po wykorzystaniu pomocy osoba lub rodzina korzystająca
z tej formy pomocy dokona zwrotu w całoņci
poniesionych wydatków. Kolejna pomoc
zwrotna moŊe być przyznana po dokonaniu
zwrotu poprzednich wydatków,

§ 1. Posiłki w naturze dzieciom i uczniom
w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjum i w innych szkołach do czasu ukończenia szkoły
ponadgimnazjalnej przygotowują kuchnie i stołówki
placówek, w których posiłki będą wydawane i spoŊywane. Koszt posiłku ustalają Dyrektorzy tych placówek. O kaŊdorazowych zmianach odpłatnoņci za
posiłek Dyrektorzy informują pisemnie Miejsko
Gminny Oņrodek Pomocy Społecznej w Lubsku.

b) w formie częņciowej pomocy, tj. 50% wartoņci ņwiadczenia, a pozostałą kwotę pokrywa
osoba zainteresowana - pod warunkiem, iŊ
po wykorzystaniu pomocy osoba lub rodzina
dokona zwrotu tej częņci poniesionych wydatków. Kolejna pomoc moŊe być przyznana
po dokonaniu zwrotu poprzednich wydatków,

§ 2. Pozostałym osobom uprawnionym do posiłku zapewnienie posiłku w naturze moŊe być realizowane w placówkach i stołówkach, odpowiednio
do tego przystosowanych, na podstawie stosownego porozumienia lub umowy zawieranej z Miejsko
Gminnym Oņrodkiem Pomocy Społecznej.
§ 3. W przypadku braku moŊliwoņci zapewnienia
posiłku w naturze lub gdy przyznanie pomocy
w formie posiłku w naturze byłoby niecelowe
z uwagi na sytuację osobistą lub rodzinną, moŊe być
przyznana pomoc:
1) W formie ņwiadczenia pienięŊnego na zakup
posiłku lub Ŋywnoņci, lub
2) W formie ņwiadczenia rzeczowego w postaci
produktów Ŋywnoņciowych, lub
3) W formie bonu Ŋywnoņciowego na zakup produktów Ŋywnoņciowych.
§ 4. 1. Osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy
społecznej, w szczególnoņci osobom samotnym,
w podeszłym wieku, chorym lub niepełnospraw-

c) w przypadkach szczególnych, o których mowa w art. 104 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej na wniosek pracownika socjalnego
lub osoby zainteresowanej moŊna odstąpić
od Ŋądania zwrotu wydatków poniesionych
na pomoc w ramach niniejszego programu.
W takich przypadkach wydatki te finansowane będą ze ņrodków własnych przeznaczonych na realizację programu.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubska.
§ 6. Uchwała wchodzi w Ŋycie w ciągu 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego oraz na tablicach ogłoszeń w budynkach
administracji Urzędu Miejskiego w Lubsku z mocą
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010r.
Przewodniczący Rady
Andrzej Tomiałowicz
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UCHWAŁA NR XXXIX/293/10
RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
z dnia 28 stycznia 2010r.
w sprawie przyjęcia statutu Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odrą
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 paňdziernika 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalnoņci kulturalnej (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 13,
poz. 123 z póňn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 listopada 1996r. o muzeach (Dz. U. z 1997r.
Nr 5, poz. 24 z póňn. zm.) uchwala się, co następuje:
Statut Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odrą
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odrą, zwane dalej „Muzeum” działa w szczególnoņci na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 paňdziernika 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalnoņci kulturalnej
(tj. Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z póňn. zm.);

1) gromadzenie zbiorów dokumentacyjnych oraz
ikonograficznych,
2) inwentaryzacja, katalogowanie i naukowe
opracowania zgromadzonych zbiorów,
3) przechowywanie, magazynowanie, konserwacja i zabezpieczenie zbiorów,
4) zabezpieczanie nieruchomych obiektów kultury
materialnej usytuowanych na terenie Starego
Miasta oraz uczestniczenie w działalnoņci na
rzecz ochrony zabytków i ich ratowania,
5) udostępnianie zbiorów i materiałów dokumentacyjnych do celów naukowo - badawczych
oraz popularyzatorskich,
6) uŊyczanie i przejmowanie w depozyt zbiorów
i zabytków,

2) ustawy z dnia 21 listopada 1996r. o muzeach
(Dz. U. z 1997r. Nr 5, poz. 24 z póňn. zm.);

7) organizowanie i prowadzenie badań naukowych,

3) niniejszego statutu.

8) organizowanie wystaw, prelekcji i konferencji,

§ 2. 1. Siedziba Muzeum mieņci się w budynku
przy ul. ChyŊańskiej 48 w Kostrzynie nad Odrą.
2. Muzeum jest instytucją kultury, działającą na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicy.
3. Organizatorem Muzeum jest Miasto Kostrzyn nad Odrą.
4. Muzeum zostało wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Miasto Kostrzyn
nad Odrą. Od dnia wpisu do rejestru Muzeum posiada osobowoņć prawną.
5. Muzeum wykorzystuje do swojej działalnoņci
następujące obiekty fortyfikacyjne Twierdzy Kostrzyn nad Odrą:
a) Brama Berlińska, działka Nr 75/2 obręb 6;
b) Brama ChyŊańska, działka Nr 76/83 i 86/2 obręb 6;
c) Bastion „Filip”, działka Nr 76/60 i 86/2 obręb
6;
d) Bastion „Król”, działka Nr 75/3 obręb 6.
Rozdział II
Cele i zadania Muzeum
§ 3. Celem Muzeum jest działalnoņć okreņlona
w art. 1 ustawy o muzeach.
§ 4. Do zadań Muzeum naleŊy w szczególnoņci:

9) prowadzenie działalnoņci oņwiatowej i edukacyjnej w zakresie archeologii, historii oraz historii sztuki,
10) publikowanie katalogów, przewodników, wyników badań oraz wydawnictw popularno naukowych w zakresie działalnoņci Muzeum,
11) prowadzenie biblioteki muzealnej i udostępnianie zbiorów w siedzibie Muzeum,
12) współpraca z osobami fizycznymi, prawnymi,
w tym organizacjami pozarządowymi, jednostkami organizacyjnymi Miasta oraz słuŊbami
ochrony zabytków realizującymi cele i zadania
związane z ochroną dziedzictwa kulturowego.
Rozdział III
Organizacja Muzeum
§ 5. Ogólny nadzór nad działalnoņcią Muzeum
sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a bezpoņredni Burmistrz Miasta Kostrzyn nad
Odrą, zwany dalej „Burmistrzem”.
§ 6. 1. Działalnoņcią Muzeum zarządza Dyrektor.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz,
zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu
działalnoņci kulturalnej.
3. Dyrektor moŊe być wyłoniony w drodze konkursu. O przeprowadzeniu konkursu decyduje Burmistrz.
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4. Burmistrz moŊe powierzyć zarządzanie Muzeum osobie fizycznej lub prawnej, zgodnie z ustawą, o której mowa w ust. 2. Do osoby, której powierzono zarządzanie Muzeum stosuje się odpowiednio
postanowienia dotyczące Dyrektora.

2) ņrodki otrzymane od osób fizycznych i prawnych,
3) ņrodki pochodzące z wynajmu i dzierŊawy
składników majątkowych,
4) ņrodki pozabudŊetowe, w tym pozyskane na
realizację projektów unijnych i w ramach
współpracy międzynarodowej.

5. Burmistrz wykonuje wobec Dyrektora czynnoņci z zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem słuŊbowym.
6. Dyrektor jest przełoŊonym pracowników Muzeum.

Poz. 317, 318

§ 10. 1. Muzeum moŊe prowadzić, jako dodatkową, działalnoņć gospodarczą w zakresie:

7. Dyrektor składa oņwiadczenia woli w imieniu
Muzeum i reprezentuje je na zewnątrz.

1) badań archeologicznych,

8. W przypadku nieobecnoņci Dyrektora, zadania
związane z bieŊącym zarządzaniem Muzeum wykonuje pracownik pisemnie upowaŊniony przez Dyrektora.

3) działalnoņci wydawniczej,

9. Organizację wewnętrzną Muzeum okreņla regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora
w trybie i na zasadach okreņlonych w obowiązujących przepisach.
10. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której
członków w liczbie 5 osób powołuje Rada Miasta.
11. Szczegółowy tryb pracy Rady Muzeum okreņla uchwalony przez nią regulamin.
Rozdział IV
Majątek i gospodarka finansowa
§ 7. Muzeum gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częņcią mienia oraz prowadzi gospodarkę w ramach posiadanych ņrodków, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
§ 8. Muzeum realizuje cele i zadania, o których
mowa w § 3 i 4, na podstawie rocznego planu działalnoņci, zatwierdzonego przez Dyrektora z zachowaniem wysokoņci dotacji organizatora.

2) konserwacji i dokumentowania zabytków,

4) najmu i dzierŊawy.
2. Ņrodki uzyskane z działalnoņci gospodarczej
mogą być wykorzystane wyłącznie na działalnoņć
statutową Muzeum.
§ 11. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową
na zasadach okreņlonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalnoņci kulturalnej.
Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 12. Zmiany w statucie mogą być dokonywane
w trybie właņciwym do jego nadania.
§ 13. Traci moc uchwała Nr XVIII/175/2000 Rady
Miejskiej w Kostrzynie z dnia 24 sierpnia 2000r.
w sprawie uchwalenia statutu Muzeum Twierdzy
w Kostrzynie.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 15. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego

§ 9. Muzeum pokrywa koszty bieŊącej działalnoņci z uzyskiwanych przychodów, którymi są:

Przewodniczący Rady
Marek Tatarewicz

1) dotacje budŊetowe,
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UCHWAŁA NR XXXIX/296/10
RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
z dnia 28 stycznia 2010r.
w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata
2010-2015
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy
z 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 ze zm.),
uchwala się, co następuje:
Postanowienia ogólne
§ 1. Cele programu:

1. Podstawowym celem i załoŊeniem wieloletniego programu jest racjonalne gospodarowanie
mieszkaniowym zasobem Miasta zmierzające do
osiągnięcia optymalnego jego stanu zapewniającego liczbę lokali socjalnych i zamiennych gwarantującą zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach.
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2. Dla realizacji celów okreņlonych w ust.1. Miasto będzie:
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
dąŊyć by koszty zarządzania i koszty bieŊącej eksploatacji zasobu Miasta pokrywane
były głównie z wpływów z czynszów za lokale mieszkalne poprzez dochodzenie do
stawki czynszu maksymalnego w wysokoņci 3% wartoņci odtworzeniowej,
tworzyć warunki do uzyskania lokalu
mieszkalnego nienaleŊącego do zasobu
gminy przez osoby, których sytuacja materialna pozwala na zabezpieczenie potrzeb
mieszkaniowych we własnym zakresie,
sprzedawać nieruchomoņci zabudowane
budynkami włączonymi z zasobu mieszkaniowego w związku z ich stanem technicznym,
przeznaczać na utrzymanie zasobu mieszkaniowego ņrodki w wysokoņci uniemoŊliwiającej jego dekapitalizację,

Poz. 318

1) programie - naleŊy przez to rozumieć program
gospodarowania zasobem mieszkaniowym
Miasta Kostrzyn nad Odrą na lata 2010 – 2015
2) ustawie - naleŊy przez to rozumieć ustawę
z 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 31,
poz. 266 ze zm.),
3) zasobie mieszkaniowym - naleŊy przez to rozumieć mieszkaniowy zasób Miasta Kostrzyn nad
Odrą,
4) Mieņcie - naleŊy przez to rozumieć Miasto Kostrzyn nad Odrą,
5) czynszu za lokal mieszkalny - naleŊy przez to rozumieć iloczyn stawki czynszu i powierzchni
uŊytkowej lokalu,
6) przypisie – naleŊy przez to rozumieć sumę czynszu i opłat dodatkowych za lokal tj. opłata za
c.o., antenę telewizyjną itp.
Stan istniejący zasobu mieszkaniowego

umoŊliwiać lokatorom posiadającym zadłuŊenie z tytułu opłat czynszowych dokonanie zamian zajmowanych lokali mieszkalnych na lokale o niŊszych kosztach
utrzymania,

§ 3. 1. Miasto według stanu na dzień 31 grudnia
2009r. posiadało 111 lokali mieszkalnych (załącznik
Nr 1 do uchwały) w 15 budynkach stanowiących
100 - procentową własnoņć Miasta oraz 364 lokali
mieszkalnych w 73 budynkach wspólnot mieszkaniowych, w tym 80 lokali socjalnych w 10 budynkach. Wykaz lokali socjalnych stanowi załącznik
Nr 2 do uchwały.

prywatyzować częņć zasobu mieszkaniowego Miasta, przede wszystkim lokale
mieszkalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych.

2. Z uwagi na kolizję z istniejącą koncepcją zagospodarowania terenu, stan techniczny lub nieopłacalnoņć wykonania remontu, do rozbiórki kwalifikują
się budynki zestawione w tabeli Nr 1.

pozyskiwać zewnętrzne ņrodki finansowe
na budownictwo socjalne,

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
Tabela Nr 1. Lokale zakwalifikowane do rozbiórki w latach 2010-2015

3. Najemcom lokali w budynkach zakwalifikowanych do rozbiórki naleŊy zapewnić lokale zamienne.
Budynki z chwilą opuszczenia ich przez dotychczasowych najemców zostają wyłączone z zasobu
mieszkaniowego.
Prognoza dotycząca wielkości zasobu mieszkaniowego

§ 4. Efektem realizacji opisanych w § 1 ust. 2
działań będzie zmniejszenie liczby lokali tworzących
mieszkaniowy zasób Miasta Kostrzyn nad Odrą.
Prognozę wielkoņci zasobu z uwzględnieniem przewidywanej sprzedaŊy przedstawiono, w rozbiciu na
poszczególne lata, w poniŊszej tabeli.

Tabela Nr 2. Prognoza wielkoņci mieszkaniowego zasobu gminy miejskiej Kostrzyn w latach 2010 - 2015.
Lp.

Liczba lokali
socjalnych

2010
2011
2012

70
144
144

Liczba lokali mieszkalnych
w budynkach
w budynkach
komunalnych
wspólnot
111
284
169b
254
169
234

Łączna liczba
lokali na koniec roku
395
423
403

Łączna pow. lokali mieszkalnych tworzących zasób Miastaa na koniec roku
17907,40
16062,89
14532,29
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2013
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2015

144
152
152

169
177c
161d
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214
194
174
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383
371
335

13511,89
12620,41
10808,89

a Przyjęto ņrednią powierzchnię lokalu mieszkalnego sprzedanego w 2009r przez Miasto wynoszącą 51,02m2
b Brak treņci uwzględniono ewentualne wyłączenie z zasobów lokali w budynku kwalifikującym się do rozbiórki wymienionym w tabeli
Nr 1 poz. 3 oraz 64 mieszkań powstałych w wyniku adaptacji budynku pokoszarowego.
c Uwzględniono budowę kolejnych 8 lokali przy ul. Zielonej 33.
d Uwzględniono ewentualne wyłączenie z zasobów lokali w budynkach kwalifikujących się do rozbiórki wymienione w tabeli Nr 1
poz. 1-2.

Potrzeby remontów i modernizacji
§ 5. 1. Remonty realizowane będą w ramach
ņrodków przeznaczonych na utrzymanie mieszkaniowego zasobu i obejmować będą głównie:
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
w lokalach,

remonty instalacji,
remonty balkonów i elewacji
naprawy pieców, trzonów kuchennych
i wentylacji.
2. Planowany zakres remontów zestawiono
w tabeli Nr 3.

remonty kapitalne i cząstkowe dachów,
Tabela Nr 3. Planowany zakres remontów w zasobie mieszkaniowym Miasta w latach 2010-2015
Szacunkowe naLp.
Zadanie
kłady w tyś. zł.
1.
Ul. ŉeglarska 56
- docieplenie budynku wraz z wykonaniem elewacji, izolacji pionowej ņcian piwnic i opaski
120,- remont kapitalny budynku gospodarczego
60,2.
Ul. ŉeglarska 29
- docieplenie budynku wraz z wykonaniem elewacji, izolacji pionowej ņcian piwnic i opaski
120,3.
Osiedle Leņne 12
- izolacja ņcian fundamentowych, opaska
20,4.
Osiedle Leņne 11
- izolacja ņcian fundamentowych, opaska
20,5.
Ul. Niepodległoņci 13-15
- wykonanie dokumentacji technicznej przeprowadzenia remontu kapitalnego
z ujęciem etapowania robót z uwzględnieniem moŊliwoņci częņciowego wysiedlania mieszkańców
100,- realizacja remontu kapitalnego całego budynku z podziałem na etapy według
opracowania projektowego
1430,Przewidywany zakres prac remontowych:
Izolacja ņcian piwnic, remont opaski,
Docieplenie ņcian wraz z elewacją,
Wymiana stolarki drewnianej okiennej i drzwiowej w trym remont bram,
Remont stropów, podłóg, i przemurowanie pęknięć ņcian,
Wymiana wraz z częņciową modernizacją instalacji wodno kanalizacyjnej
i elektrycznej w lokalach
Remont klatek schodowych
6.
Ul. Prosta 24
- odprowadzanie wód opadowych z dachu i z terenu wokół budynku - wykonanie
kanalizacji burzowej
85,- izolacji ņcian fundamentowych
90,docieplenie ņcian,
elewacji,
remont opaski
7.
Ul. Niepodległoņci 5
- docieplenie ņcian wraz z nową elewacją
180,8.
Ul. Sportowa 19
- izolacja pionowa ņcian fundamentowych budynku wraz z remontem opaski
25,- docieplenie ņcian budynku wraz z elewacją
95,-
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3. W czasie obowiązywania programu planuje
się realizować remonty i modernizację lokali oraz
budynków mieszkalnych tworzących zasób na wartoņć nie mniejszą niŊ 25% kosztów utrzymania zaso-
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bów komunalnych w danym roku. Prognozowane
nakłady na remonty mieszkaniowego zasobu miasta
w kolejnych latach przedstawia tabela Nr 4.

Tabela Nr 4. Prognozowane nakłady na remonty zasobu miasta.

Nakłady (tyņ. zł.

2010
560,0

2011
570,0

Planowana sprzedaż lokali stanowiących własność
Miasta

2012
640,0

2013
650,0

2014
655,0

2015
600,0

2. Biorąc pod uwagę sprzedaŊ lokali w latach
poprzednich, dla celów programu przyjęto prognozę
prywatyzacji lokali przedstawioną w tabeli Nr 5.

§ 6. 1. Lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób Miasta mogą być sprzedawane dotychczasowym najemcom na zasadach okreņlonych
w odrębnej uchwale Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą.
Tabela Nr 5. Prognoza sprzedaŊy lokali mieszkalnych w latach 2010-2015.
Szacunkowe przychody ze sprzedaży
Rok
Liczba lokali mieszkalnych Powierzchniaa lokali w m2
w tys. zł. b
2010
80
4081,60
69,51
2011
30
1530,60
26,07
2012
20
1020,40
17,38
2013
20
1020,40
17,38
2014
20
1020,40
17,38
2015
20
1020,40
17,38
Razem
190
9693,80
165,10
a Przyjęto ņrednią powierzchnię lokalu mieszkalnego sprzedanego w 2009r przez Miasto wynoszącą 51,02m2.
b Ņrednią cenę sprzedaŊy 1 m2 (17,03zł/m2) lokali ustalono na podstawie danych ze sprzedaŊy w 2009r.

Zasady polityki czynszowej
§ 7. 1. Najemcy lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy opłacają czynsz najmu 1m2 powierzchni uŊytkowej lokalu
ustalony w oparciu o zasady okreņlone w niniejszej
uchwale.
2. Czynsz najmu 1m2 powierzchni uŊytkowej lokalu mieszkalnego stanowi iloczyn stawki czynszu za
1m2 powierzchni uŊytkowej standardowego lokalu
mieszkalnego tj. lokalu wyposaŊonego w instalację
wodno-kanalizacyjną, elektryczną, wc i łazienkę, oraz
współczynników podwyŊszających i obniŊających
jego wartoņć uŊytkową okreņlonych w załączniku
Nr 4 do uchwały.
Dotychczasowa stawka czynszu za 1m2 lokalu standardowego w zasobie gminy wynosi 2,71zł miesięcznie, zaņ maksymalny czynsz wynosi 5,42zł co
stanowi 2,27% wartoņci odtworzeniowej1)
3. Czynsz za 1m2 powierzchni uŊytkowej lokalu
socjalnego ustala się w wysokoņci 50% stawki najniŊszego czynszu najmu 1m2 powierzchni uŊytkowej
lokalu mieszkalnego obowiązującego w zasobie
mieszkaniowym. W przypadku gdy najemca lokalu
socjalnego korzysta wraz z innymi najemcami ze
wspólnych pomieszczeń (kuchnia, wc, łazienka)
czynsz za 1m2 pomieszczenia wspólnego ulega obniŊeniu o 30%.
4. Stawka czynszu za 1m2 lokalu standardowego
podwyŊszana będzie od dnia 1 kwietnia kaŊdego
roku o wartoņć 10% dotychczasowego czynszu. Nie

dopuszcza się obniŊki czynszu naliczonego według
zasad okreņlonych niniejszą uchwałą najemcom
o niskich dochodach.
5. Maksymalny czynsz obowiązujący w zasobach
mieszkaniowych gminy nie moŊe przekroczyć 3%,
obowiązującej w IV kwartale roku poprzedniego,
wartoņci odtworzeniowej lokalu ogłoszonej przez
Wojewodę Lubuskiego.
Sposób i zasady zarządzania zasobem mieszkaniowym
§ 8. 1. Miasto zarządza swoim mieszkaniowym
zasobem samodzielnie lub poprzez podmioty utworzone przez gminę, zatrudniające zarządców nieruchomoņci, o których mowa w art. 184 ust. 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomoņciami (Dz. U. t.j. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.).
2. JeŊeli umowa o zarządzanie nie stanowi inaczej, podejmowanie przez zarządcę czynnoņci przekraczających zwykły zarząd kaŊdorazowo wymaga
uzyskania zgody Burmistrza Miasta Kostrzyn nad
Odrą.
Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej
§ 9. Ňródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej na terenie Miasta w latach 2010-2015 będą:
1) wpływy z tytułu czynszów,
2) ņrodki z budŊetu Miasta,
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3) inne (np. odsetki od ņrodków na rachunkach
bankowych, odsetki za nieterminowe wpłaty czynszów, zwrot kosztów sądowych).
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Prognozę wysokoņci finansowania zasobu mieszkaniowego Miasta w rozbiciu na poszczególne lata
przedstawiono w tabeli Nr 6.

Tabela Nr 6. Prognoza wysokoņci finansowania gospodarki mieszkaniowej w poszczególnych latach programu.2)
Lp.
1.
2.
3.
Razem

Rodzaj źródła finansowania

2010
1630
216
45
1891

Wpływy z czynszów
Ņrodki z budŊetu Miasta
Inne (np. odsetki, koszty sądowe)

Planowane wpływy w tyś. zł.
2011
2012
2013
2014
1600
1650
1600
1600
200
200
200
200
40
40
40
35
1840
1890
1840
1835

Koszty utrzymania zasobu mieszkaniowego

fundusz remontowy,

§ 10. 1. Koszty utrzymania budynków obejmują:

koszty zarządu

a. Koszty utrzymania zasobów komunalnych:
koszty eksploatacji,
koszty remontów
b) Koszty utrzymania nieruchomoņci stanowiących wspólnoty mieszkaniowe:

2015
1550
240
30
1820

2. Niedobory ņrodków finansowych przeznaczanych na remonty budynków mieszkalnych pokrywane będą z budŊetu Miasta do wysokoņci okreņlonej
w tabeli Nr 6. Prognozę wydatków na utrzymanie
zasobu mieszkaniowego Miasta w poszczególnych
latach przedstawiono w tabeli Nr 7.

Tabela nr 7. Planowane koszty utrzymania mieszkaniowego zasobu Miasta oraz lokali uŊytkowych w latach
2010-2015
Lp.

Rodzaj kosztów

Planowane wydatki w tyś. zł.
2010

2011

2012

2013

2014

2015

1.

Zakup energii-media

600

610

630

590

600

620

2.

Zakup materiału i wyposaŊenia

15

20

20

20

20

20

3.

Zakup usług remontowych

560

570

640

650

655

600

4.

Zakup usług pozostałych

250

230

210

200

205

2010

5.

Inne opłaty i składki

466

410

390

380

370

370

1891

1840

1890

1840

1850

1820

Łącznie wydatki

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 12. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Marek Tatarewicz
__________________________________________
1) Zgodnie z obwieszczeniem Wojewody Lubuskiego z dnia
1 paňdziernika 2009r. wskaňnik przeliczeniowy 1m2 powierzchni
uŊytkowej budynku mieszkalnego w IV kwartale 2009r. na terenie
Województwa Lubuskiego (Dz. U. Woj. Lubuskiego z 2009r
Nr 104, poz. 1395) wartoņć tego wskaňnika dla województwa
lubuskiego wynosi 2.870,00zł.
2) Wpływy przyjęto jako równe przypisowi.
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UCHWAŁA NR XXXIX/297/10
RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
z dnia 28 stycznia 2010r.
w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Kostrzyn nad
Odrą
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami), art. 34 ust. 1 pkt. 3, art. 37
ust. 2 pkt. 1, art. 67 ust. 1 i 3, art. 68 ust. 1 pkt. 7
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomoņciami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603
ze zmianami) oraz art. 2 i art. 3 ustawy z dnia
24 czerwca 1994r. o własnoņci lokali (Dz. U. t. j.
z 2000r. Nr 80, poz. 903 ze zmianami) uchwala się,
co następuje:
§ 1. Wprowadza się zasady sprzedaŊy lokali
mieszkalnych stanowiących własnoņć Miasta Kostrzyn nad Odrą.
§ 2. Wyodrębnienie własnoņci lokali mieszkalnych następuje na zasadach okreņlonych w ustawie
z dnia 24 czerwca 1994r. o własnoņci lokali.
§ 3. 1. SprzedaŊ lokali mieszkalnych stanowiących własnoņć Miasta Kostrzyn nad Odrą będzie
następowała wraz ze zbyciem udziału w nieruchomoņci wspólnej, tj. ze sprzedaŊą lub oddaniem
w uŊytkowanie wieczyste ułamkowej częņci gruntu.
2. Czynnoņci przygotowawcze do sprzedaŊy lokalu mieszkalnego podejmuje się na wniosek najemcy
lub z inicjatywy Burmistrza Miasta.
3. Po dacie złoŊenia przez najemcę wniosku
o wykup lokalu mieszkalnego i w trakcie prowadzenia czynnoņci przygotowawczych, wynajmujący nie
będzie czynił nakładów na ten lokal z wyjątkiem sytuacji awaryjnych.
§ 4. Wyłączeniu ze sprzedaŊy podlegają lokale:
1) w budynkach przeznaczonych do rozbiórki lub
remontu kapitalnego,
2) co do których przewidywana jest zmiana ich
dotychczasowej funkcji lub przeznaczenia wynikającego z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
3) socjalne lub przeznaczone na utworzenie lokali
socjalnych,
4) oddane w najem jako lokale zamienne na czas
remontu lokalu zajmowanego poprzednio,
5) inne, wyznaczone przez Burmistrza Miasta jako
niepodlegające sprzedaŊy z uwagi na waŊny interes Miasta.
§ 5. Nabywcami lokali mieszkalnych od Miasta
Kostrzyn nad Odrą na zasadach okreņlonych w niniejszej uchwale mogą być ich najemcy, którym

przysługuje pierwszeństwo nabycia zgodnie z art. 34
ust. 1 pkt. 3 ustawy o gospodarce nieruchomoņciami z uwagi na nawiązanie stosunku najmu na czas
nieokreņlony pod warunkiem, Ŋe wnioskujący
o kupno lokalu:
1) przedłoŊy zaņwiadczenie od zarządcy budynku,
w którym znajduje się zbywany lokal, Ŋe nie zalega z opłatami zalega z opłatami czynszu oraz
innymi opłatami związanymi z korzystaniem
z zajmowanego lokalu, niezaleŊnymi od właņciciela lokalu,
2) wnioskujący lub jego małŊonek nie posiada
prawa własnoņci do innego lokalu mieszkalnego lub rozpoczętej budowy domu lub lokalu
mieszkalnego, co poņwiadczy pisemnym
oņwiadczeniem. Za brak spełnienia tego warunku przyjmuje się fakt posiadania pozwolenia
na budowę, a takŊe umowy z deweloperem na
zakup lokalu mieszkalnego.
§ 6. 1. Wartoņć lokali mieszkalnych oraz wartoņć
ułamkowej częņci gruntu ustala rzeczoznawca majątkowy wskazany przez Burmistrza Miasta.
2. Nabywca ponosi koszty przygotowania lokalu
do zbycia.
§ 7. 1. Przy sprzedaŊy lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej dopuszcza się moŊliwoņć
udzielenia bonifikaty w wysokoņci 99% ceny stanowiącej wartoņć nieruchomoņci.
2. O zastosowaniu bonifikaty okreņlonej w ust. 1
postanawia Burmistrz Miasta, po uzyskaniu kaŊdorazowo zgody Rady Miasta.
3. Bonifikata, o której mowa w ust. 1, obejmuje
cenę lokalu, w tym cenę udziału w prawie własnoņci
gruntu lub w przypadku gdy udział obejmuje prawo
uŊytkowania wieczystego, pierwszą opłatę z tego
tytułu. Bonifikata udzielana od ceny lokalu obejmuje
wszystkie jej składniki w jednakowej wysokoņci.
4. Warunkiem udzielenia bonifikaty, o której
mowa w ust. 1, jest:
a) posiadanie przez wnioskodawcę tytułu
prawnego do lokalu przez okres co najmniej
5 lat wstecz od dnia złoŊenia wniosku o wykup lokalu. Do okresu tego wlicza się okres
zamieszkiwania najemcy w poprzednim lokalu naleŊącym do mieszkaniowego zasobu
Miasta opuszczonym przez najemcę w wyniku zamiany lub z przyczyn od niego niezaleŊ-
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nych, w szczególnoņci gdy najemca zamieszkiwał w budynku:
który przeznaczony został do rozbiórki,
w którym
zmieniony,

sposób

uŊytkowania

został

b) zawarcie aktu notarialnego w terminie 30 dni
od daty podpisania protokołu kupna - sprzedaŊy,
c) udzielenie zgody przez nabywcę na ustanowienie w akcie notarialnym hipoteki kaucyjnej zabezpieczającej zwrot udzielonej nabywcy bonifikaty.
§ 8. Przy sprzedaŊy lokali mieszkalnych wraz
z oddaniem nieruchomoņci gruntowej w uŊytkowanie wieczyste ustala się następujące opłaty z tytułu
uŊytkowania wieczystego:

Poz. 319, 320
b) opłaty roczne w wysokoņci 1% ceny nieruchomoņci gruntowej.

§ 9. W sprawach zwrotu kwoty równej bonifikacie stosuje się przepisy art. 68 ust. 2 i ust. 2a ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomoņciami.
§ 10. Postanowienia niniejszej uchwały mają zastosowanie do spraw sprzedaŊy lokali mieszkalnych
wszczętych przed dniem wejņcia w Ŋycie tej uchwały.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 12. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Marek Tatarewicz

a) pierwsza opłata w wysokoņci 20% ceny nieruchomoņci gruntowej,
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UCHWAŁA NR XXXIX/298/10
RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
z dnia 28 stycznia 2010r.
w sprawie zmiany nazwy ulicy Aleksandra Zawadzkiego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się, co
następuje:

czynnie zaangaŊował się w działalnoņć konspiracyjną. Pod koniec 1939 roku uczestniczył w akcjach
sabotaŊowych PLAN (Polska Ludowa Akcja Niepodległoņciowa).

§ 1. Zmienia się nazwę ulicy Aleksandra Zawadzkiego na Tadeusza Zawadzkiego.

Wiosną 1941 roku razem ze swoją druŊyną wszedł
w skład Szarych Szeregów. Rozpoczęła się jego
brawurowa działalnoņć w załoŊonej przez Aleksandra Kamińskiego Organizacji Małego SabotaŊu
„Wawer”. W 1942 roku otrzymał stopień podharcmistrza. W noc sylwestrową 1942/43 brał udział
w akcji Wieniec II, a 16 stycznia 1943 roku dowodził
wykonaniem wyroku na Ludwiku Herbercie, który
współpracował z Gestapo.

§ 2. Informacja zawierająca charakterystykę postaci Tadeusza Zawadzkiego (nowego patrona ulicy)
stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący Rady
Marek Tatarewicz
Załącznik do uchwały
Nr XXXIX/298/10
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
z dnia 29 stycznia 2010r.

26 marca 1943 roku przyczynił się do przeprowadzenia operacji Meksyk II, bardziej znanej jako akcja pod
Arsenałem. W jej wyniku uwolniono z rąk Gestapo
Jana Bytnara „Rudego” i 20 innych więňniów. Za
udział w tej akcji odznaczony został po raz pierwszy
KrzyŊem Walecznych. Po raz drugi otrzymał go poņmiertnie we wrzeņniu 1943 roku.

TADEUSZ ZAWADZKI

Kolejną spektakularną akcją dowodził pod Celestynowem, gdzie uwolniono więňniów politycznych
przewoŊonych z lubelskiego Zamku do Auschwitz.
Za ten wyczyn otrzymał krzyŊ Virtuti Militari V klasy.
Następnie dowodził operacją wysadzenia mostu
pod Czarnocinem w nocy z 5/6 czerwca 1943 roku.

Urodził się 24 stycznia 1921r. w Warszawie. NaleŊał
do 23 Warszawskiej DruŊyny Harcerzy imienia Bolesława Chrobrego. Od początku II wojny ņwiatowej

Ostatnią akcją, w której wziął udział był atak na
straŊnicę Grenzschutzu w Sieczychach koło Wyszkowa (sierpień 1943). Przy próbie wdarcia się do
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budynku niemiecka kula ņmiertelnie raniła Tadeusza
Zawadzkiego „Zoņkę”. Został pochowany trzy dni
póňniej na Wojskowych Powązkach.

Poz. 320, 321

Spoczął u boku swoich przyjaciół Jana Bytnara „Rudego” i Macieja Aleksego Dawidowskiego „Alka”.
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UCHWAŁA NR XXXIX/300/10
RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
z dnia 28 stycznia 2010r.
w sprawie nadania nazwy ulic
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 18
ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze
zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Nadać nowo powstałym ulicom stanowiącym częņć działki nr ewid. 116/78 obr.4 nazwy:
1) Pogodna
2) Przyjazna
3) Miła
4) Marzeń
5) Radoņci

6) Szczęņliwa
§ 2. Integralną częņć uchwały stanowi załącznik
graficzny numer 1.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Marek Tatarewicz
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Załącznik do uchwały
Nr XXXIX/300/10
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
z dnia 28 stycznia 2010 r.
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UCHWAŁA NR XLIX/348/10
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH
z dnia 28 stycznia 2010r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 roku,
Nr 121, poz. 844 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XLVI/325 Rady Miejskiej
w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 paňdziernika
2009 roku w sprawie okreņlenia wysokoņci stawek
podatku od ņrodków transportowych, po § 1 dodaje
się § 1a. w brzmieniu:
„§ 1.a. ObniŊa się na okres jednego roku ustalone stawki podatku dla pojazdów pierwszy raz
zdeklarowanych do opodatkowania pod warunkiem ich niezbywania przez okres 2 lat, zgodnie
z załącznikiem do uchwały.”
§ 2. Zwolnienia, o których mowa w § 1uchwały
są pomocą de minimis, a ich udzielanie następuje
zgodnie z przepisami Rozporządzenia 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 C 306, 17.12.2007r.).
§ 3. 1. Ogólna kwota pomocy de minimis przyznana przedsiębiorcy w bieŊącym roku kalendarzowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat
kalendarzowych nie moŊe przekroczyć równowartoņci 200.000,00 EUR brutto, a w sektorze transportu
drogowego 100.000,00 EUR brutto.

2. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia
składa organowi podatkowemu kaŊdorazowo zaņwiadczenie lub oņwiadczenie o pomocy de minimis
otrzymanej w okresie bieŊącego roku oraz w ciągu
dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych.
3. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia
składa organowi podatkowemu kaŊdorazowo zaņwiadczenie lub oņwiadczenie o otrzymanej pomocy
kaŊdej innej niŊ pomoc de minimis, dotyczącej tych
samych kosztów kwalifikowanych, na które udzielana jest pomoc na podstawie niniejszej uchwały.
§ 4. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia
składa oņwiadczenie, Ŋe nie znajduje się w trudnej
sytuacji ekonomicznej w rozumieniu kryteriów okreņlonych w pkt. 9, 10, 11 Wytycznych Wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagroŊonych przedsiębiorstw
(Dz. U. UE C 244 z 01.10.2004).
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Krajeńskich.
§ 6. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Elżbieta Łabędź
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLIX/348/10
Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
z dnia 28 stycznia 2010r.
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UCHWAŁA NR XLIX/353/10
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH
z dnia 28 stycznia 2010r.
w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości oraz przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Strzelce Krajeńskie
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 2002r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52,
poz. 420, Nr 157, poz. 1241), art. 7 ust. 3a ustawy
z dnia 13 wrzeņnia 1996r. o utrzymaniu czystoņci
i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236,
poz. 2008; z 2006r. Nr 144, poz. 1042; z 2008r.
Nr 223, poz. 1464; z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 79,
poz. 666, Nr 92, poz. 753) oraz rozporządzenia Ministra Ņrodowiska z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie
szczegółowego sposobu okreņlania wymagań, jakie
powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006r. Nr 5, poz. 33)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwała okreņla wymagania jakie powinien
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalnoņci w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właņcicieli/uŊytkowników nieruchomoņci oraz przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalnoņci w zakresie opróŊniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystoņci ciekłych na terenie miasta i gminy Strzelce Krajeńskie.
§ 2. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właņcicieli/uŊytkowników nieruchomoņci
powinien spełniać następujące wymagania:
1) posiadać zaplecze techniczno - biurowe;
2) posiadać sprzęt transportowy, specjalistyczny
i pozostały (oznakowany w sposób trwały i widoczny umoŊliwiający identyfikację podmiotu
ņwiadczącego usługi - nazwa przedsiębiorcy,
adres, telefon kontaktowy) o konstrukcji lub zabudowie pozwalającej na załadunek, transport
i wyładunek odpadów komunalnych w sposób
nie powodujący zanieczyszczenia ņrodowiska
poprzez samoistne, niekontrolowane przez
przedsiębiorcę, wysypywanie się, wylewanie,
bądň rozwiewanie odebranych odpadów, a takŊe roznoszenie przykrych woni (odorów);

3) posiadać ņrodki transportu przystosowane do
odbioru odpadów zebranych selektywnie;
4) posiadać właņciwe urządzenia do zbierania odpadów komunalnych, spełniające wymogi
okreņlone w Uchwale Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich Nr VIII/52/07 z dnia 28 marca
2007r. w sprawie: „utrzymania czystoņci i porządku w Gminie Strzelce Krajeńskie" (Dz. Urz.
Woj. Lubuskiego z 2007r. Nr 29, poz. 484),oraz
w uchwale zmieniającej Nr XX/128/08 Rady
Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia
23 stycznia 2008r. w sprawie: „zmiany uchwały
w sprawie utrzymania czystoņci i porządku
w Gminie Strzelce Krajeńskie” (Dz. Urz. Woj.
Lubuskiego z 2008r. Nr 13, poz. 334), tj. pojemniki, kontenery przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych przez właņcicieli nieruchomoņci, a takŊe umoŊliwiające odbieranie
z nieruchomoņci odpadów wielkogabarytowych, zuŊytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów z remontów;
5) posiadać potencjał finansowy, kadrowy i techniczny umoŊliwiający prowadzenie działalnoņci
w zakresie gospodarki odpadami;
6) posiadać sprzęt informatyczny wraz z oprogramowaniem umoŊliwiający prowadzenie
ewidencji przekazywanych odpadów zarówno
tych gromadzonych w sposób selektywny jak
i zmieszanych, który umoŊliwi obliczenie ņredniego poziomu selekcji,
7) posiadać ņrodki techniczne umoŊliwiające przekazywanie organowi gminy danych wymaganych przepisami,
8) udokumentować gotowoņć przyjęcia wyselekcjonowanych strumieni odpadów komunalnych
przez przedsiębiorcę prowadzącego działalnoņć
w zakresie recyklingu odpadów (w przypadku
odpadów niebezpiecznych - zezwolenie na ich
unieszkodliwianie). Uwarunkowania te dotyczą
odpadów komunalnych zebranych selektywnie,
tj. szkła, plastiku, metalu, odpadów niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych, odpadów z remontów;
9) posiadać aktualną umowę bądň być właņcicielem instalacji, urządzeń bądň obiektów związanych z gospodarowaniem odpadami;
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10)

posiadać aktualną umowę umoŊliwiającą
przekazanie odpadów zebranych w sposób selektywny do dalszego przetworzenia lub
unieszkodliwienia;

11)

posiadać moŊliwoņć selekcji odpadów zmieszanych w stopniu umoŊliwiającym osiąganie
w kolejnych latach wskaňników odzysku i recyklingu w sytuacji, gdy selekcja przez właņcicieli
nieruchomoņci nie będzie realizowana w stopniu wystarczającym.

2. Przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właņcicieli nieruchomoņci na terenie Miasta
i Gminy Strzelce Krajeńskie po uzyskaniu zezwolenia
zapewnia:
1) odbiór odpadów od właņcicieli nieruchomoņci,
na postawie podpisanych umów, w których
okreņlone będą szczegółowe warunki usługi,
m.in.: opłaty, częstotliwoņć odbioru odpadów;
2) prowadzenie działalnoņci z zachowaniem odpowiedniego standardu sanitarno higienicznego i prawidłowego wykonywania usług, zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym
zakresie, a w szczególnoņci zgodnie z ustawą
o utrzymaniu czystoņci i porządku w gminach
oraz
regulaminem
utrzymania
czystoņci
i porządku na terenie Miasta i Gminy Strzelce
Krajeńskie;
3) wyposaŊenie właņcicieli nieruchomoņci w odpowiednie pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych lub zapewnia moŊliwoņć zakupu lub dzierŊawy takich pojemników;
4) odbiór wszystkich selektywnie zbieranych odpadów komunalnych od właņcicieli nieruchomoņci, w tym powstających w gospodarstwach
domowych odpadów wielkogabarytowych, odpadów niebezpiecznych, zuŊytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów
z remontów;
5) prowadzenie ewidencji umów na ņwiadczenie
usług objętych zezwoleniem, w terminie do
15 dnia po upływie kaŊdego miesiąca przekazywanie Burmistrzowi wykazu właņcicieli nieruchomoņci, z którymi w poprzednim miesiącu
zawarł umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz wykaz właņcicieli nieruchomoņci,
z którymi umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły; Wykaz musi zawierać imię i nazwisko lub
nazwę oraz adres właņciciela lub zarządcy nieruchomoņci, adres nieruchomoņci, datę zawarcia lub rozwiązania umowy, iloņć zamieszkujących osób, oraz informacje czy na terenie nieruchomoņci odpady gromadzone są selektywnie;
6) prowadzenie wykonania usługi poprzez wystawienie zleceniodawcy faktury lub rachunku
zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Dokument ten powinien zawierać dane pozwalające ustalić datę lub okres ņwiadczenia usługi,
rodzaj i iloņć odebranych odpadów komunalnych.
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§ 3. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia w zakresie opróŊniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystoņci ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:
1) posiadać zaplecze techniczno-biurowe;
2) posiadać sprzęt transportowy, specjalistyczny
i pozostały, który zapewni moŊliwoņć realizacji
usług, oznakowany w sposób trwały i widoczny
umoŊliwiający identyfikację podmiotu ņwiadczącego usługi (nazwa przedsiębiorcy, adres,
telefon kontaktowy);
3) posiadać potencjał finansowy, kadrowy i techniczny umoŊliwiający prowadzenie działalnoņci
w zakresie opróŊniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystoņci ciekłych;
4) posiadać aktualną umowę, bądň być właņcicielem stacji zlewnej, do której odprowadzane będą nieczystoņci płynne;
5) posiadać moŊliwoņć prowadzenia działalnoņci
zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Strzelcach
Krajeńskich Nr VIII/52/07 z dnia 28 marca 2007r.
w sprawie: „utrzymania czystoņci i porządku
w Gminie Strzelce Krajeńskie" (Dz. Urz. Woj.
Lubuskiego z 2007r. Nr 29, poz. 484) oraz
uchwałą zmieniającą Nr XX/128/08 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 23 stycznia 2008r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie utrzymania czystoņci i porządku w Gminie
Strzelce Krajeńskie (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego
z 2008r. Nr 13, poz. 334).
2. Posiadany sprzęt transportowy, o którym
mowa w ust. 1 pkt 2, powinien spełniać wymagania
okreņlone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla
pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617)
oraz wymagania okreņlone innymi przepisami prawa.
3. Przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia w zakresie opróŊniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystoņci ciekłych na
terenie Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie po uzyskaniu zezwolenia musi zapewnić organizację systemu odbioru nieczystoņci ciekłych od właņcicieli
nieruchomoņci poprzez:
1) odbiór nieczystoņci ciekłych od właņcicieli nieruchomoņci, na podstawie podpisanych umów,
w których okreņlone będą szczegółowe warunki
usługi, m.in. opłaty, częstotliwoņć odbioru nieczystoņci ciekłych;
2) prowadzenie działalnoņci z zachowaniem odpowiedniego standardu sanitarno- higienicznego i prawidłowego wykonywania usług, zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym
zakresie, a w szczególnoņci zgodnie z ustawą
o utrzymaniu czystoņci i porządku w gminach
oraz z regulaminem utrzymania czystoņci i porządku na terenie Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie;
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3) prowadzenie ewidencji umów na ņwiadczenie
usług objętych zezwoleniem w terminie do
15 dnia po upływie kaŊdego miesiąca przekazywanie Burmistrzowi wykaz nieruchomoņci
z którymi w poprzednim miesiącu zawarł umowy na opróŊnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystoņci ciekłych oraz wykaz właņcicieli nieruchomoņci z którymi umowy
uległy rozwiązaniu lub wygasły;
4) prowadzenie wykonania usługi poprzez wystawienie zleceniodawcy faktur lub rachunku
zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Dokument ten powinien zawierać dane pozwalające ustalić datę lub okres ņwiadczenia usługi,
rodzaj i iloņć odebranych nieczystoņci ciekłych.
§ 4. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwoleń okreņlonych w § 2 i 3, zobowiązany jest
do:
1) wykazania się właņciwymi dokumentami
stwierdzającymi
posiadanie
odpowiednich
ņrodków technicznych niezbędnych do wykonywania zezwolenia i potwierdzającymi spełnienie wymagań okreņlonych niniejszą uchwałą, odpowiednio do zakresu wykonywanej działalnoņci;
2) umoŊliwienia organowi wydającemu zezwolenie, lub wskazanym i upowaŊnionym przez ten
organ przedstawicielom, na jego Ŋądanie, przeprowadzenia kontroli posiadanych ņrodków
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technicznych niezbędnych do wykonywania zezwolenia.

2. Dokumentami, o których mowa w pkt 1, są
między innymi:
1) tytuł prawny do dysponowania nieruchomoņcią
na której znajduje się zaplecze techniczno - biurowe;
2) umowa kupna- sprzedaŊy, najmu lub faktura
potwierdzające posiadanie ņrodków, o których
mowa w § 2 pkt 2 i 3 oraz w § 3 ust. 1 pkt 2
wraz z ich opisem technicznym.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Krajeńskich.
§ 6. Traci moc zarządzenie Nr 0151-38/2007
Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 6 sierpnia
2007r. w sprawie: okreņlenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalnoņci
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właņcicieli nieruchomoņci oraz opróŊniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystoņci ciekłych
§ 7. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Elżbieta Łabędź
32 3
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UCHWAŁA NR XXIII/202/2010
RADY GMINY BOGDANIEC
z dnia 29 stycznia 2010r.
w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Bogdaniec
Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 7 wrzeņnia
1991r. o systemie oņwiaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572 ze zm.) Rada Gminy Bogdaniec uchwala,
co następuje:
§ 1. Ustala się sieć publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Bogdaniec:
1. Gminne Przedszkole Publiczne w Bogdańcu,
ul. Leņna 14.
2. Gminne Przedszkole Publiczne w Jeninie, ul. Lipowa 6.
3. Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im.
Włodzimierza Korsaka w Jeninie, ul. Lipowa 1.
4. Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej
im. Jana Pawła II w Lubczynie Nr 55.

5. Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej
w Jenińcu Nr 8a.
6. Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej
wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Bogdańcu
ul. Pocztowa 7.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bogdaniec.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŋycie z dniem 1 marca
2010r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Janina Mirosława Cytlak
32 4
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UCHWAŁA NR XXIII/203/2010
RADY GMINY BOGDANIEC
z dnia 29 stycznia 2010r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz granic ich obwodów
na terenie Gminy Bogdaniec
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzeņnia
1991r. o systemie oņwiaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się plan sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum dla których organem prowadzącym jest Gmina Bogdaniec:
1. Szkoła Podstawowa im. Włodzimierza Korsaka
w Jeninie ul. Lipowa 1.
2. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubczynie 55.
3. Szkoła Podstawowa w Jenińcu 8a.
4. Zespół Szkół w Bogdańcu ul. Pocztowa 7 w skład
którego wchodzą jednostki organizacyjne:
a) szkoła podstawowa,
b) gimnazjum.
§ 2. Ustala się następujące granice obwodu
szkół:
1. Szkoła Podstawowa im. Włodzimierza Korsaka
w Jeninie ul. Lipowa 1, miejscowoņci:
Lubczyno Nr 1, 1a, 1b, 1c, Łupowo, Racław, Jenin, ulice: Akacjowa, Gorzowska od Nr 56 do
Nr 162, Gronowa, Kwiatowa, Lipowa, Malinowa,
Nowa, Piaskowa, Polna, Osiedle Przylesie, Orzechowa, Osiedlowa od Nr 61 do Nr 105, Sosnowa, Wojska Polskiego, Zielona, Meliorantów,
Wiņniowa.
2. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubczynie 55, miejscowoņci:
Chwałowice bez Nr 29, 32, 35, 36, 38, Jasiniec,
JeŊe, JeŊyki, Lubczyno bez Nr 1, 1a, 1b, 1c, 22,
23, Wieprzyce.
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3. Szkoła Podstawowa w Jenińcu 8a, miejscowoņci:
Gostkowice, Jeniniec, Jeninek, Krzyszczyna,
Krzyszczynka, Kwiatkowice, Podjenin, Roszkowice, Włostów, Chwałowice Nr 29, 32, 35, 36, 38,
Lubczyno Nr 22, 23, Podjenin, Roszkowice, Włostów, Chwałowice Nr 29,32,35,36,38, Lubczyno
Nr 22, 23.
4. Szkoła Podstawowa w Bogdańcu wchodząca
w skład Zespołu Szkół w Bogdańcu: miejscowoņci:
Bogdaniec, Motylewo, Stanowice, Jenin, ulice:
Cicha, Dobra, Gorzowska od Nr 1 do Nr 55, Graniczna, Gwiaňdzista, Jasna, Jaworowa, Klonowa,
Krótka, Leņna, Ogrdowa, OkręŊna, Osiedlowa od
Nr 1 do 60, Słoneczna, Spokojna, Ņwierkowa,
Parkowa, Zacisze.
5. Gimnazjum w Bogdańcu wchodzące w skład Zespołu Szkół w Bogdańcu: miejscowoņci:
Bogdaniec, Chwałowice, Gostkowice, Jasieniec,
Jenin, Jeniniec, Jeniek, JeŊe, JeŊyki, Krzyszczyna, Krzyszczynka, Kwiatkowice, Lubczyno, Łupowo, Motylewo, Podjenin, Racław, Roszkowice,
Stanowice, Wieprzyce, Włostów.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XIII/122/2008r. Rady
Gminy Bogdaniec z dnia 30 wrzeņnia 2008r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych
i gimnazjum oraz granic ich obwodów na terenie
Gminy Bogdaniec.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŋycie z dniem 1 marca
2010r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Janina Mirosława Cytlak
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UCHWAŁA NR XXIII/204/2010
RADY GMINY BOGDANIEC
z dnia 29 stycznia 2010r.
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pn. Gminne Przedszkole Publiczne w Bogdańcu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "h" ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 5 ust. 2
i ust 5, art. 58 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 wrzeņnia
1991 o systemie oņwiaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572, ze zm.) oraz art. 12 ust.1 pkt 2 i ust. 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) uchwala się co
następuje:
§ 1. Z dniem 1 marca 2010r. tworzy się jednostkę
budŊetową pod nazwą Gminne Przedszkole Publiczne w Bogdańcu.
§ 2. Jednostce budŊetowej zostanie przekazane
mienie gminne obecnie uŊywane przez Przedszkole
Publiczne w Bogdańcu.
§ 3. Tworzonej jednostce budŊetowej nadaje się:
1) statut stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej
uchwały,
2) akt załoŊycielski stanowiący załącznik Nr 2 do
niniejszej uchwały
§ 4. Gminne Przedszkole Publiczne w Bogdańcu
prowadzi gospodarkę finansową według zasad
okreņlonych w ustawie o finansach publicznych.

3. Organ prowadzący: Gmina Bogdaniec.
4. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Lubuski Kurator Oņwiaty.
5. Przedszkole uŊywa podłuŊnej pieczęci o treņci:
Gminne Przedszkole Publiczne
ul. Leņna 14
66-450 Bogdaniec
tel. (95) 7510 046
§ 2. Podstawa prawna działania przedszkola.
1. Ustawa z dnia 7 wrzeņnia 1991r. o systemie
oņwiaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, ze
zm.)
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240),
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 21 maja 2001r. o ramowych statutach
publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół
(Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624 ze zm.)
4. Statut przedszkola.
§ 3. Czas pracy przedszkola.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XIII/76/95 Rady Gminy
Bogdaniec z dnia 28 grudnia 1995r. w sprawie utworzenia jednostek i zakładów budŊetowych.

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny
z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bogdaniec.
§ 7. Uchwała wchodzi w Ŋycie z dniem 1 marca
2010r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

2. Dzienny czas pracy przedszkola ustalony przez
organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola z uwzględnieniem przepisów w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego wynosi
nie mniej niŊ 5 godzin i nie więcej niŊ 9,5 godziny.

Przewodnicząca Rady
Janina Mirosława Cytlak

§ 4. Przedszkole jest jednostką budŊetową, której
działalnoņć finansowana jest z:
1) budŊetu Gminy,

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIII/204/2010
Rady Gminy Bogdaniec
z dnia 29 stycznia 2010r.
Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Typ i nazwa przedszkola:
1. Gminne Przedszkole Publiczne w Bogdańcu
2. Siedziba przedszkola: Bogdaniec, ul. Leņna 14,
66-450 Bogdaniec.

2) opłat rodziców,
3) darowizn.
§ 5. Opłaty rodziców.
1. Rodzice pokrywają koszty Ŋywienia dziecka
w przedszkolu.
2. Opłata, o której mowa w pkt 1 ustalana jest
przez dyrektora przedszkola po uzgodnieniu z organem prowadzącym, a jej wysokoņć jest zaleŊna od
aktualnie kształtujących się cen i potrzeb przedszkola.
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3. Opłata za wyŊywienie jest płatna z góry do
10 dnia kaŊdego miesiąca.

7. Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w celu pomocy specjalistycznej.

4. PowyŊej trzech kolejnych dni nieobecnoņci
dziecka w przedszkolu odliczana jest opłata, o której
mowa w ust.1 w pełnej wysokoņci.

8. Rozpoznanie zagroŊeń ņrodowiskowych i rodzinnych.

5. Z wyŊywienia mogą korzystać pracownicy
według stawki zryczałtowanej.
6. Opłata o której mowa w pkt 1 odprowadzana
jest co miesiąc na konto gminy.
§ 6. Rezygnację z przedszkola rodzice muszą
zgłosić do dyrektora z miesięcznym wypowiedzeniem.
§ 7. Wysokoņć opłaty za ņwiadczenia z zakresu
wychowania i nauczania wykraczające poza podstawę wychowania przedszkolnego ustala organ
prowadzący w drodze uchwały.
Rozdział 2
CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA
§ 8. Przedszkole realizuje bezpłatne nauczanie
i wychowanie w zakresie podstaw programowych.
§ 9. Cele przedszkola.
1. Objęcie opieką wszystkich uczęszczających do
przedszkola dzieci i zapewnienie im bezpieczeństwa
oraz optymalnych warunków dla ich prawidłowego
rozwoju.
2. Stymulowanie rozwoju wychowanka.
3. Kształcenie i rozwijanie aktywnoņci dziecka
wobec siebie, innych ludzi i otaczającego ņwiata.
4. Współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
5. Przygotowywanie dziecka do podjęcia nauki
szkolnej.
6. Przeciwdziałanie przemocy i agresji wobec
dziecka.
7. Współdziałanie z rodzicami w celu pełnej realizacji programu profilaktyki, wychowania zdrowotnego i wychowania w trzeňwoņci.
§ 10. Zadania przedszkola.
1. Kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec
własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwijanie
ich sprawnoņci ruchowej.
2. Budzenie wraŊliwoņci emocjonalnej i ņwiadomoņci moralnej, oraz wzmacnianie więzi uczuciowej
z rodziną.
3. Nabycie przez dziecko kompetencji językowej,
w tym nabywanie umiejętnoņci czytania i kreņlenia
symboli graficznych.
4. Integrowanie treņci edukacyjnych.
5. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej inicjatywy.
6. Prowadzenie działalnoņci diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka.

9. Zapewnienie dzieciom nieodpłatnej lekcji religii zgodnie z wnioskiem rodziców.
§ 11. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę.
1. KaŊda grupa wiekowa powierzona jest opiece
jednej lub dwóch nauczycielek,
2. Podczas przebywania dzieci w ogrodzie przedszkolnym oraz w czasie spacerów i wycieczek poza
terenem przedszkolnym opiekę nad dziećmi sprawują nauczyciele, których opiece powierzono oddziały
uczestniczące w zajęciach,
3. Szczegółowy regulamin i zasady organizacji
spacerów i wycieczek są okreņlone odrębnym zarządzeniem dyrektora przedszkola,
4. W sprawowaniu opieki nad wychowankami
konieczne jest przestrzeganie przez rodziców
i opiekunów prawnych obowiązku przyprowadzania
i odbierania dzieci z przedszkola,
5. Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola i są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do
przedszkola i z przedszkola do domu,
6. Dopuszcza się moŊliwoņć odbierania dziecka
przez osobę dorosłą zdolną do podejmowania czynnoņci prawnych, upowaŊnioną na piņmie przez rodziców, upowaŊnienie takie jest skuteczne przez cały
okres uczęszczania dziecka do przedszkola. MoŊe
ono w kaŊdej chwili zostać odwołane lub zmienione.
UpowaŊnienie do odbioru dziecka przez osobę nieletnią będzie respektowane przez przedszkole tylko
i wyłącznie wtedy, jeŊeli upowaŊnienie, to będzie
podpisane w obecnoņci dyrektora,
7. Rodzice (opiekunowie prawni) mogą upowaŊnić okreņloną osobę do jednorazowego odebrania
dziecka z przedszkola. Takie upowaŊnienie powinno
nastąpić
poprzez
udzielenie
pełnomocnictwa
w formie pisemnej,
8. Przedszkole moŊe odmówić wydania dziecka
w przypadku gdy, stan osoby zamierzającej odebrać
dziecko będzie wskazywał, Ŋe nie jest ona w stanie
zapewnić dziecku bezpieczeństwa,
9. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców (opiekunów prawnych) o zaistniałym fakcie,
10. Druk upowaŊnienia do odbioru dziecka
z przedszkola stanowi załącznik do karty zgłoszenia
dziecka i jest okreņlony zarządzeniem dyrektora
przedszkola.
Rozdział 3
ORGANY PRZEDSZKOLA
§ 13. Organami przedszkola są:
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1) Dyrektor,
2) Rada Pedagogiczna,
3) Rada Rodziców.
§ 14. Kompetencje dyrektora przedszkola.
1. Zatrudnienie i zwalnianie pracowników przedszkola.
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6. Przedstawiciele Rady Rodziców biorą udział
w pracach komisji konkursowej na stanowisko dyrektora.
7. Wybór przedstawicieli okreņla Regulamin Rady Rodziców.
§ 17. Współpraca organów przedszkola.

2. Kierowanie bieŊącą działalnoņcią dydaktycznowychowawczą placówki oraz reprezentowanie jej na
zewnątrz.

1. Wszystkie organy przedszkola działają
i współdziałają ze sobą w ramach swoich kompetencji okreņlonych ustawą o systemie oņwiaty i zawartych w statucie przedszkola,

3. Sprawozdanie nadzoru pedagogicznego i dokonywanie oceny pracy nauczyciela,

2. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą
utrzymując stały bieŊący kontakt.

4. Sprawowanie opieki nad wychowankami oraz
stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego dzieci poprzez aktywne działania
prozdrowotne,

3. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą
utrzymując stały bieŊący kontakt.

5. Realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej,

5. Przedszkole organizuje dni otwarte w czerwcu
oraz dni adaptacyjne w sierpniu,

6. Występowanie z wnioskami o przyznanie odznaczeń i nagród, po zasięgnięciu opinii związków
zawodowych.
7. Ponoszenie odpowiedzialnoņci za BHP w przedszkolu.
8. Współdziałanie z organizacjami związków zawodowych wskazanymi przez pracodawców.
§ 15. Kompetencje Rady Pedagogicznej.
1. Kolegialny organ przedszkola realizujący jego
statutowe zadania dydaktyczno – wychowawczo opiekuńcze.
2. Podejmowanie decyzji w formie uchwał.

4. Nauczyciele udzielają rzetelnych informacji na
temat dziecka, jego zachowania i rozwoju,

6. Formy współpracy z rodzicami zawarte są
w "Procedurze organizacji współpracy z rodzicami
na dany rok",
7. Rodzice mają prawo znać zadania wynikające
z programu wychowawczego oraz znać temat i treņć
planów miesięcznych w danym oddziale,
§ 18. Rozwiązywanie konfliktów.
1. Konflikty pomiędzy dziećmi rozwiązuje wychowawca grupy.
2. W sytuacji konfliktu pomiędzy nauczycielami
postępowanie prowadzi dyrektor przedszkola.

4. Uchwalanie regulaminu i harmonogramu pracy rady.

3. Konflikt pomiędzy dyrektorem przedszkola,
a nauczycielem lub rodzicem rozpatruje organ prowadzący, organ nadzorujący lub związki zawodowe,
w zaleŊnoņci od treņci sporu,

5. Opiniowanie i zatwierdzanie planów pracy
przedszkola.

4. Konflikty pomiędzy rodzicami, a nauczycielem
rozpatruje dyrektor przedszkola,

6. Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji
i eksperymentów pedagogicznych,

5. W przypadku konfliktu rady rodziców z innymi
organami przedszkola właņciwym do rozstrzygnięcia
sporu jest organ prowadzący,

3. Opracowywanie zmian do statutu.

7. Opiniowanie wniosków dyrektora o przyznaniu nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróŊnień,
§ 16. Rada Rodziców.
1. Stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola i jest organem społecznym
działającym na rzecz przedszkola,
2. Wybierana jest przez zebranie rodziców,
w głosowaniu jawnym, zwykłą większoņcią głosów.
3. Pobudza i aktywizuje rodziców na rzecz przedszkola,
4. Występuje do Rady Pedagogicznej i dyrektora
przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi
wszystkich spraw przedszkola,
5. Wspiera działalnoņć statutową przedszkola,
gromadzi fundusze z dobrowolnych składek oraz
innych ňródeł.

6. Konflikty między radą pedagogiczną, dyrektorem, a radą rodziców rozstrzyga organ prowadzący
w porozumieniu z organem nadzoru pedagogicznego.
Rozdział 4
ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA
§ 19. 1. Szczegółową organizację wychowania
nauczania i opieki w przedszkolu okreņla arkusz organizacyjny
opracowany
przez
dyrektora
i zatwierdzony przez organ prowadzący.
2. Przedszkole nie prowadzi oddziałów specjalnych i integracyjnych.
§ 20. W arkuszu organizacyjnym okreņla się czas
pracy przedszkola, liczbę oddziałów, liczbę pracowników przedszkola w tym pracowników zajmujących
stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin finan-
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sowanych ze ņrodków przydzielonych przez organ
prowadzący.
§ 21. Liczbę miejsc w przedszkolu ustala organ
prowadzący.
§ 22. Przyjęcie dziecka do przedszkola.
1. Nabór odbywa się w kwietniu przez rozplakatowanie, informacje w gazecie lokalnej i wydanie
kart zgłoszenia dziecka.
2. Podstawą zgłoszenia dziecka jest wypełniona
przez rodziców lub prawnych opiekunów karta zgłoszenia dziecka złoŊona w okreņlonym terminie.
3. Rodzice lub prawni opiekunowie zawierają pisemną umowę z dyrektorem okreņlającą warunki
korzystania dziecka z przedszkola.
4. W przypadku przekroczenia limitu miejsc
w przedszkolu powołana jest Społeczna Komisja
ds. przyjęć dzieci do przedszkola. Komisja opracowuje szczegółowy regulamin.
5. Rodzice są informowani o pozytywnym lub
negatywnym rozpatrzeniu wniosku,
6. Terminy przerw w pracy przedszkola ustalane
są w uzgodnieniu z organem prowadzącym.
§ 23. Oddziały.
1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział, który stanowi grupa dzieci w zbliŊonym wieku,
2. W przedszkolu istnieją nie mniej niŊ dwa oddziały: dzieci młodsze (3-4 latków) i dzieci starszych
(5-6 latków),
3. Rada Pedagogiczna moŊe przyjąć inne zasady
grupowania dzieci w zaleŊnoņci od potrzeb i realizacji załoŊeń programowych (w porozumieniu z rodzicami),
4. Jedna grupa nie moŊe liczyć więcej niŊ
25 dzieci.
§ 24. Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza jest prowadzona na podstawie:
1) podstaw programowych opracowanych przez
MEN.
2) programu wychowania przedszkolnego
twierdzonego przez dyrektora przedszkola.

za-

§ 25. Organizację pracy w ciągu dnia okreņla ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora na
wniosek rady pedagogicznej, spełniający wymagania rodziców.
1. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel sprawuje opiekę nad oddziałem, ustala
szczegółowy plan dnia z uwzględnieniem potrzeb
i zainteresowań dzieci.
2. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest codzienny pobyt na powietrzu.
§ 26. Zajęcia dodatkowe.
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1. Na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów dziecka w przedszkolu mogą odbywać się zajęcia dodatkowe za które rodzice ponoszą opłaty.
2. Wysokoņć opłaty o której mowa w ust. 1, rodzaj zajęć dodatkowych oraz czas ich realizacji okreņla organ prowadzący w drodze uchwały.
§ 27. Miejsce zajęć.
1. Do realizacji celów statutowych przedszkole
wykorzystuje sale dziennego pobytu dzieci, kuchnię
oraz pomieszczenie administracyjno-gospodarcze.
2. Dzieci mają moŊliwoņć codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego.
Rozdział 5
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA
§ 28. W przedszkolu zatrudniani są nauczyciele
i inni pracownicy obsługi.
§ 29. Zasady zatrudniania i wynagrodzenia pracowników okreņlają ustawy:
1) karta nauczyciela
2) o pracownikach samorządowych, kodeks pracy
oraz wewnętrzne regulaminy wydawane przez
dyrektora przedszkola.
§ 30. Obowiązki pracowników przedszkola.
1. KaŊdemu pracownikowi powierza się okreņlony zakres obowiązków.
2. Szczegółowy zakres obowiązków okreņlają odrębne przepisy.
§ 31. Obowiązki nauczyciela.
1. Nauczyciel odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci,
2. Nauczyciel tworzy warunki wspomagające
rozwój dzieci, ich zdolnoņci oraz zainteresowań,
dąŊy do pobudzenia procesów rozwojowych, do
optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystanie
ich własnej inicjatywy,
3. Nauczyciel wspiera rozwój aktywnoņci poznawczej dziecka nastawionej na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistoņci społecznokulturalnej i przyrodniczej, wzbogaconej o zasób
jego własnych doņwiadczeń,
4. W pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciel współpracuje z psychologiem, lekarzem i innymi
specjalistami słuŊącymi pomocą w rozwiązywaniu
problemów,
5. Nauczyciel prowadzi dokumentację swojej
pracy oraz obserwacje pedagogiczne,
6. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony
dyrektora, Rady Pedagogicznej i doradcy medycznego,
7. Zgodnie z zasadami indywidualizacji pracy
i podmiotowego podejņcia do dziecka, nauczyciel
otacza indywidualną opieką kaŊdego z wychowan-
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ków i dostosowuje metody i formy pracy do jego
moŊliwoņci,
8. Nauczyciel współpracuje z rodzicami w celu
ujednolicenia oddziałowywań wychowawczo - dydaktycznych,
§ 32. 1. Dziecko w przedszkolu:
1) do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od
3 do 6 lat z zastrzeŊeniem pkt 2 i 3,
2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola moŊe przyjąć do przedszkola
dziecko, które ukończyło 2,5 roku,
3) w przypadku odroczenia obowiązku szkolnego,
do przedszkola moŊe uczęszczać dziecko do
końca roku szkolnego, w roku kalendarzowym,
w którym kończy 10 lat,
2. Zgodnie z Konwencją o prawach dziecka przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20.11.1989r. dziecko ma prawo do:
1) właņciwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, ochrony przed wszelkimi formami wyraŊania przemocy fizycznej
bądň psychicznej oraz ochrony i poszanowania
jego godnoņci osobistej,
2) Ŋyczliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym
3. W przedszkolu nie stosuje się wobec dzieci
przemocy fizycznej i psychicznej.
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4. Wychowankowie przedszkola są ubezpieczeni
od następstw nieszczęņliwych wypadków, a koszt
tego ubezpieczenia pokrywają rodzice na początku
roku szkolnego.
5. Na podstawie uchwały rady pedagogicznej,
dyrektor moŊe dokonać skreņlenia z listy wychowanków przedszkola w przypadku, gdy dziecko nie
uczęszcza do przedszkola przez okres 1 miesiąca,
a rodzice nie zgłaszają przyczyn jego nieobecnoņci,
oraz w przypadku, gdy rodzice lub prawni opiekunowie zalegają z opłatami za przedszkole przez okres
2 miesięcy.
Rozdział 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 33. Statut obowiązuje w równym stopniu
wszystkich członków społecznoņci przedszkolnej:
nauczycieli, pracowników obsługi, rodziców.
§ 34. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 35. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola okreņlają odrębne przepisy.
§ 36. Z treņcią statutu muszą być zapoznani
wszyscy pracownicy przedszkola oraz rodzice.
§ 37. Wszelkie zmiany w statucie dokonywane
będą aneksem.
§ 38. Statut wchodzi w Ŋycie z dniem 1 marca
2010r

.
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIII/204/2010
Rady Gminy Bogdaniec
z dnia 29 stycznia 2010r.
Akt założycielski
Na podstawie art. 58 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 wrzeņnia 1991r. o systemie oņwiaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572, ze zm.) nadaje się
akt załoŊycielski dla jednostki budŊetowej:
§ 1. Typ jednostki - przedszkole.
§ 2. Nazwa jednostki - Gminne Przedszkole Publiczne w Bogdańcu.
§ 3. Siedziba jednostki - Bogdaniec ul. Leņna 14 województwo lubuskie.
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UCHWAŁA NR XXIII/205/2010
RADY GMINY BOGDANIEC
z dnia 29 stycznia 2010r.
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pn. Gminne Przedszkole Publiczne w Jeninie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "h" ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 5 ust. 2
i ust. 5, art. 58 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 wrzeņnia
1991 o systemie oņwiaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572, ze zm.) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) uchwala się co
następuje:
§ 1. Z dniem 1 marca 2010r. tworzy się jednostkę
budŊetową pod nazwą Gminne Przedszkole Publiczne w Jeninie.
§ 2. Jednostce budŊetowej zostanie przekazane
mienie gminne obecnie uŊywane przez Przedszkole
Publiczne w Jeninie.
§ 3. Tworzonej jednostce budŊetowej nadaje się:
1) statut stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej
uchwały,
2) akt załoŊycielski stanowiący załącznik Nr 2 do
niniejszej uchwały.
§ 4. Gminne Przedszkole Publiczne w Jeninie
prowadzi gospodarkę finansową według zasad
okreņlonych w ustawie o finansach publicznych.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XIII/76/95 Rady Gminy
Bogdaniec z dnia 28 grudnia 1995r. w sprawie utworzenia jednostek i zakładów budŊetowych.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bogdaniec.
§ 7. Uchwała wchodzi w Ŋycie z dniem 1 marca
2010r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Janina Mirosława Cytlak

4. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Lubuski Kurator Oņwiaty.
5. Przedszkole uŊywa podłuŊnej pieczęci o treņci:
Gminne Przedszkole Publiczne
Jenin, ul. Lipowa 6
66-450 Bogdaniec
tel. (95) 7510 015
§ 2. Podstawa prawna działania przedszkola.
1. Ustawa z dnia 7 wrzeņnia 1991r. o systemie
oņwiaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, ze
zm.)
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240),
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 21 maja 2001r. o ramowych statutach
publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół
(Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624 ze zm.)
4. Statut przedszkola.
§ 3. Czas pracy przedszkola.
1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny
z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.
2. Dzienny czas pracy przedszkola ustalony przez
organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola z uwzględnieniem przepisów w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego wynosi
nie mniej niŊ 5 godzin i nie więcej niŊ 9,5 godziny.
§ 4. Przedszkole jest jednostką budŊetową, której
działalnoņć finansowana jest z:
1) budŊetu Gminy,
2) opłat rodziców,

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIII/205/2010
Rady Gminy Bogdaniec
z dnia 29 stycznia 2010r.
Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Typ i nazwa przedszkola:
1. Gminne Przedszkole Publiczne w Jeninie
2. Siedziba przedszkola: Jenin, ul. Lipowa 6,
66-450 Bogdaniec
3. Organ prowadzący: Gmina Bogdaniec.

3) darowizn.
§ 5. Opłaty rodziców.
1. Rodzice pokrywają koszty Ŋywienia dziecka
w przedszkolu.
2. Opłata, o której mowa w pkt 1 ustalana jest
przez dyrektora przedszkola po uzgodnieniu z organem prowadzącym, a jej wysokoņć jest zaleŊna od
aktualnie kształtujących się cen i potrzeb przedszkola.
3. Opłata za wyŊywienie jest płatna z góry do
10 dnia kaŊdego miesiąca.
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4. PowyŊej trzech kolejnych dni nieobecnoņci
dziecka w przedszkolu odliczana jest opłata, o której
mowa w ust.1 w pełnej wysokoņci.
5. Z wyŊywienia mogą korzystać pracownicy
według stawki zryczałtowanej.
6. Opłata o której mowa w pkt 1 odprowadzana
jest co miesiąc na konto gminy.
§ 6. Rezygnację z przedszkola rodzice muszą
zgłosić do dyrektora z miesięcznym wypowiedzeniem.
§ 7. Wysokoņć opłaty za ņwiadczenia z zakresu
wychowania i nauczania wykraczające poza podstawę wychowania przedszkolnego ustala organ
prowadzący w drodze uchwały.
Rozdział 2
CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA
§ 8. Przedszkole realizuje bezpłatne nauczanie
i wychowanie w zakresie podstaw programowych.
§ 9. Cele przedszkola.
1. Objęcie opieką wszystkich uczęszczających do
przedszkola dzieci i zapewnienie im bezpieczeństwa
oraz optymalnych warunków dla ich prawidłowego
rozwoju.
2. Stymulowanie rozwoju wychowanka.
3. Kształcenie i rozwijanie aktywnoņci dziecka
wobec siebie, innych ludzi i otaczającego ņwiata.
4. Współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
5. Przygotowywanie dziecka do podjęcia nauki
szkolnej.
6. Przeciwdziałanie przemocy i agresji wobec
dziecka.
7. Współdziałanie z rodzicami w celu pełnej realizacji programu profilaktyki, wychowania zdrowotnego i wychowania w trzeňwoņci.
§ 10. Zadania przedszkola.
1. Kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec
własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwijanie
ich sprawnoņci ruchowej.
2. Budzenie wraŊliwoņci emocjonalnej i ņwiadomoņci moralnej, oraz wzmacnianie więzi uczuciowej
z rodziną.
3. Nabycie przez dziecko kompetencji językowej,
w tym nabywanie umiejętnoņci czytania i kreņlenia
symboli graficznych.
4. Integrowanie treņci edukacyjnych.
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8. Rozpoznanie zagroŊeń ņrodowiskowych i rodzinnych.
9. Zapewnienie dzieciom nieodpłatnej lekcji religii zgodnie z wnioskiem rodziców.
§ 11. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę.
1. KaŊda grupa wiekowa powierzona jest opiece
jednej lub dwóch nauczycielek,
2. Podczas przebywania dzieci w ogrodzie przedszkolnym oraz w czasie spacerów i wycieczek poza
terenem przedszkolnym opiekę nad dziećmi sprawują nauczyciele, których opiece powierzono oddziały
uczestniczące w zajęciach,
3. Szczegółowy regulamin i zasady organizacji
spacerów i wycieczek są okreņlone odrębnym zarządzeniem dyrektora przedszkola,
4. W sprawowaniu opieki nad wychowankami
konieczne jest przestrzeganie przez rodziców i opiekunów prawnych obowiązku przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola,
5. Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola i są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do
przedszkola i z przedszkola do domu,
6. Dopuszcza się moŊliwoņć odbierania dziecka
przez osobę dorosłą zdolną do podejmowania czynnoņci prawnych, upowaŊnioną na piņmie przez rodziców, upowaŊnienie takie jest skuteczne przez cały
okres uczęszczania dziecka do przedszkola. MoŊe
ono w kaŊdej chwili zostać odwołane lub zmienione.
UpowaŊnienie do odbioru dziecka przez osobę nieletnią będzie respektowane przez przedszkole tylko
i wyłącznie wtedy, jeŊeli upowaŊnienie, to będzie
podpisane w obecnoņci dyrektora,
7. Rodzice (opiekunowie prawni) mogą upowaŊnić okreņloną osobę do jednorazowego odebrania
dziecka z przedszkola. Takie upowaŊnienie powinno
nastąpić poprzez udzielenie pełnomocnictwa w formie pisemnej,
8. Przedszkole moŊe odmówić wydania dziecka
w przypadku gdy, stan osoby zamierzającej odebrać
dziecko będzie wskazywał, Ŋe nie jest ona w stanie
zapewnić dziecku bezpieczeństwa,
9. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców (opiekunów prawnych) o zaistniałym fakcie,
10. Druk upowaŊnienia do odbioru dziecka
z przedszkola stanowi załącznik do karty zgłoszenia
dziecka i jest okreņlony zarządzeniem dyrektora
przedszkola.

5. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej inicjatywy.
6. Prowadzenie działalnoņci diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka.
7. Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w celu pomocy specjalistycznej.

Rozdział 3
ORGANY PRZEDSZKOLA
§ 13. Organami przedszkola są:
1) Dyrektor,
2) Rada Pedagogiczna,
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3) Rada Rodziców.
§ 14. Kompetencje dyrektora przedszkola.
1. Zatrudnienie i zwalnianie pracowników przedszkola.
2. Kierowanie bieŊącą działalnoņcią dydaktycznowychowawczą placówki oraz reprezentowanie jej na
zewnątrz.
3. Sprawozdanie nadzoru pedagogicznego i dokonywanie oceny pracy nauczyciela,
4. Sprawowanie opieki nad wychowankami oraz
stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego dzieci poprzez aktywne działania
prozdrowotne,
5. Realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej,
6. Występowanie z wnioskami o przyznanie odznaczeń i nagród, po zasięgnięciu opinii związków
zawodowych.
7. Ponoszenie odpowiedzialnoņci za BHP w przedszkolu.
8. Współdziałanie z organizacjami związków zawodowych wskazanymi przez pracodawców.
§ 15. Kompetencje Rady Pedagogicznej.
1. Kolegialny organ przedszkola realizujący jego
statutowe zadania dydaktyczno – wychowawczo
- opiekuńcze.
2. Podejmowanie decyzji w formie uchwał.
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7. Wybór przedstawicieli okreņla Regulamin Rady Rodziców.
§ 17. Współpraca organów przedszkola.
1. Wszystkie organy przedszkola działają
i współdziałają ze sobą w ramach swoich kompetencji okreņlonych ustawą o systemie oņwiaty i zawartych w statucie przedszkola,
2. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą
utrzymując stały bieŊący kontakt.
3. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą
utrzymując stały bieŊący kontakt.
4. Nauczyciele udzielają rzetelnych informacji na
temat dziecka, jego zachowania i rozwoju,
5. Przedszkole organizuje dni otwarte w czerwcu
oraz dni adaptacyjne w sierpniu,
6. Formy współpracy z rodzicami zawarte są
w "Procedurze organizacji współpracy z rodzicami
na dany rok",
7. Rodzice mają prawo znać zadania wynikające
z programu wychowawczego oraz znać temat i treņć
planów miesięcznych w danym oddziale,
§ 18. Rozwiązywanie konfliktów.
1. Konflikty pomiędzy dziećmi rozwiązuje wychowawca grupy.
2. W sytuacji konfliktu pomiędzy nauczycielami
postępowanie prowadzi dyrektor przedszkola.

4. Uchwalanie regulaminu i harmonogramu pracy rady.

3. Konflikt pomiędzy dyrektorem przedszkola,
a nauczycielem lub rodzicem rozpatruje organ prowadzący, organ nadzorujący lub związki zawodowe,
w zaleŊnoņci od treņci sporu,

5. Opiniowanie i zatwierdzanie planów pracy
przedszkola.

4. Konflikty pomiędzy rodzicami, a nauczycielem
rozpatruje dyrektor przedszkola,

6. Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji
i eksperymentów pedagogicznych,

5. W przypadku konfliktu rady rodziców z innymi
organami przedszkola właņciwym do rozstrzygnięcia
sporu jest organ prowadzący,

3. Opracowywanie zmian do statutu.

7. Opiniowanie wniosków dyrektora o przyznaniu nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróŊnień,
§ 16. Rada Rodziców.
1. Stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola i jest organem społecznym
działającym na rzecz przedszkola,
2. Wybierana jest przez zebranie rodziców,
w głosowaniu jawnym, zwykłą większoņcią głosów.
3. Pobudza i aktywizuje rodziców na rzecz przedszkola,
4. Występuje do Rady Pedagogicznej i dyrektora
przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi
wszystkich spraw przedszkola,
5. Wspiera działalnoņć statutową przedszkola,
gromadzi fundusze z dobrowolnych składek oraz
innych ňródeł.
6. Przedstawiciele Rady Rodziców biorą udział
w pracach komisji konkursowej na stanowisko dyrektora.

6. Konflikty między radą pedagogiczną, dyrektorem, a radą rodziców rozstrzyga organ prowadzący
w porozumieniu z organem nadzoru pedagogicznego.
Rozdział 4
ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA
§ 19. 1. Szczegółową organizację wychowania
nauczania i opieki w przedszkolu okreņla arkusz organizacyjny opracowany przez dyrektora i zatwierdzony przez organ prowadzący.
2. Przedszkole nie prowadzi oddziałów specjalnych i integracyjnych.
§ 20. W arkuszu organizacyjnym okreņla się czas
pracy przedszkola, liczbę oddziałów, liczbę pracowników przedszkola w tym pracowników zajmujących
stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin finansowanych ze ņrodków przydzielonych przez organ
prowadzący.
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§ 21. Liczbę miejsc w przedszkolu ustala organ
prowadzący.
§ 22. Przyjęcie dziecka do przedszkola.
1. Nabór odbywa się w kwietniu przez rozplakatowanie, informacje w gazecie lokalnej i wydanie
kart zgłoszenia dziecka.
2. Podstawą zgłoszenia dziecka jest wypełniona
przez rodziców lub prawnych opiekunów karta zgłoszenia dziecka złoŊona w okreņlonym terminie.
3. Rodzice lub prawni opiekunowie zawierają pisemną umowę z dyrektorem okreņlającą warunki
korzystania dziecka z przedszkola.
4. W przypadku przekroczenia limitu miejsc
w przedszkolu powołana jest Społeczna Komisja ds.
przyjęć dzieci do przedszkola. Komisja opracowuje
szczegółowy regulamin.
5. Rodzice są informowani o pozytywnym lub
negatywnym rozpatrzeniu wniosku,
6. Terminy przerw w pracy przedszkola ustalane
są w uzgodnieniu z organem prowadzącym.
§ 23. Oddziały.
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2. Wysokoņć opłaty o której mowa w ust. 1, rodzaj zajęć dodatkowych oraz czas ich realizacji okreņla organ prowadzący w drodze uchwały.
§ 27. Miejsce zajęć.
1. Do realizacji celów statutowych przedszkole
wykorzystuje sale dziennego pobytu dzieci, kuchnię
oraz pomieszczenie administracyjno-gospodarcze.
2. Dzieci mają moŊliwoņć codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego.
Rozdział 5
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA
§ 28. W przedszkolu zatrudniani są nauczyciele
i inni pracownicy obsługi.
§ 29. Zasady zatrudniania i wynagrodzenia pracowników okreņlają ustawy:
1) karta nauczyciela
2) o pracownikach samorządowych, kodeks pracy
oraz wewnętrzne regulaminy wydawane przez
dyrektora przedszkola.
§ 30. Obowiązki pracowników przedszkola.

1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział, który stanowi grupa dzieci w zbliŊonym wieku,

1. KaŊdemu pracownikowi powierza się okreņlony zakres obowiązków.

2. W przedszkolu istnieją nie mniej niŊ dwa oddziały: dzieci młodsze (3-4 latków) i dzieci starszych
(5-6 latków),

2. Szczegółowy zakres obowiązków okreņlają odrębne przepisy.

3. Rada Pedagogiczna moŊe przyjąć inne zasady
grupowania dzieci w zaleŊnoņci od potrzeb i realizacji załoŊeń programowych (w porozumieniu z rodzicami),

1. Nauczyciel odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci.

4. Jedna grupa nie moŊe liczyć więcej niŊ
25 dzieci.
§ 24. Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza jest prowadzona na podstawie:
1) podstaw programowych opracowanych przez
MEN.
2) programu wychowania przedszkolnego
twierdzonego przez dyrektora przedszkola.

za-

§ 25. Organizację pracy w ciągu dnia okreņla ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora na
wniosek rady pedagogicznej, spełniający wymagania rodziców.
1. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel sprawuje opiekę nad oddziałem, ustala
szczegółowy plan dnia z uwzględnieniem potrzeb
i zainteresowań dzieci.
2. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest codzienny pobyt na powietrzu.
§ 26. Zajęcia dodatkowe.
1. Na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów dziecka w przedszkolu mogą odbywać się zajęcia dodatkowe za które rodzice ponoszą opłaty.

§ 31. Obowiązki nauczyciela.

2. Nauczyciel tworzy warunki wspomagające
rozwój dzieci, ich zdolnoņci oraz zainteresowań,
dąŊy do pobudzenia procesów rozwojowych, do
optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystanie
ich własnej inicjatywy.
3. Nauczyciel wspiera rozwój aktywnoņci poznawczej dziecka nastawionej na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistoņci społeczno
- kulturalnej i przyrodniczej, wzbogaconej o zasób
jego własnych doņwiadczeń.
4. W pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciel współpracuje z psychologiem, lekarzem i innymi
specjalistami słuŊącymi pomocą w rozwiązywaniu
problemów.
5. Nauczyciel prowadzi dokumentację swojej
pracy oraz obserwacje pedagogiczne.
6. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony
dyrektora, Rady Pedagogicznej i doradcy medycznego.
7. Zgodnie z zasadami indywidualizacji pracy
i podmiotowego podejņcia do dziecka, nauczyciel
otacza indywidualną opieką kaŊdego z wychowanków i dostosowuje metody i formy pracy do jego
moŊliwoņci.
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8. Nauczyciel współpracuje z rodzicami w celu
ujednolicenia
oddziałowywań
wychowawczodydaktycznych.
§ 32. 1. Dziecko w przedszkolu:
1) do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od
3 do 6 lat z zastrzeŊeniem pkt 2 i 3,
2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola moŊe przyjąć do przedszkola
dziecko, które ukończyło 2,5 roku,
3) w przypadku odroczenia obowiązku szkolnego,
do przedszkola moŊe uczęszczać dziecko do
końca roku szkolnego, w roku kalendarzowym,
w którym kończy 10 lat,
2. Zgodnie z Konwencją o prawach dziecka przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20.11.1989r. dziecko ma prawo do:
1) właņciwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, ochrony przed wszelkimi formami wyraŊania przemocy fizycznej
bądň psychicznej oraz ochrony i poszanowania
jego godnoņci osobistej,
2) Ŋyczliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym
3. W przedszkolu nie stosuje się wobec dzieci
przemocy fizycznej i psychicznej.

Poz. 327

tego ubezpieczenia pokrywają rodzice na początku
roku szkolnego.
5. Na podstawie uchwały rady pedagogicznej,
dyrektor moŊe dokonać skreņlenia z listy wychowanków przedszkola w przypadku, gdy dziecko nie
uczęszcza do przedszkola przez okres 1 miesiąca,
a rodzice nie zgłaszają przyczyn jego nieobecnoņci,
oraz w przypadku, gdy rodzice lub prawni opiekunowie zalegają z opłatami za przedszkole przez okres
2 miesięcy.
Rozdział 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 33. Statut obowiązuje w równym stopniu
wszystkich członków społecznoņci przedszkolnej:
nauczycieli, pracowników obsługi, rodziców.
§ 34. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 35. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola okreņlają odrębne przepisy.
§ 36. Z treņcią statutu muszą być zapoznani
wszyscy pracownicy przedszkola oraz rodzice.
§ 37. Wszelkie zmiany w statucie dokonywane
będą aneksem.
§ 38. Statut wchodzi w Ŋycie z dniem 1 marca
2010r.

4. Wychowankowie przedszkola są ubezpieczeni
od następstw nieszczęņliwych wypadków, a koszt
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIII/205/2010
Rady Gminy Bogdaniec
z dnia 29 stycznia 2010r.
Akt założycielski
Na podstawie art. 58 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 wrzeņnia 1991r. o systemie oņwiaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572, ze zm.) nadaje się
akt załoŊycielski dla jednostki budŊetowej:
§ 1. Typ jednostki - przedszkole.
§ 2. Nazwa jednostki - Gminne Przedszkole Publiczne w Jeninie.
§ 3. Siedziba jednostki - Jenin Lipowa 6. województwo lubuskie.
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UCHWAŁA NR XXIII/206/2010
RADY GMINY BOGDANIEC
z dnia 29 stycznia 2010r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Gminnych Przedszkoli Publicznych prowadzonych przez Gminę
Bogdaniec
Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 wrzeņnia
1991 roku o systemie oņwiaty (Dz. U. z 2004r.
Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się
co następuje:
§ 1. Ņwiadczenia gminnych przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Bogdaniec wykraczające poza podstawę programową wychowania
przedszkolnego są odpłatne.
§ 2. Ustala się odpłatnoņć rodziców (opiekunów
prawnych) za ņwiadczenia w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania
przedszkolnego obejmujące koszty prowadzenia
następujących zajęć opiekuńczo - wychowawczych
oraz dydaktycznych:
1) gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój
umysłowy dziecka,

4) zabawy tematyczne wspomagające
emocjonalny i społeczny dziecka,

rozwój

5) zajęcia plastyczne i muzyczne.
§ 3. Opłata za wszystkie ņwiadczenia wymienione w § 2 wynosi 1,5zł (słownie jeden złoty 50/100) za
godzinę realizacji tych zajęć i nalicza się ją za kaŊdą
rozpoczętą godzinę ponad czas realizacji podstawy
programowej;
§ 4. Opłata o której mowa w § 3 w przypadku
uczęszczania do gminnego przedszkola publicznego
rodzeństwa ulega obniŊeniu o 20% za drugie i kaŊde
następne dziecko.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XIX/117/2000 z dnia
31 sierpnia 2000r.
§ 6. wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bogdaniec.

2) gry i zabawy badawcze rozwijające zainteresowania dziecka otaczającym ņwiatem,

§ 7. Uchwała wchodzi w Ŋycie z dniem 1 marca
2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

3) gry i zabawy wspomagające rozwój ruchowy
dziecka,

Przewodnicząca Rady
Janina Mirosława Cytlak
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UCHWAŁA NR XXIII/207/2010
RADY GMINY BOGDANIEC
z dnia 29 stycznia 2010r.
zmieniająca uchwałę Nr XVIII/161/2009 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie
regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych
prowadzonych przez Gminę Bogdaniec
Na podstawie art. 30 ust. 6, w związku z art. 91 d
pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) po zasięgnięciu opinii związków zawodowych uchwala
się, co następuje:

„5. Minimalna wysokoņć dodatku motywacyjnego wynosi dla:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/161/2009 Rady Gminy
Bogdaniec z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i placówkach oņwiatowych prowadzonych przez Gminę Bogdaniec wprowadza się następujące zmiany:

2) w paragrafie 8 ust. 2 dodaje się w tabeli pkt 3a
o brzmieniu:

1) § 5 otrzymuje brzmienie:

- nauczycieli-80zł
- dyrektora szkoły i przedszkola 150zł.”

„3a. Dyrektor przedszkola 600-1000zł.”
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bogdaniec.

Poz. 329, 330, 331

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŋycie z dniem 1 marca
2010r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Janina Mirosława Cytlak
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UCHWAŁA NR XXIII/208/2010
RADY GMINY BOGDANIEC
z dnia 29 stycznia 2010r.
w sprawie zasad udzielania i rozmiarów zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla
dyrektorów przedszkoli oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie
Na podstawie art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia
26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r.
Nr 97, poz. 674 ze zm.) po zasięgnięciu opinii związków zawodowych uchwala się, co następuje:
§ 1. ObniŊa się dyrektorowi przedszkola tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych okreņlony
w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela do 10 godzin tygodniowo.
§ 2. Ustalony w § 1 tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych odnosi się takŊe do nauczycieli, którym powierzono funkcje dyrektora lub wicedyrektora w zastępstwie nauczycieli powołanych do
pełnienia tych funkcji z tym, Ŋe obowiązuje on tych

nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi
pełnienie funkcji dyrektora lub wicedyrektora,
a ustaje z końcem miesiąca, w którym nauczyciel
zaprzestał pełnić funkcję.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bogdaniec.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŋycie z dniem 1 marca
2010r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Janina Mirosława Cytlak
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UCHWAŁA NR LII/421/10
RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE
z dnia 29 stycznia 2010r.
w sprawie zaliczenia ulicy Odrodzonego Wojska Polskiego w miejscowości Szprotawa do kategorii dróg
gminnych
Na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity
z 2007r. Dz. U. Nr 19, poz. 115 z póňn. zm.) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu ŉagańskiego uchwala się, co następuje:
§ 1. Zalicza się ulicę Odrodzonego Wojska Polskiego połoŊoną w Szprotawie do kategorii dróg
gminnych.
331

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szprotawy.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jan Chmielewski
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UCHWAŁA NR LXVIII/1075/2010
RADY MIASTA GORZOWA WLKP.
z dnia 3 lutego 2010r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy
ulicy Matejki w Gorzowie Wlkp.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.), art. 20 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 ze zm.), w związku z uchwałą
Nr XLII/710/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia
29 paňdziernika 2008r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru połoŊonego przy
ul. Matejki w Gorzowie Wlkp., po stwierdzeniu
zgodnoņci przyjętych rozwiązań z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta Gorzowa Wlkp., uchwalonego uchwałą Nr XII/131/2003 Rady Miasta Gorzowa
Wlkp. z dnia 18 czerwca 2003r., zmienionego uchwałą Nr LXXIV/903/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 30 sierpnia 2006r., zmienionego uchwałą
Nr LXV/1046/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 25 listopada 2009r., Rada Miasta Gorzowa
Wlkp. uchwala, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru połoŊonego przy
ulicy Matejki w Gorzowie Wlkp., zwany dalej planem.

2) obowiązującej linii zabudowy – naleŊy przez to
rozumieć linię, na której musi stanąć ņciana
budynku; ustalenie nie dotyczy takich elementów jak schody, balkony okapy dachu i wykusze, które mogą być wysunięte poza linię zabudowy jednak nie więcej niŊ 1,5m,
3) szczególnych wymaganiach architektonicznych
– naleŊy przez to rozumieć obowiązek ukształtowania budynków i budowli w sposób wyróŊniający się oraz odznaczający się wysokim poziomem estetycznym rozwiązań architektonicznych,
4) terenie – naleŊy przez to rozumieć częņć obszaru objętego planem wyznaczonego na rysunku
planu liniami rozgraniczającymi, oznaczonego
symbolem,
5) uciąŊliwoņci – naleŊy przez to rozumieć zjawisko lub stan dokuczliwy dla otoczenia lub
utrudniający Ŋycie, a polegający na emitowaniu
hałasu, drgań, zanieczyszczeń nieprzyjemnych
zapachów i podobnych,
6) współczynniku trwałego zainwestowania – naleŊy przez to rozumieć procentowy udział sumy
powierzchni zabudowy oraz powierzchni trwale
utwardzonych (o nawierzchni nieprzepuszczalnej: dojņcia piesze, dojazdy, place, tarasy i podobne) w odniesieniu do całkowitej powierzchni terenu.

2. Plan obejmuje obszar ograniczony ulicami:
Matejki od południa, Kosynierów Gdyńskich od
wschodu i Moņcickiego od północy oraz osiedlem
przy ulicy Młodych od zachodu o łącznej powierzchni 3,64 ha.

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

3. Integralną częņcią planu jest rysunek planu
w skali 1:1000, który stanowi załącznik Nr 1 do
uchwały.

2) linie rozgraniczające tereny o róŊnym sposobie
przeznaczenia,

4. Rozstrzygnięcie Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

4) nieprzekraczalne linie zabudowy,

5. Rozstrzygnięcie Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleŊą
do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleŊy przez
to rozumieć linię ograniczającą obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków,

1) granice obszaru objętego planem,

3) obowiązujące linie zabudowy,
5) punkty rozgraniczenia linii zabudowy,
6) budynki wskazane do wyburzenia.
2. Pozostałe oznaczenia mają charakter informacyjny.
Rozdział 2
Ustalenia ogólne
§ 4. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, kształtowania przestrzeni publicznych oraz łączenia i podziału nieruchomoņci.
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1. W zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy ustala się:
1) zakaz budowy ogrodzeń z prefabrykatów betonowych,
2) dopuszczenie lokalizacji obiektów małej architektury,
3) nakaz uwzględnienia potrzeb osób niepełnosprawnych w zagospodarowaniu terenu,
4) wymagania geometrii dachu okreņlone w ustaleniach szczegółowych nie dotyczą połaci dachowych nad lukarnami, wykuszami tarasami
i wejņciami.
2. Ustala się, Ŋe terenami przestrzeni publicznych
są ogólnodostępne tereny komunikacyjne oznaczone symbolami KD1, KD2 i KPJ oraz tereny oznaczone symbolem UO i ZP.
3. W zakresie zasad i warunków łączeń i podziałów nieruchomoņci ustala się:
1) dopuszcza się łączenia i podział na działki,
z uwzględnieniem parametrów zawartych
w ustaleniach szczegółowych, z zastrzeŊeniem
pkt 2),
2) linie rozgraniczające tereny o róŊnym sposobie
zagospodarowania mogą być granicami podziału ewidencyjnego,
3) nowy układ granic musi umoŊliwiać obsługę
kaŊdej działki w zakresie infrastruktury technicznej oraz dostęp do drogi publicznej, wewnętrznej lub ciągu pieszo-jezdnego.
§ 5. Ustalenia dotyczące zasad ochrony ņrodowiska i przyrody.
1. Zakazuje się lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na ņrodowisko i wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na ņrodowisko na podstawie przepisów odrębnych, z wyłączeniem obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej oraz dróg.
2. Ustala się ograniczenie uciąŊliwoņci wynikającej z charakteru prowadzonej działalnoņci do granic
działki zajmowanej przez ten rodzaj działalnoņci.
3. Zakaz lokalizacji punktów zbierania odpadów,
instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
4. Ochrona ujęć wód podziemnych:
1) W granicach obszaru objętego sporządzeniem
planu obowiązuje strefa ochrony bezpoņredniej
ujęcia wody „Centralne” obejmująca tereny
oznaczone na rysunku planu symbolami
W i W/MP oraz strefa ochrony poņredniej zewnętrznej ujęcia „Centralne” obejmująca obszar na wschód od granicy oznaczonej na rysunku planu.
2) Ograniczenia wynikające z występowania stref,
o których mowa w pkt. 3, są uwzględnione
w zapisach niniejszej uchwały.
5. Ochrona przed hałasem:
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1) Ustala się, Ŋe obszar planu jest objęty ochroną
przed hałasem, dla którego obowiązują zróŊnicowane dopuszczalne poziomy hałasu, okreņlone wskaňnikami hałasu w przepisach odrębnych.
2) Pod względem akustycznym obszar planu kwalifikuje się jako teren w strefie ņródmiejskiej
miast powyŊej 100 tys. mieszkańców.
6. Zakres ochrony powietrza regulują zapisy
§ 8 ust. 9.
§ 6. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków.
1. Osoba prowadząca prace budowlane i ziemne
w razie ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy
zabytku, obiektów nieruchomych i nawarstwień
kulturowych podlegających ochronie, obowiązana
jest niezwłocznie zawiadomić o tym właņciwego
wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. Jednoczeņnie zobowiązana jest zabezpieczyć odkryty przedmiot, obiekty nieruchome i nawarstwienia kulturowe i wstrzymać wszelkie roboty mogące je uszkodzić lub zniszczyć, do czasu wydania przez wojewódzkiego konserwatora zabytków odpowiednich zarządzeń.
2. W przypadku prowadzenia prac ziemnych naleŊy zapewnić nadzór archeologiczny poprzez uzyskanie pozwolenia Lubuskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w formie decyzji zgodnie
z art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.
Nr 162, poz. 1568).
§ 7. Ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej.
1. Obsługa komunikacyjna obszaru objętego
planem nastąpi przez ulice znajdujące się poza granicami planu na zasadach okreņlonych przez zarządców:
1) Kosynierów Gdyńskich – droga powiatowa,
2) Matejki – droga powiatowa,
3) Moņcickiego – droga gminna.
2. Ustala się koniecznoņć dostosowania rozwiązań komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym organizacji podjazdów i zjazdów
z ciągów pieszych i chodników.
§ 8. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej.
1. Ustala się lokalizację sieci infrastruktury technicznej pod ziemią.
2. Dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej w terenach KD1, KD2, KDW i KPJ.
3. Dopuszcza się utrzymanie i rozbudowę istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej
oraz budowę nowych na poszczególnych terenach
pod warunkiem braku kolizji z pozostałymi zasadami
zabudowy i zagospodarowania terenu wynikającymi
z ustaleń szczegółowych.
4. Zasady zaopatrzenia w wodę:
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1) zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej na warunkach ustalonych przez zarządcę
sieci,
2) doprowadzenie wody poprzez magistrale wodociągowe biegnące na terenie ulic Kosynierów Gdyńskich, Matejki i Moņcickiego, znajdujących się poza granicami obszaru objętego
planem.
5. Zasady odprowadzenia ņcieków:
1) odprowadzenie ņcieków sanitarnych poprzez
miejski system kanalizacji na warunkach ustalonych przez zarządcę sieci,
2) odprowadzenie ņcieków sanitarnych poprzez
kanały sanitarne biegnące na terenie ulic Kosynierów Gdyńskich, Matejki i Moņcickiego znajdującymi się poza granicami obszaru objętego
planem,
3) zakaz lokalizacji indywidualnych urządzeń do
gromadzenia ņcieków: szczelnych zbiorników
wybieralnych, przydomowych oczyszczalni
ņcieków, itp.,
4) zakaz odprowadzania ņcieków sanitarnych do
wód gruntowych oraz gruntu.
6. Zasady odprowadzenia wód opadowych:
1) odprowadzenie wód opadowych poprzez miejski system kanalizacji deszczowej na warunkach ustalonych przez zarządcę sieci,
2) odprowadzenie wód opadowych poprzez kanały deszczowe biegnące na terenie ulic Kosynierów Gdyńskich, Matejki i Moņcickiego znajdującymi się poza granicami obszaru objętego planem,
3) odprowadzanie wód opadowych z utwardzonych powierzchni dróg i parkingów bezpoņrednio do gruntu wymaga oczyszczenia w urządzeniach podczyszczających,
4) dopuszcza się retencjonowanie czystych wód
opadowych na własnym terenie
7. Zasady gospodarki odpadami:
1) gromadzenie i usuwanie odpadów naleŊy organizować zgodnie z miejskim systemem gromadzenia odpadów,
2) zagospodarowanie nadmiaru mas ziemnych
zgodnie z przepisami odrębnymi.
8. Zaopatrzenie w gaz z istniejącej sieci gazowej
biegnącej na terenie ulic Kosynierów Gdyńskich,
Matejki i Moņcickiego znajdującymi się poza granicami obszaru objętego planem.
9. Zasady zaopatrzenia w energię cieplną:
1) dopuszcza się budowę instalacji w oparciu
o indywidualne ňródła ciepła oraz miejską sieć
ciepłowniczą,
2) dopuszcza się ogrzewanie z wykorzystaniem
paliw gazowych i płynnych, energii elektrycznej
oraz energii odnawialnej,
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3) nakaz
stosowania
urządzeń
o sprawnoņci minimalnej 92%.

grzewczych

10. Zasady zaopatrzenia w energię elektryczną:
1) dopuszcza się zasilanie kaŊdego terenu ze stacji
transformatorowych wskazanych przez zarządcę sieci, na warunkach ustalonych przez zarządcę sieci,
2) dopuszcza się lokalizację wbudowanych stacji
transformatorowych 15/04kV na terenie inwestora,
3) ustala się, Ŋe lokalizacja planowanych stacji
transformatorowych 15/0,4kV, wymaga dostępu do drogi publicznej, wewnętrznej, ciągu pieszo-jezdnego lub przez stanowienie odpowiedniej słuŊebnoņci drogowej.
11. Zasady obsługi w zakresie sytuowania urządzeń niezbędnych dla funkcjonowania telefonii komórkowej oraz innych radiokomunikacyjnych.
1) zakaz lokalizacji wolnostojących stacji bazowych telefonii komórkowych i innych urządzeń
radiokomunikacyjnych.
2) dopuszcza się lokalizację wolnostojących stacji
bazowych telefonii komórkowych i innych
urządzeń radiokomunikacyjnych na dachach
budynków o wysokoņci do 3m, o dopuszczalnym poziomie emisji zgodnie z przepisami odrębnymi.
Rozdział 3
Ustalenia szczegółowe
§ 9. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem MW/U ustala się:
1) Przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem lokali usługowych.
2) Zasady zagospodarowania terenu:
a) dopuszcza się lokalizację lokali usługowych
wyłącznie na pierwszej kondygnacji nadziemnej z wejņciem dla klientów od strony
ulicy Kosynierów Gdyńskich.
b) współczynnik
trwałego
zainwestowania
– maksymalnie 80% terenu,
c) powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 20% terenu,
d) lokalizacja zabudowy według linii zabudowy
wyznaczonych na rysunku planu,
e) pawilon handlowy przy ulicy Kosynierów
Gdyńskich, oznaczony na rysunku planu,
przeznacza się do rozbiórki,
f)

zakaz wprowadzania ogrodzeń.

g) zakaz lokalizowania wolnostojących obiektów reklamowych,
3) Zasady kształtowania zabudowy:
a) wysokoņć zabudowy od 11m do 15m,
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b) ustala się budowę 4 kondygnacji nadziemnych i dopuszcza się budowę 1 kondygnacji
podziemnej,
c) kąt nachylenia dachu do 15º,
d) w przypadku budowy wiaty ņmietnikowej
musi być ona zlokalizowana w odległoņci
minimalnej 20m od ulicy Kosynierów Gdyńskich oraz o wysokoņci maksymalnej 3m
4) Zasady obsługi komunikacyjnej:
a) obsługa komunikacyjna z ulicy Kosynierów
Gdyńskich (poza granicami obszaru planu)
poprzez teren oznaczony symbolem KPJ, na
warunkach zarządcy drogi,
b) dopuszcza się obsługę komunikacyjną bezpoņrednio z ulicy Kosynierów Gdyńskich (poza granicami obszaru planu), na warunkach
zarządcy drogi.
5) Zasady dotyczące łączenia i podziału nieruchomoņci:
a) dopuszcza się łączenie działek,
b) dopuszcza się podział na działki o minimalnej
wielkoņci 350m².
§ 10. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem U ustala się:
1) Przeznaczenie – zabudowa usługowa.
2) Zasady zagospodarowania terenu:
a) lokalizacja zabudowy według linii zabudowy
wyznaczonych na rysunku planu,
b) zakaz budowy ogrodzeń.
c) zakaz lokalizacji wolnostojących obiektów reklamowych,
3) Zasady kształtowania zabudowy:
a) wysokoņć zabudowy od 7 m do 12 m,
b) dopuszcza się budowę do 3 kondygnacji
nadziemnych,
c) dopuszcza się budowę 1 kondygnacji podziemnej,
d) kąt nachylenia dachu do 15º.
4) Zasady obsługi komunikacyjnej:
a) obsługa komunikacyjna z ulicy Moņcickiego
(poza granicami obszaru planu) poprzez teren oznaczony symbolem KDW, na warunkach zarządcy drogi,
b) dopuszcza się dojazd do terenu z ulicy Moņcickiego (poza granicami obszaru planu)
poprzez teren oznaczony symbolem KDW,
c) zapewnienie minimum 2 miejsc parkingowych na 100m² powierzchni sprzedaŊy dla
klientów i obsługi pawilonu.
5) Zasady dotyczące łączenia i podziału nieruchomoņci:
a) dopuszcza się łączenie działek,
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b) ustala się zakaz podziału działek.

§ 11. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem UO ustala się:
1) Przeznaczenie – zabudowa usług oņwiaty.
2) Zasady zagospodarowania terenu:
a) współczynnik trwałego zainwestowania –
maksymalnie 30% terenu,
b) powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 50% terenu,
c) lokalizacja zabudowy według nieprzekraczalnych linii zabudowy wyznaczonych na rysunku planu;
3) Zasady kształtowania zabudowy:
a) wysokoņć zabudowy od 7 m do 12 m,
b) dopuszcza
się
budowę
3 kondygnacji nadziemnych,

maksymalnie

c) dopuszcza się budowę 1 kondygnacji podziemnej,
d) kąt nachylenia dachu do 15º,
e) ogrodzenie aŊurowe o wysokoņci maksymalnej 1,8m.
4) Zasady obsługi komunikacyjnej:
a) obsługa komunikacyjna z ulicy Kosynierów
Gdyńskich (poza granicami obszaru planu)
na warunkach zarządcy drogi,
b) dopuszcza się urządzenie maksymalnie
15 miejsc parkingowych na terenie.
5) Zasady dotyczące łączenia i podziału nieruchomoņci:
a) dopuszcza się łączenie działek,
b) dopuszcza się podział terenu na działki
o dowolnej wielkoņci pod warunkiem braku
kolizji z pozostałymi zasadami zabudowy
i zagospodarowania terenu wynikającymi
z ustaleń szczegółowych.
§ 12. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem UC ustala się:
1) Przeznaczenie – zabudowa usług handlu, w tym
handlu o powierzchni sprzedaŊy powyŊej
2000m².
2) Zasady zagospodarowania terenu:
a) współczynnik trwałego zainwestowania –
maksymalnie 85% terenu,
b) powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 15% terenu,
c) lokalizacja zabudowy według linii zabudowy
wyznaczonych na rysunku planu,
d) obowiązek lokalizacji zabudowy na co najmniej 90% długoņci obowiązującej linii zabudowy,
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e) obowiązek lokalizacji pasa zieleni izolacyjnej
o szerokoņci minimalnej 10m wzdłuŊ zachodniej granicy terenu w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (osiedle
przy ulicy Młodych – poza granicą obszaru
opracowania planu),
f)

obowiązek lokalizacji pasa zieleni izolacyjnej
o szerokoņci minimalnej 2m z wzdłuŊ granicy
z terenem oznaczonym symbolem UO,

g) obowiązek lokalizacji ekranów dňwiękochłonnych z uwzględnieniem płaszczyzn
przeňroczystych o wysokoņci minimalnej
2m wzdłuŊ granicy z terenem oznaczonym
symbolem UO i terenem szkoły (poza granicami obszaru objętego planem),
h) budynek gospodarczy oznaczony na rysunku
planu przeznacza się do wyburzenia.
i)

dopuszcza się lokalizację jednego w obrębie
terenu obiektu reklamowego o powierzchni
maksymalnej do 10m² i wysokoņci do 9m.

3) Zasady kształtowania zabudowy:
a) wysokoņć zabudowy – od 12m do 18m,
b) dopuszcza się budowę maksymalnie 3 kondygnacji nadziemnych,
c) dopuszcza się umiejscowienie reklam na
maksymalnie 10% powierzchni elewacji zlokalizowanej na obowiązującej linii zabudowy,
d) nakaz uwzględnienia szczególnych wymagań
architektonicznych elewacji bryły budynku
w
szczególnoņci
wzdłuŊ
południowej
i wschodniej linii zabudowy poprzez - nawiązanie formą do dawnego charakteru miejsca
i formy zabudowy – browar,
nakaz zastosowania klinkieru, płytki klinkierowej lub cegły, w odcieniach brązu lub
szaroņci, jako materiału licującego elewacje południową i wschodnią budynku na
co najmniej 50% powierzchni oraz elewacje północną i zachodnią budynku na co
najmniej 10% powierzchni,
nakaz rozbicia bryły budynku poprzez elementów wertykalnych itp.: okien, okien
pozornych, płycin ņciennych itp.,
nakaz zastosowania detali architektonicznych.
4) Zasady obsługi komunikacyjnej:
a) obsługa komunikacyjna z ulicy Matejki na
wysokoņci skrzyŊowania z ulicą Sienkiewicza
(poza granicami obszaru objętego planem)
poprzez teren oznaczony symbolem KD1 oraz
z ulicy Moņcickiego (poza granicami obszaru
objętego planem) poprzez teren oznaczony
symbolem KDW,
b) dopuszcza się budowę garaŊu wielostanowiskowego w kondygnacji podziemnej dla pojazdów klientów,
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c) dopuszcza się budowę garaŊu wielostanowiskowego w pierwszej kondygnacji nadziemnej dla pojazdów klientów,
d) dopuszcza się urządzenie miejsc parkingowych obok obiektu handlowego,
e) nakaz urządzenia co najmniej 4 miejsc parkingowych na kaŊde 100m² powierzchni
sprzedaŊy.

5) Zasady dotyczące łączenia i podziału nieruchomoņci:
a) dopuszcza się łączenie działek,
b) dopuszcza się podział terenu na działki o minimalnej wielkoņci 2000m², z zastrzeŊeniem
pkt 3),
c) dopuszcza się podział terenu na działki
o dowolnej wielkoņci dla potrzeb infrastruktury technicznej.
§ 13. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem ZP ustala się:
1) Przeznaczenie – zieleń urządzona
2) Zasady zagospodarowania terenu:
a) współczynnik trwałego zainwestowania –
maksymalnie 20% terenu,
b) powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 80% terenu,
c) izolacja od terenów oznaczonych symbolami
KPJ i KS w sposób uniemoŊliwiający wjazd
samochodów poprzez zagospodarowanie
obiektami małej architektury i zieleni.
3) W granicach terenu dopuszcza się budowę
ņcieŊek spacerowych, podziemnej infrastruktury technicznej, obiektów małej architektury oraz
elementów oņwietlenia terenu.
4) Ustala się obsługę komunikacyjną z ulicy Kosynierów Gdyńskich (poza granicami obszaru
planu) poprzez teren oznaczony symbolem
KPJ, na warunkach zarządcy drogi.
5) Ustala się zakaz podziału terenu.
§ 14. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem KD1 ustala się:
1) Przeznaczenie – droga publiczna.
2) Zasady zagospodarowania terenu:
a) teren przeznacza się pod rozbudowę skrzyŊowania ulic Matejki i Sienkiewicza (poza obszarem objętym sporządzeniem planu) oraz
wjazdu na teren oznaczony na rysunku planu
symbolem UC z uwzględnieniem parametrów klas nowoprojektowanych dróg,
b) zakaz wydzielania miejsc parkingowych,
c) ustala się lokalizację szpaleru drzew.
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3) Zasady dotyczące łączenia i podziału nieruchomoņci:
a) ustala się zakaz podziału działek,
b) dopuszcza się łączenie działek.
§ 15. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem KD2 ustala się:
1) Przeznaczenie – droga publiczna.
2) Zasady zagospodarowania terenu:
a) teren przeznacza się pod przebudowę skrzyŊowania ulic Matejki i Kosynierów Gdyńskich
(poza obszarem objętym sporządzeniem planu),
b) zakaz wydzielania miejsc parkingowych.
3) Ustala się zakaz podziału terenu.
§ 16. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem KPJ ustala się:
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c) zakaz budowy kondygnacji podziemnych,
d) kąt nachylenia dachu – do 15º,
e) garaŊ oznaczony na rysunku planu przeznacza się do wyburzenia.

4) Zasady obsługi komunikacyjnej:
a) obsługa komunikacyjna z ulicy Kosynierów
Gdyńskich (poza granicami obszaru planu)
poprzez teren oznaczony symbolem KPJ, na
warunkach zarządcy drogi,
b) zakaz wydzielania miejsc parkingowych.
5) Ustala się zakaz łączenia i podziału działek.
§ 19. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem W ustala się:
1) Przeznaczenie – infrastruktura wodociągowa.
2) Nakazuje się budowę ogrodzenia aŊurowego
o wysokoņci maksymalnej 1,8m.

1) Przeznaczenie – ciąg pieszo-jezdny.

3) Zakazuje się wznoszenia budynków.

2) Zasady zagospodarowania terenu:

4) Nakazuje się odprowadzenie wód opadowych
w sposób uniemoŊliwiający przedostawanie się
do urządzeń słuŊących do poboru wody.

a) szerokoņć w liniach rozgraniczających jak na
rysunku planu,
b) minimalna szerokoņć pasa utwardzonego
wynosi 5m,

5) Ustala się obsługę komunikacyjną z ulicy Kosynierów Gdyńskich na warunkach zarządcy drogi.

c) pawilon handlowy przy ulicy Kosynierów
Gdyńskich, oznaczony na rysunku planu,
przeznacza się do likwidacji.

6) Zasady dotyczące łączenia i podziału nieruchomoņci:

3) Ustala się zakaz podziału terenu.
§ 17. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem KDW ustala się:
1) Przeznaczenie – droga wewnętrzna.
2) Ustala się szerokoņć w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu.
3) Zasady dotyczące łączenia i podziału nieruchomoņci:
a) dopuszcza się łączenie działek.
b) ustala się zakaz podziału działek.
§ 18. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem KS ustala się:
1) Przeznaczenie – zabudowa garaŊowa.
2) Lokalizacja zabudowy według obowiązujących
linii zabudowy wyznaczonych na rysunku planu
– po obrysie zewnętrznym istniejących budynków.
3) Zasady kształtowania zabudowy:
a) wysokoņć zabudowy – do 4m,
b) ustala się budowę 1 kondygnacji nadziemnej,

a) dopuszcza się łączenie działek,
b) ustala się zakaz podziału działek.
§ 20. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem W/MP i ustala się:
1) Przeznaczenie – infrastruktura wodociągowa
i stacja monitoringu powietrza.
2) Nakazuje się budowę ogrodzenia aŊurowego
o wysokoņci maksymalnej 1,8m.
3) Zakazuje się wznoszenia budynków.
4) Nakazuje się odprowadzenie wód opadowych
w sposób uniemoŊliwiający przedostawanie się
do urządzeń słuŊących do poboru wody.
5) Ustala się obsługę komunikacyjną z ulicy Kosynierów Gdyńskich (poza granicami obszaru
planu) poprzez teren oznaczony symbolem
KPJ, na warunkach zarządcy drogi.
6) Zasady dotyczące łączenia i podziału nieruchomoņci:
a) dopuszcza się łączenie działek,
b) ustala się zakaz podziału działek.
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Rozdział 4
Ustalenia końcowe
§ 21. Okreņla się stawkę procentową 30% dla
wszystkich terenów granicach planu dla ustalenia
wysokoņci jednorazowej opłaty w związku ze zbyciem przez właņciciela albo uŊytkownika wieczystego nieruchomoņci, której wartoņć wzrosła w związku
z uchwaleniem planu.

Poz. 332

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 23. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady Miasta:
Krystyna Sibińska
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXVIII/1075/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 3 lutego 2010 r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXVIII/1075/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 3 lutego 2010r.
Rozstrzygnięcie Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
o sposobie rozpatrzenia uwag
dotyczące terenu objętego miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego obszaru
położonego przy ul. Matejki w Gorzowie Wlkp.
W dniu 7 grudnia 2009r., na podstawie art. 17
pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717, ze zm.), art. 39 ustawy z dnia 3 paňdziernika 2008r. o udostępnianiu informacji o ņrodowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
ņrodowiska oraz o ocenach oddziaływania na ņrodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a takŊe
uchwały Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Nr XLII/710/08
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru połoŊonego przy ul. Matejki w Gorzowie
Wlkp., Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. podał do
publicznej wiadomoņci informację o wyłoŊeniu do
publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru połoŊonego przy ul. Matejki w Gorzowie Wlkp., wraz z prognozą oddziaływania na ņrodowisko, w dniach od
14 grudnia 2009r. do 4 stycznia 2010r. w siedzibie
Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.
W wyznaczonym do dnia 18 stycznia 2010r. terminie
nie wniesiono Ŋadnych uwag.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zm.), w związku
z brakiem uwag do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru połoŊonego przy ul. Matejki w Gorzowie Wlkp., Rada
Miasta Gorzowa Wlkp. nie rozstrzyga o sposobie ich
rozpatrzenia.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXVIII/1075/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 3 lutego 2010r.
ROZTRZYGNIĘCIE
o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych
gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie
z przepisami o finansach publicznych dotyczy obszaru położonego przy ulicy Matejki w Gorzowie
Wlkp.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 23 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrze-
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nnym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) Rada
Miasta Gorzowa Wlkp. rozstrzyga co następuje:
§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej słuŊące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb
mieszkańców stanowią zgodnie z art. 7, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591)
zadania własne gminy:
1) inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji
paliw gazowych oraz energii realizowane będą
w sposób okreņlony w art. 7 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst
jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z póňniejszymi zmianami) zgodnie z planami rozwoju,
2) przewiduje się budowę publicznego ciągu pieszo – jezdnego na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem KPJ – szacunkowy
koszt 152 500zł netto,
3) koszt budowy sieci infrastruktury w związku
z przebudową skrzyŊowania ulic Matejki i Sienkiewicza (poza obszarem objętym sporządzeniem planu) oraz zjazdu na teren oznaczony na
rysunku planu symbolem UC, a takŊe wykonanie zjazdu z ulicy Moņcickiego (poza obszarem
objętym sporządzeniem planu) na drogę wewnętrzną oznaczoną na rysunku planu symbolem KDW, poniesie inwestor z terenu UC, na
mocy podpisanej umowy z Miastem.
2. Koszty przewidziane na realizację inwestycji
mogą ulegać zmianie w zaleŊnoņci od aktualnych
stawek rynkowych i zastosowanej technologii.
3. Nabycie gruntów pod drogami moŊe zostać
zrealizowane drogą zamiany na inny grunt o zrównowaŊonej wartoņci.
§ 2. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 1.
1. Realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m. in.
ustawą Prawo budowlane, ustawą Prawo zamówień
publicznych, ustawą o samorządzie gminnym,
ustawą o gospodarce komunalnej i ustawą Prawo
ochrony ņrodowiska.
2. Sposób realizacji inwestycji moŊe ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się postępem techniczno – technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najlepszej dostępnej techniki, o ile nie nastąpi
naruszenie ustaleń planu.
3. Realizacja i finansowanie w zakresie infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych w § 1
będzie przedmiotem zainteresowanych stron.
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UCHWAŁA NR LII/336/10
RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE
z dnia 5 lutego 2010r.
w sprawie uchylenia uchwały podwyższającej kryterium dochodowe w realizacji programu wieloletniego
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na terenie Gminy Kożuchów
Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1951; z 2002r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,
Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,
poz. 1241), art. 17 ust. 1 pkt 14, art. 36 pkt 2 lit j,
art. 48 ust. 4 i 5, art. 110 ust. 3, ustawy z dnia
12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009
Nr 175, poz. 1362, Nr 157, poz. 1241 i Nr 202,
poz. 1551) art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia
2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego
„Pomoc państwa w zakresie doŊywiania” (Dz. U.

Nr 267, poz. 2259, Dz. U Nr 219, poz. 1706) Rada
Miejska w KoŊuchowie uchwala, co następuje:
§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XXIII/167/08 Rady
Miejskiej w KoŊuchowie z dnia 4 lipca 2008r.
w sprawie podwyŊszenia kryterium dochodowego
w realizacji programu wieloletniego ”Pomoc państwa w zakresie doŊywiania” na terenie gminy KoŊuchów (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 81, poz. 1301).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi KoŊuchowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Przewodniczący Rady
Andrzej Strzymiński
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UCHWAŁA NR LXXXVI/287/10
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU
z dnia 8 lutego 2010r.
zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów sportowych przyznanych przez Gminę Międzyrzecz za
wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 10 i art. 18 ust. 2
pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z póňn. zm.1) art. 22 ustawy z dnia
18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (tekst jednolity
Dz. U. z 2007r. Nr 226, poz. 1675 z póňn. zm.2)
uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr LXXIV/269/09 Rady Miejskiej
w Międzyrzeczu Komisarza Rządowego z dnia
21 grudnia 2009r. w sprawie stypendiów sportowych przyznanych przez Gminę Międzyrzecz za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym
dzieci i młodzieŊy (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2010r.
Nr 5, poz. 58) dotychczasowy § 1 ust. 1 otrzymuje
brzmienie:

„Stypendia sportowe zwane dalej stypendiami
przyznawane są za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieŊy. Stypendia sportowe mają na celu wspieranie rozwoju młodzieŊy (do ukończenia 21 roku Ŋycia),
szczególnie uzdolnionej sportowo, posiadającej
stałe miejsce zamieszkania na terenie Gminy
Międzyrzecz, która jest zrzeszona w klubach
i stowarzyszeniach kultury fizycznej.”
§ 2. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Rada Miejska w Międzyrzeczu
Komisarz Rządowy
Marian Sierpatowski
3 34

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; z 2003r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008r. Nr 195, poz. 1200; z 2009r. Nr 62, poz. 504,
Nr 97, poz. 801 i Nr 226, poz. 1809
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UCHWAŁA NR XXXI/187/10
RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE
z dnia 12 lutego 2010r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat
oraz trybu ich pobierania
Na podstawie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póňn. zm.) oraz art. 17
ust. 1 pkt 11, art. 50 ust. 6, art. 96 ust. 1, 2 i 4
w związku z art. 8 i 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175,
poz. 1362) Rada Gminy w Trzebiechowie uchwala,
co następuje:
§ 1. Pomoc w formie usług opiekuńczych lub
specjalistycznych usług opiekuńczych zwanych dalej
„usługami opiekuńczymi” z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi przysługuje w miejscu zamieszkania:
1. Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.
2. Osobie, która wymaga pomocy innych osób,
a rodzina, a takŊe wspólnie niezamieszkujący
małŊonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej
pomocy zapewnić.
§ 2. Usługi opiekuńcze przyznaje się w formie
decyzji administracyjnej w oparciu o przeprowadzony wywiad ņrodowiskowy okreņlający sytuację Ŋyciową, na wniosek osoby zainteresowanej lub jej
przedstawiciela ustawowego, bądň za ich zgodą na
wniosek innej osoby lub z urzędu.
§ 3. Usługi opiekuńcze przyznaje się na czas, na
jaki niezbędne jest ņwiadczenie tych usług w zakresie ustalonym w drodze wywiadu ņrodowiskowego.
§ 4. Wykonywane usługi dokumentowane są
kartą pracy opiekuna, kaŊdorazowo potwierdzaną
przez ņwiadczeniobiorcę lub członka rodziny.
§ 5. 1. Odpłatnoņć za usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania ustala się w zaleŊnoņci od kwoty
dochodu na osobę samotnie gospodarującą zgodnie
z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej obliczonego wg tabeli stanowiącej załącznik do uchwały.
2. Kwoty odpłatnoņci za usługi opiekuńcze ulegają zmianie stosownie do weryfikowanego kryterium dochodowego uprawniającego do ņwiadczeń

z pomocy społecznej na zasadach okreņlonych
w art. 9 ustawy o pomocy społecznej.
§ 6. Formę pomocy w ramach usług opiekuńczych oraz wysokoņć odpłatnoņci za te usługi okreņla kierownik Gminnego Oņrodka Pomocy Społecznej w Trzebiechowie w drodze decyzji administracyjnej.
§ 7. W uzasadnionych przypadkach kierownik
Gminnego Oņrodka Pomocy Społecznej w Trzebiechowie moŊe odstąpić od ponoszenia przez ņwiadczeniobiorcę odpłatnoņci, o której mowa w § 6
w częņci lub całoņci za wykonane usługi, szczególnie
w przypadku zdarzeń losowych, bardzo trudnej sytuacji zdrowotnej podopiecznego i wysokich kosztów leczenia.
§ 8. Wysokoņć odpłatnoņci za usługi opiekuńcze
ustala kierownik Gminnego Oņrodka Pomocy Społecznej w Trzebiechowie w oparciu o koszt 1 godziny
usług obliczony na podstawie kosztów poniesionych
przez usługodawcę.
§ 9. Odpłatnoņć za usługi opiekuńcze w miejscu
zamieszkania ponoszona przez ņwiadczeniobiorców
stanowi dochód gminy.
§ 10. Zapłata naleŊnoņci za usługi następuje na
wskazane w decyzji administracyjnej przyznającej tę
formę pomocy konto bankowe lub w kasie urzędu
gminy w Trzebiechowie.
§ 11. Wpłata naleŊnoņci za ņwiadczone usługi
powinna nastąpić do 15 dnia kolejnego miesiąca
następującego po miesiącu, w którym wykonano
usługi.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Gminnego Oņrodka Pomocy Społecznej
w Trzebiechowie.
§ 13. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Okińczyc
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXI/187/10
Rady Gminy w Trzebiechowie
z dnia 12 lutego 2010r.

Dochód netto wyrażony w % na
osobę samotnie gospodarującą
ustalony zgodnie z ustawowym
kryterium dochodowym określonym w art. 8 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej
Do 100%
od 101% - 150%
od 151% - 200%
od 201% - 250%
od 251% - 300%
od 301%- 350%
od 351% - 400%
powyŊej 400%

Wysokość odpłatności liczonej procentowo od kosztu usług opiekuńczych
Osoba samotnie zamieszkująca
i gospodarująca

Osoby w rodzinie

Nieodpłatnie
5%
10%
20%
30%
50%
70%
100%

Nieodpłatnie
10%
20%
30%
50%
70%
90%
100%
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UCHWAŁA NR XXXIV/207/2010
RADY GMINY LUBRZA
z dnia 19 lutego 2010r.
w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Żurawie trzciny” na terenie Gminy Lubrza
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142,
poz. 1591 ze zm.: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441,
Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009r.
Nr 52, poz. 420) oraz art. 44 ust. 1 i 2, w związku
z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2009r.
Nr 151, poz. 1220) Rada Gminy Lubrza uchwala, co
następuje:
§ 1. 1. Poddaje się pod ochronę w formie uŊytku
ekologicznego cenny przyrodniczo kompleks roņlinny o powierzchni 2,91ha, połoŊony w obrębie wsi
Staropole na działce Nr 287 stanowiącej własnoņć
Państwowego Gospodarstwa Leņnego Lasy Państwowe Nadleņnictwo Ņwiebodzin tj. Obręb Leņny
Ņwiebodzin, Leņnictwo Staropole, Oddział: 15 l,
15 m, 15~c.

2. Obszarowi, który obejmuje się ochroną
w formie uŊytku ekologicznego, nadaje się nazwę:
„ŉurawie trzciny”.
3. Granice uŊytku ekologicznego okreņla załącznik graficzny do niniejszej uchwały.
§ 2. Celem ochrony jest zachowanie róŊnorodnoņci biologicznej poprzez pozostawienie w nienaruszonym stanie łąk będących miejscem bytowania
i rozmnaŊania wielu gatunków roņlin i zwierząt,
a takŊe objecie ochronną cennych siedlisk podmokłych.
§ 3. Na terenie uŊytku ekologicznego zabrania
się:
1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obszaru;
2) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
3) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeŊeli
zmiany te nie słuŊą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leņnej, wodnej lub
rybackiej;
4) likwidowania, zasypywania i przekształcania
naturalnych zbiorników wodnych starorzeczy
oraz obszarów wodno – błotnych;
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5) wylewania gnojowicy z wyjątkiem nawoŊenia
uŊytkowanych gruntów rolnych;
6) zmiany sposobu uŊytkowania ziemi;
7) wydobywania do celów gospodarczych skał,
w tym torfu oraz skamieniałoņci, w tym kopalnych szczątków roņlin i zwierząt, a takŊe minerałów;
8) umyņlnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, lęgowisk zwierzęcych oraz
tarlisk i złoŊonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego
połowu ryb oraz wykonywania czynnoņci związanych z racjonalną gospodarką rolną, leņną,
rybacką i łowiecką;
9) zbioru, niszczenia uszkadzania roņlin i grzybów;

6

10)
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umieszczania tablic reklamowych.

§ 4. Nadzór nad uŊytkiem ekologicznym sprawują Lasy Państwowe Nadleņnictwo Ņwiebodzin.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lubrza.
§ 6. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Ryszard Skonieczek
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UCHWAŁA NR XXXIV/208/2010
RADY GMINY LUBRZA
z dnia 19 lutego 2010r.
w sprawie: ustanowienia użytku ekologicznego „Uroczysko Zagaje” na terenie Gminy Lubrza
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142,
poz. 1591 ze zm.: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441,
Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009r.
Nr 52, poz. 420) oraz art. 44 ust. 1 i 2,w związku
z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2009r.
Nr 151, poz. 1220) Rada Gminy Lubrza uchwala, co
następuje:
§ 1. 1. Poddaje się pod ochronę w formie uŊytku
ekologicznego cenny przyrodniczo kompleks wilgotnych zbiorowisk roņlinnych o powierzchni
5,82ha, połoŊony w obrębie wsi Zagaje na działce
Nr 31/4 stanowiącej własnoņć Państwowego Gospodarstwa Leņnego Lasy Państwowe Nadleņnictwo
Ņwiebodzin tj. Obręb Leņny Ņwiebodzin, Leņnictwo
Staropole, Oddział: 33 cx(cz. wydzielona), 33 dx,
33 lx, 33 gx, 33 ix, 33 jx, 33~d.

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obszaru;
2) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
3) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeŊeli
zmiany te nie słuŊą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leņnej, wodnej lub
rybackiej;
4) likwidowania, zasypywania i przekształcania
naturalnych zbiorników wodnych starorzeczy
oraz obszarów wodno – błotnych;
5) wylewania gnojowicy z wyjątkiem nawoŊenia
uŊytkowanych gruntów rolnych;
6) zmiany sposobu uŊytkowania ziemi;
7) wydobywania do celów gospodarczych skał,
w tym torfu oraz skamieniałoņci, w tym kopalnych szczątków roņlin i zwierząt, a takŊe minerałów;
8) umyņlnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, lęgowisk zwierzęcych oraz
tarlisk i złoŊonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego
połowu ryb oraz wykonywania czynnoņci związanych z racjonalną gospodarką rolną, leņną,
rybacką i łowiecką;

2. Obszarowi, który obejmuje się ochroną
w formie uŊytku ekologicznego, nadaje się nazwę:
„Uroczysko Zagaje”.

9) zbioru, niszczenia uszkadzania roņlin i grzybów;

3. Granice uŊytku ekologicznego okreņla załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 4. Nadzór nad uŊytkiem ekologicznym sprawują Lasy Państwowe Nadleņnictwo Ņwiebodzin.

§ 2. Celem ochrony jest zachowanie róŊnorodnoņci biologicznej na gruntach rolnych, na których
częņciowo nastąpiła sukcesja gatunków leņnych
poprzez pozostawienie w nienaruszonym stanie łąk,
mokradeł, bagien, kęp drzew i krzewów, będących
miejscem bytowania i rozmnaŊania wielu gatunków
roņlin i zwierząt oraz stanowiących naturalną rezerwę zasobów genowych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lubrza.

§ 3. Na terenie uŊytku ekologicznego zabrania
się:

10)

umieszczania tablic reklamowych.

§ 6. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Ryszard Skonieczek
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UCHWAŁA NR XXXIII/229/10
RADY GMINY ŁAGÓW
z dnia 25 lutego 2010r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/175/09 Rady Gminy Łagów z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie:
zarządzenia poboru podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa, określenia
inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
ze zm.: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52,
poz. 420), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r.
o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006r.
Nr 136, poz. 969 z póňn. zm. Dz. U. z 2005r. Nr 143,
poz. 1199, Dz. U. z 2006r. Nr 191, poz. 1412, Nr 245,
poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, Dz. U. z 2007r. Nr 109,
poz. 747, Dz. U. z 2008r. Nr 116, poz. 730, Nr 237,
poz. 1655, Dz. U. z 2009r. Nr 56, poz. 458), art. 6
ust. 8 ustawy z dnia 30 paňdziernika 2002r. o podatku leņnym (Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 1682 ze zm.:
Dz. U. z 2002r. Nr 216, poz. 1826, Dz. U. z 2005r.
Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179,
poz. 1484, Dz. U. z 2006r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249,
poz. 1825, Dz. U. z 2008r. Nr 116, poz. 730 Dz. U.
z 2009r. Nr 56, poz. 458) oraz artykuł 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach
lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 121,
poz. 844 ze zm. Dz. U. z 2005r. Nr 143, poz. 1199,

Dz. U. z 2006r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635,
Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251,
poz. 1847, Dz. U. z 2008r. Nr 93, poz. 585, Nr 116,
poz. 730, Dz. U. z 2009r. Nr 56, poz. 458, M. P.
z 2006r. Nr 72, poz. 721, Nr 75, poz. 758, M. P
z 2007r. Nr 47, poz. 557, Nr 76, poz. 813, M. P.
z 2008r. Nr 59, poz. 531, Nr 78, poz. 692, M. P.
z 2009r. Nr 52, poz. 742, Nr 67, poz. 872), uchwala
się, co następuje:
§ 1. W związku ze zmianą sołtysa w Sołectwie
ŉelechów zmienia się zapis § 2 uchwały
Nr XXVII/175/09 Rady Gminy Łagów. Skreņla się
zapis „Okuszko Artur” i zastępuje się zapisem
„Szymczak Józef”.
§ 2.
Pozostałe
postanowienia
Nr XXVII/175/09 pozostają bez zmian.

uchwały

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
13 stycznia 2010 roku.
Przewodniczący Rady
Czesław Kalbarczyk
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UCHWAŁA NR LIII/347/10
RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE
z dnia 26 lutego 2010r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich
lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
2001r. Nr 142, poz. 1591 z póňn. zm.3) oraz art. 81

ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568
z póňn. zm.4) uchwala się co następuje:

3

Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111,
Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241
4
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390, z 2006r.
Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875, z 2009r. Nr 31, poz. 206, Nr 97,
poz. 804)

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, z 2003r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r.
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327,
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§ 1. 1. Uchwała okreņla zasady udzielania dotacji
celowych zwanych dalej dotacją na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków połoŊonych na terenie Gminy KoŊuchów.
2. O dotację moŊe się ubiegać kaŊdy podmiot
będący właņcicielem lub posiadaczem zabytku,
a takŊe podmiot, który do tego zabytku posiada tytuł
prawny wynikający z uŊytkowania wieczystego,
ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu
albo stosunku zobowiązaniowego.
3. Na zasadach okreņlonych w niniejszej uchwale
wnioskodawca moŊe równoczeņnie wystąpić z kilkoma wnioskami o dotacje do prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy
więcej niŊ jednym zabytku.
§ 2. Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku obejmuje
nakłady okreņlone w art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
§ 3. 1. Dotacja z budŊetu gminy moŊe być udzielona w wysokoņci do 100% nakładów koniecznych
na te prace lub roboty.
2. W przypadku gdy wnioskodawca na prace
okreņlone w ust.1 otrzymuje równieŊ inne ņrodki
publiczne, kwota dotacji przyznanej wraz z kwotami
przyznanych na ten cel innych ņrodków publicznych
nie moŊe przekraczać 100% nakładów koniecznych
na wykonanie tych prac lub robót.
§ 4. 1. Wnioski o dotację kieruje się do Burmistrza KoŊuchowa w terminie:
1) do 30 wrzeņnia roku poprzedzającego rok wykonania zaplanowanych prac lub robót;
2) w innym terminie ogłoszonym przez Burmistrza
KoŊuchowa w Biuletynie Informacji Publicznej
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego z co
najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.
2. Terminy o których mowa w ust. 1, nie mają
zastosowania w przypadku ubiegania się o dotację
przeznaczoną na prace lub roboty budowlane przy
zabytku, którego stan zachowania wymaga niezwłocznego podjęcia tych prac lub robót.
§ 5. 1.
zawierać:

Wniosek o przyznanie dotacji powinien

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania lub nazwę, adres i siedzibę wnioskodawcy;
2) dane o zabytku:
a) adres zabytku,
b) okreņlenie zabytku;
3) wnioskowaną kwotę dotacji;
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7) wykaz prac lub robót budowlanych wykonanych przy danym zabytku w okresie 3 lat poprzedzających dzień złoŊenia wniosku z podaniem łącznej wysokoņci nakładów, w tym wysokoņci i ňródeł dofinansowania otrzymanego
ze ņrodków publicznych;
8) informację dotyczącą ubiegania się o dotację
na prace objęte wnioskiem u innych podmiotów.
2. Formularz wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Do wniosku naleŊy załączyć:
1) decyzję o wpisie do rejestru zabytku, którego
dotyczą prace lub roboty;
2) dokument potwierdzający tytuł prawny do zabytku;
3) pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac lub robót wraz
z projektem i pozwoleniem na budowę, gdy
wniosek dotyczy prac lub robót przy zabytku
nieruchomym lub programem prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym;
4) szczegółowy kosztorys ofertowy planowanych
prac wraz z przedmiarem robót lub kosztorys
inwestorski
w
przypadku
wnioskowania
o udzielenie dotacji na przeprowadzenie prac,
których wykonawca powinien być wyłoniony
na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych
§ 6. 1. Wnioski o przekazanie dotacji celowej na
prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane podlegają sprawdzeniu pod względem
formalnym i następnie podlegają zaopiniowaniu
przez komisje Rady Miejskiej właņciwej do spraw
kultury i budŊetu.
2. Dotację z uwzględnieniem kwoty zaplanowanej na ten cel w budŊecie gminy przyznaje Rada
Miejska w KoŊuchowie w uchwale okreņlającej:
1) nazwę podmiotu otrzymującego dotację;
2) rodzaj prac lub robót budowlanych przy obiekcie zabytkowym, na których wykonanie przyznano dotację;
3) kwotę dotacji do przekazania w roku budŊetowym.
§ 7. Przekazanie dotacji następuje na podstawie
umowy okreņlającej w szczególnoņci:
1) oznaczenie strony umowy;
2) opis prac lub robót budowlanych przy zabytku
i termin ich wykonania;

4) zakres prac, które mają być objęte dotacją;

3) wysokoņć udzielonej dotacji oraz termin i tryb
jej płatnoņci;

5) okreņlenie całkowitych kosztów realizacji zadania wraz ze wskazaniem ňródeł finansowania;

4) termin wykorzystania dotacji nie dłuŊszy niŊ do
dnia 31 grudnia danego roku;

6) termin zakończenia prac objętych wnioskiem;

5) tryb kontroli wykonania umowy;
6) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji;
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7) sposób i termin zwrotu niewykorzystanej dotacji, z tym Ŋe termin ten nie moŊe być dłuŊszy niŊ
15 dni od okreņlonego w umowie dnia wykonania zadania.
§ 8. 1. Kontrola, o której mowa w § 7 pkt 5, moŊe
być przeprowadzana przez osoby upowaŊnione
przez Burmistrza KoŊuchowa.
2. Protokół z przeprowadzonej kontroli otrzymuje
wnioskodawca.
§ 9. 1. Warunkiem rozliczenia całoņci dotacji lub
jej częņci jest protokolarny odbiór wykonanych prac
lub robót wykonanych przy zabytku, dokonany przez
wnioskodawcę, osoby upowaŊnione przez Burmistrza KoŊuchowa oraz właņciwego konserwatora
zabytków.
2. W celu rozliczenia dotacji wnioskodawca
w sposób i w terminach okreņlonych w umowie
składa Burmistrzowi sprawozdanie z wykonania
prac lub robót budowlanych przy zabytku wraz
z oryginałami rachunków oraz kosztorysem powykonawczym.
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2) zestawienie rachunków, ze wskazaniem numeru i daty wystawienia rachunku, nazwy wydatku oraz jego kwoty wraz z okreņleniem wysokoņci ņrodków z dotacji finansujących dany rachunek;
3) zakres wykonanych prac lub robót przy zabytku.
4. Formularz sprawozdania z rozliczenia udzielonej dotacji stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej
uchwały.
5. Gmina zwraca niezwłocznie wnioskodawcy
oryginały rachunków, o których mowa w ust. 2
po opatrzeniu pieczęcią o treņci „sfinansowano ze
ņrodków budŊetu gminy KoŊuchów”.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi KoŊuchowa.
§ 11. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

3. Sprawozdanie okreņla:

Przewodniczący Rady
Andrzej Strzymiński

1) całkowity koszt zadania w okresie sprawozdawczym, w tym nakłady pokryte z innych ņrodków
publicznych;
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LIII/347/10
Rady Miejskiej w Kożuchowie
z dnia 26 lutego 2010r.
WNIOSEK
o udzielenie w roku ..................................
dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków, położonym w Gminie Kożuchów.
1. Wnioskodawca:
.......................................................................................................................................................................................
(imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy lub nazwa, adres i siedziba wnioskodawcy)

.......................................................................................................................................................................................
2. Dane o zabytku:
Miejscowoņć : ..............................................................................................................................................................
Gmina: ..........................................................................................................................................................................
Okreņlenie zabytku ......................................................................................................................................................
……………….................................................................................................................................................................
obiekt został wpisany w księdze rejestru pod numerem .........................................................................................
dokładny adres obiektu ..............................................................................................................................................
Wskazanie tytułu prawnego wnioskodawcy do zabytku:
.......................................................................................................................................................................................
3. Wnioskowana kwota dotacji:
Ogólny koszt prac objętych wnioskiem .....................................................................................................................
Słownie: .......................................................................................................................................................................
Wysokoņć dotacji, o jaką ubiega się wnioskodawca
…………………………………........................................................................................................................................
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4. Zakres prac, które mają być objęte dotacją:
…………………………………........................................................................................................................................
…………………………………........................................................................................................................................
…………………………………........................................................................................................................................
…………………..………………………………………………………………………………………………………………….
………………….…………………………………………………………………………………………………………………..
5. Określenie całkowitych kosztów realizacji zadania wraz ze wskazaniem źródeł finansowania;
Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji prac lub robót budowlanych:
całkowity koszt (w zł.):………………………………………………………………………………………………………….
- w tym wnioskowana wielkoņć dotacji z budŊetu Gminy:……………………………………………………………….
- w tym wielkoņć ņrodków własnych:………………………………………………………………………………………..
- w tym inne ňródła (naleŊy wskazać):………………………………………………..…………………………………......
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
6. Termin zakończenia prac objętych wnioskiem:
………………………………..........................................................................................................................................
7. Wykaz prac wykonanych przy danym zabytku w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających dzień złożenia
wniosku z podaniem łącznej wysokości nakładów, w tym wysokości i źródeł dofinansowania otrzymanego
ze środków publicznych.
Rok

Wykaz przeprowadzonych
prac

Wysokość
nakładów

Dotacje ze środków publicznych
w tym:
Ňródło dotacji
Wysokoņć dotacji

8. Wnioskodawca ubiega się o dotację na prace objęte wnioskiem u innych podmiotów:
Podmiot, u którego wnioskodawca ubiega się o dotację

TAK/NIE

Wysokość wnioskowanej dotacji

9. Numer rachunku bankowego wnioskodawcy:.....................................................................................................
…………………………………........................................................................................................................................
10. Wykaz załączników do wniosku:
- decyzja o wpisie do rejestru zabytku, którego dotyczą prace lub roboty,
- dokument potwierdzający tytuł prawny do zabytku,
- pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac lub robót wraz z projektem
i pozwoleniem na budowę , gdy wniosek dotyczy prac lub robót przy zabytku nieruchomym lub programem prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym;
- szczegółowy kosztorys ofertowy planowanych prac wraz z przedmiarem robót lub kosztorys inwestorski
w przypadku wnioskowania o udzielenie dotacji na przeprowadzenie prac, których wykonawca powinien
być wyłoniony na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych.

..........................................
(miejscowoņć, data)

.........................................
(podpis wnioskodawcy)
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LIII/347/10
Rady Miejskiej w Kożuchowie
z dnia 26 lutego 2010r.

SPRAWOZDANIE
z wykorzystania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytku …………………………………………………………………………………………………..
(dane zabytku: okreņlenie zabytku, miejscowoņć, adres)

zgodnie z umową nr ………………………………………. zawartą w dniu…………………………….

Dane podmiotu rozliczającego dotację…………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
1. Zakres wykonanych prac lub robót przy zabytku:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
2. Całkowity koszt zadania w okresie sprawozdawczym, w tym nakłady pokryte z innych środków publicznych:
całkowity koszt (w zł.):…………………………………………………………………………………………………………..
- w tym wielkoņć dotacji z budŊetu Gminy:…………………………………………………………………………………
- w tym wielkoņć ņrodków własnych:………………………………………………………………………………………..
- w tym inne ňródła (naleŊy wskazać):………………………………………….............................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. Zestawienie rachunków dokumentujących poniesione wydatki:

Lp.

Data
rachunku

Nr rachunku

Nazwa wydatku

Kwota wydatku

Wysokoņć
ņrodków
z dotacji finansujących
dany rachunek

OGÓŁEM:
Wykaz załączników do sprawozdania:
1. Oryginały rachunków dokumentujących poniesione wydatki (do wglądu) – zgodnie z zestawieniem
nr 2 niniejszego sprawozdania.
2. Kosztorys powykonawczy.
..............................................
(miejscowoņć, data)

.............................................
(podpis podmiotu)
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UCHWAŁA NR LXII/787/10
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia 5 marca 2010r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Zielona Góra
Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 92 ust. 1 pkt 1
i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592
tekst jednolity z póňn. zm.5 ), w związku z art. 94
ust. 2 ustawy z dnia 6 wrzeņnia 2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008r. Nr 45, poz. 271 tekst jednolity z póňn. zm. 6) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Zielona Góra jak
w załącznikach Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr LXI/777/10 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie
ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Zielona Góra.

5

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 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806,
z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, z 2007r.
Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458
oraz z 2009r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241).
6
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008r. Nr 234, poz. 1570, Nr 227, poz. 1505 oraz
z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 92, poz. 753, Nr 95,
poz. 788, Nr 98, poz. 817.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Wiceprzewodniczący Rady:
Marek Kamiński
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXII/787/10
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 5 marca 2010r.

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Zielona Góra
Lp.

Nazwa apteki

Adres

1.

ZACISZE

Agrestowa 87

2.

ESKULAP

Anieli Krzywoń 2a

3.

Anieli Krzywoń 4a

4.

PRZY RYNECZKU

Anieli Krzywoń 6

5.

POD MOŇDZIEŉEM

II Armii 30

6.

AUCHAN

Batorego 128

7.

APTEKA 112

Bohaterów Westerplatte 4-6

8.

S.O.S

Bukowa 2a

9.

Chopina 21

10.

ELIXIR

Chrobrego 43/47

11.

RODZINNA

Cyryla i Metodego
3

12.

DĄBRÓWKA

Dąbrówki 5

13.

AVICENNA

Dolna 6

14.

APTEKA 21

Dworcowa 18

15.

PERITUS

Energetyków 2a

16.

FABRYCZNA

Fabryczna 23

17.

GALAFARM

Anny Jagiellonki
25

18.

FRANCISZKAŃSKA

Jednoņci 58

19.

ZIELONA

Konstruktorów
36/2

20.

KoŊuchowska 24

21.

PRIMA

Kraljevska 7F

22.

JASKÓŁCZA

Kukułcza 10/1

23.

ABEL

Kupiecka 25

24.

POD KORONĄ

Kupiecka 56

Nr telefonu
(068) 451
28 19
(068) 323
50 05
(068) 320
06 74
(068) 412
19 59
(068) 326
55 92
(068) 453
59 04
(068) 329
79 90
(068) 324
90 08
(068) 452
41 14
(068) 327
19 71
(068) 326
71 03
(068) 324
24 42
(068) 324
55 33
(068) 324
14 11
(068) 477
33 31
(068) 325
70 83
(068) 451
90 14
(068) 324
35 30
(068) 322
80 08
(068) 320
49 66
(068) 326
92 06
(068) 477
33 37
(068) 320
28 63
(068) 320
29 65

Godziny pracy
poniedziałekpiątek

sobota

niedziele
i ņwięta

8.00-20.00

9.00-14.00

nieczynna

8.00-19.00

9.00-15.00

nieczynna

8.00-19.00

8.00-14.00

nieczynna

8.00-20.00

8.00-15.00

nieczynna

10.00-21.00

9.00-17.00

9.30-14.30

9.00-21.00

9.00-21.00

9.30-20.00

8.00-20.00

8.00-16.00

nieczynna

Pon. 8.30-18.00
Wt. 8.30-12.30
Ņr.-Pt. 8.30-18.00

11.00-12.00

nieczynna

8.00-18.00

nieczynna

nieczynna

8.00-21.00

8.00-14.00

nieczynna

Apteka w trakcie likwidacji
9.00-21.00

9.00-21.00

10.00-20.00

9.00-18.00

9.00-14.00

nieczynna

8.00-19.00

nieczynna

nieczynna

8.00-22.00

8.00-22.00

10.00-20.00

8.00-19.00

8.00-13.00

nieczynna

8.00-18.30

9.00-13.30

nieczynna

8.00-18.00

9.00- 13.00

nieczynna

8.00-19.00

9.00-16.00

nieczynna

9.00-19.00

9.00-13.00

nieczynna

8.00-19.00

9.00-14.00

nieczynna

8.00-20.00

8.00-15.00

nieczynna

8.00-20.00

8.00-15.00

nieczynna

8.00-20.00

8.00-15.00

nieczynna
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25.

REMEDIUM

Makowa 14

26.

FARMAKON

Morelowa 34

27.

MORELOWA

Morelowa 40

28.

AKADEMICKA

Niecała 2G

29.

MARZANKA

Niepodległoņci 12

30.

A JAK APTEKA

Okulickiego 37

31.

ŅLĄSKA

Os. Pomorskie 7i

32.

Os. Pomorskie 5A

33.

PienięŊnego 25

34.

POD FILARAMI

Pod Filarami 2

35.

SALUS

Podgórna 43

36.

U PIOTRA I PAWŁA

Pod Topolami 4

37.

NA PTASIEJ

Ptasia 2B

38.

DR MAX

Reja 3

39.

PARACELSUS

Sikorskiego 32

40.

POD ORŁEM

Stary Rynek 20

41.

PANAX

Sulechowska 1

42.

ALDEMED

Sulechowska 4a

43.

Wazów 42

44.

Wazów 58

45.

NAGIETEK

Wiņniowa 48B

46.

W MROWISKU

Wojska Polskiego
86

47.

EUROAPTEKA

Wrocławska 17

48.

HYGEA

Wyszyńskiego
32D/10

49.

FENIKS

Wyszyńskiego 99

50.

ZDROJOWA

Zdrojowa 2

51.

PRZY SZPITALU

Zyty 19

52.

MEDICUS

Zyty 26 (pawilon
U)

(068) 329
96 13
(068) 327
18 24
(068) 453
90 80
(068) 320
05 42
(068) 324
12 45
(068) 458
63 63
(068) 325
85 93
(068) 320
93 06
(068) 329
90 09
(068) 325
35 81
(068) 320
26 57
(068) 453
25 05
(068) 326
55 14
(068) 329
29 34
(068) 324
46 01
(068) 329
93 53
(068) 329
53 36
(068) 324
76 07
(068) 452
77 84
(068) 325
30 72
(068) 326
20 58
(068) 326
42 85
(068) 410
72 11
(068) 323
63 76
(068) 477
78 77
(068) 453
91 42
(068) 451
28 00
(068) 329
62 66

Poz. 340
8.00-20.00

9.00-16.00

9.00-16.00

8.00-18.00

8.00-13.00

nieczynna

8.00-20.00

8.00-15.00

nieczynna

7.30-20.30

8.00-15.00

nieczynna

8.00-20.00

9.00-18.00

nieczynna

8.00-19.00

8.00-14.00

nieczynna

8.00-20.30

9.00-15.00

nieczynna

9.00-19.00

9.00-13.00

nieczynna

7.30-19.00

8.30-15.00

nieczynna

7.00-20.00

9.00-14.00

nieczynna

8.00-19.00

8.00-14.00

nieczynna

8.00-20.00

8.00-16.00

10.00-16.00

8.00-19.00

9.00-14.00

nieczynna

8.00-20.00

8.00-14.00

nieczynna

8.00-18.00

9.00-14.00

nieczynna

8.00-20.00

8.00-14.00

nieczynna

8.00-20.00

10.00-17.00

10.00-17.00

8.00-19.00

nieczynna

nieczynna

8.00-18.00

nieczynna

nieczynna

8.30-18.00

9.00-13.00

nieczynna

8.00-20.00

8.00-15.00

nieczynna

8.00-19.00

8.00-14.00

nieczynna

9.00-21.00

9.00-21.00

9.00-21.00

8.00-20.00

8.00-17.00

nieczynna

8.00-18.00

8.00-12.00

nieczynna

8.00-20.00

8.00-15.00

nieczynna

8.00-19.00

8.00-13.00

nieczynna

8.00-18.00

nieczynna

nieczynna
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MEDICO

54.

ŉeromskiego 13
Wojska Polskiego 19
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(068) 327
05 19
(068) 326
20 37
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8.00-20.00

9.00-15.00

nieczynna

8.00-20.00

10.00-18.00

10.00-16.00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXII/787/10
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 5 marca 2010r.
Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Zielona Góra, pracujących w systemie
całodobowym
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Okres dyżuru
01.01-07.01.2010
08.01-14.01.2010
15.01-21.01.2010
22.01-28.01.2010
29.01-04.02.2010
05.02-11.02.2010
12.02-18.02.2010
19.02-25.02.2010
26.02-04.03.2010
05.03-11.03.2010
12.03-18.03.2010
19.03-25.03.2010
26.03-01.04.2010
02.04-08.04.2010
09.04-15.04.2010
16.04-22.04.2010
23.04-29.04.2010
30.04-06.05.2010
07.05-13.05.2010
14.05-20.05.2010
21.05-27.05.2010
28.05-03.06.2010
04.06-10.06.2010
11.06-17.06.2010
18.06-24.06.2010
25.06-01.07.2010
02.07-08.07.2010
09.07-15.07.2010
16.07-22.07.2010
23.07-29.07.2010
30.07-05.08.2010
06.08-12.08.2010
13.08-19.08.2010
20.08-26.08.2010
27.08-02.09.2010
03.09-09.09.2010
10.09-16.09.2010
17.09-23.09.2010
24.09-30.09.2010
01.10-07.10.2010
08.10-14.10.2010
15.10-21.10.2010
22.10-28.10.2010
29.10-04.11.2010

Nazwa apteki
AKADEMICKA
AKADEMICKA
ZDROJOWA
AKADEMICKA
PRZY RYNECZKU
AKADEMICKA
MARZANKA
AKADEMICKA
PRZY RYNECZKU
AKADEMICKA
POD FILARAMI
AKADEMICKA
PRZY SZPITALU
PRZY RYNECZKU
AKADEMICKA
ZDROJOWA
AKADEMICKA
PRZY RYNECZKU
MARZANKA
ZDROJOWA
AKADEMICKA
PRZY RYNECZKU
AKADEMICKA
PRZY SZPITALU
AKADEMICKA
PRZY RYNECZKU
AKADEMICKA
MARZANKA
AKADEMICKA
PRZY RYNECZKU
MEDICUS
AKADEMICKA
MARZANKA
AKADEMICKA
ZACISZE
AKADEMICKA
PRZY RYNECZKU
AKADEMICKA
PRZY SZPITALU
MARZANKA
AKADEMICKA
POD FILARAMI
AKADEMICKA
PRZY RYNECZKU

Adres
Niecała 2G
Niecała 2G
Zdrojowa 2
Niecała 2G
Anieli Krzywoń 6
Niecała 2G
Aleja Niepodległości 12
Niecała 2G
Anieli Krzywoń 6
Niecała 2G
Pod Filarami 2
Niecała 2G
Zyty 19
Anieli Krzywoń 6
Niecała 2G
Zdrojowa 2
Niecała 2G
Anieli Krzywoń 6
Aleja Niepodległości 12
Zdrojowa 2
Niecała 2G
Anieli Krzywoń 6
Niecała 2G
Zyty 19
Niecała 2G
Anieli Krzywoń 6
Niecała 2G
Aleja Niepodległości 12
Niecała 2G
Anieli Krzywoń 6
Zyty 26 Blok U
Niecała 2G
Aleja Niepodległości 12
Niecała 2G
Agrestowa 87
Niecała 2G
Anieli Krzywoń 6
Niecała 2G
Zyty 19
Aleja Niepodległości 12
Niecała 2G
Pod Filarami 2
Niecała 2G
Anieli Krzywoń 6
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45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
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05.11-11.11.2010
12.11-18.11.2010
19.11-25.11.2010
26.11-02.12.2010
03.12-09.12.2010
10.12-16.12.2010
17.12-23.12.2010
24.12-30.12.2010
31.12.2010-06.01.2011

Poz. 340, 341, 342
Niecała 2G
Zdrojowa 2
Niecała 2G
Anieli Krzywoń 6
Niecała 2G
Zyty 19
Niecała 2G
Anieli Krzywoń 6
Aleja Niepodległości 12

AKADEMICKA
ZDROJOWA
AKADEMICKA
PRZY RYNECZKU
AKADEMICKA
PRZY SZPITALU
AKADEMICKA
PRZY RYNECZKU
MARZANKA

Rozpoczęcie pracy w systemie całodobowym, tygodniowym – w piątek od godz. 8.00
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UCHWAŁA NR XLVI/442/2010
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 1 lutego 2010r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Lubuskiej Strategii
Ochrony Zdrowia
Na podstawie art. 12 a ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r.,
Nr 142, poz. 1590 z póňn. zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1. W § 1 ust. 1, ust. 2, ust. 4, ust. 5, ust. 6,
ust. 7 oraz § 2 uchwały Nr XXXIV/330/2009 Sejmiku
Województwa Lubuskiego z dnia 20 kwietnia 2009
roku w sprawie okreņlenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Lubuskiej Strategii Ochrony
Zdrowia, kaŊdorazowo uŊyty zwrot „na lata 2009
- 2013” zastępuje się zwrotem „na lata 2010 - 2013”.

2010 - 2013, w kolumnie „Termin” w punktach 7, 8
i 9 wprowadza się nowy termin „I kwartał 2010r.”
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Województwa Lubuskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Sejmiku
Krzysztof Seweryn Szymański

§ 2. W § 2 uchwały, w Harmonogramie opracowania Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia na lata
341
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UCHWAŁA NR XLVI/449/2010
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 1 lutego 2010r.
w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp., polegającego na
rozszerzeniu jego działalności
Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 30 sierpnia
1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007r.
Nr 14, poz. 89 z póňn. zm.), w związku z art. 18 pkt 19
lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590
z póňn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Województwa Lubuskiego.

§ 1. Dokonuje się przekształcenia, poprzez rozszerzenie działalnoņci, Wojewódzkiego Oņrodka Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp., polegające na
utworzeniu Poradni chorób zawodowych zakaňnych.

Przewodniczący Sejmiku
Krzysztof Seweryn Szymański

3 42

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

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 19
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Poz. 343
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UCHWAŁA NR XLVI/455/2010
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 1 lutego 2010r.
w sprawie określenia wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych
pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, może być dokonywana refundacja kosztów
wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne poniesionych przez pracodawcę
Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 15 oraz art. 18 pkt 1
ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590
z póňn. zm.) oraz art. 8 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 69,
poz. 415 z póňn. zm.) i rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004r. w sprawie
klasyfikacji zawodów i specjalnoņci dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 265,
poz. 2644 z póňn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Okreņla się wykaz zawodów, w których za
przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
moŊe być dokonywana refundacja kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne poniesionych przez pracodawcę, stanowiący załącznik
Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykaz zawodów podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XX/190/2008 Sejmiku
Województwa Lubuskiego z dnia 10 marca 2008r.
w sprawie okreņlenia wykazu zawodów, za które
moŊe być dokonywana refundacja wynagrodzeń
i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych
pracowników zatrudnionych na podstawie umowy
o pracę w celu przygotowania zawodowego (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z dnia
1 kwietnia 2008r., Nr 26, poz. 580).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Województwa Lubuskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Sejmiku
Krzysztof Seweryn Szymański

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 19

– 886 –

Poz. 343

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLVI/455/2010
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 1 lutego 2010r.
Wykaz zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na
podstawie umowy o pracę, może być dokonywana refundacja kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne poniesionych przez pracodawcę
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Kod zawodu
313104
322904
421102
421103
512201
512202
512301
512302
513290
513302
513301
514102
514103
514104
514301
521101
522102
522103
522104
522107
611102
611103
613101
621101
621102
621103
621104
621105
621106
621107
621190
621201
621202
621301
621302
621390
711301
712102
712103
712201
712202
712301
712302
712303
712401

Opis zawodu
Fotograf
Protetyk słuchu
Kasjer handlowy
Kasjer w przedsiębiorstwie
Kucharz
Kucharz małej gastronomii
Bufetowy (barman)
Kelner
Pozostały pomocniczy personel medyczny
Siostra PCK
Opiekunka domowa
Fryzjer
Kosmetyczka
Manikiurzystka
Organizator usług pogrzebowych
Modelka / model prezentacji ubiorów
Bukieciarz
Demonstrator wyrobów
Ekspedient w punkcie usługowym
Sprzedawca
Rolnik producent kwalifikowanych nasion rolniczych
Rolnik upraw mieszanych
Rolnik produkcji roņlinnej i zwierzęcej
Ogrodnik producent nasion
Ogrodnik szkółkarz
Ogrodnik – uprawa grzybów jadalnych
Ogrodnik - uprawa roņlin ozdobnych
Ogrodnik- uprawa warzyw polnych
Ogrodnik - uprawy pod osłonami
Producent i zbieracz ziół
Pozostali ogrodnicy producenci warzyw, kwiatów i pokrewni
Ogrodnik terenów zieleni
Chirurg pielęgniarz drzew
Rolnik chmielarz
Sadownik
Pozostali ogrodnicy sadownicy i pokrewni
Kamieniarz
Murarz
Zdun
Betoniarz
Betoniarz zbrojarz
Cieņla
Stolarz budowlany
Szkutnik
Brukarz
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46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.

712501
712905
713101
713201
713202
713203
713301
713302
713401
713501
713502
713503
713504
713505
713601
713602
713603
713604
713605
713690
713704
713790
713901
714101
714103
714201
714202
714203
714204
714290
714303
721101
721102
721103
721104
721202
721203
721290
721301
721302
721303
721304
721305
721390
722102
722103
722202
722203
722204
722290
722301
722302
722303
722304
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Meliorant
Renowator zabytków architektury
Dekarz
Glazurnik
Parkieciarz
Posadzkarz
Sztukator
Tynkarz
Monter izolacji budowlanych
Monter /składacz okien
Monter Ŋaluzji
Szklarz budowlany
Szklarz pojazdów
WitraŊownik
Monter instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody
Monter instalacji gazowych
Monter instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Monter instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych
Studniarz
Pozostali monterzy instalacji urządzeń sanitarnych
Monter sieci wodnych i kanalizacyjnych
Pozostali monterzy sieci komunalnych
Technolog robót wykończeniowych w budownictwie
Malarz budowlany
Malarz – tapeciarz
Lakiernik samochodowy
Lakiernik wyrobów drzewnych
Malarz lakiernik samolotowy
Malarz lakiernik wyrobów metalowych
Pozostali lakiernicy
Kominiarz
Brązownik
Formierz odlewnik
Ludwisarz
Modelarz odlewniczy
Spawacz ręczny gazowy
Spawacz ręczny łukiem elektrycznym
Pozostali spawacze i pokrewni
Blacharz lotniczy
Blacharz okrętowy
Blacharz samochodowy
Blacharz budowlany
Blacharz izolacji przemysłowych
Pozostali blacharze
Kowal
Kowal wyrobów zdobniczych
Płatnerz
Rusznikarz
Ņlusarz
Pozostali ņlusarze i pokrewni
Frezer
Strugacz
Szlifierz metali
Tokarz
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100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.

722305
722306
722390
723104
723105
723106
723190
723301
723302
723303
723304
723305
723306
723307
723308
723309
723310
723311
723312
723390
724101
724102
724103
724104
724105
724190
724201
725103
725106
725107
725110
725190
725201
731101
731102
731103
731104
731105
731190
731202

Ustawiacz maszyn do obróbki skrawaniem
Wiertacz w metalu
Pozostali ustawiacze- operatorzy obrabiarek skrawających do metali
Mechanik samochodów cięŊarowych
Mechanik samochodów osobowych
Mechanik pojazdów samochodowych
Pozostali mechanicy pojazdów samochodowych
Mechanik maszyn i urządzeń budowlanych i melioracyjnych
Mechanik maszyn i urządzeń do obróbki metali
Mechanik maszyn i urządzeń górniczych
Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych
Mechanik okrętowy
Mechanik- operator pojazdów i maszyn rolniczych
Mechanik silników spalinowych
Mechanik urządzeń dňwignicowych ( konserwator)
Mechanik urządzeń klimatyzacyjnych
Monter instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim
Motorzysta statku morskiego
Mechanik taboru kolejowego
Pozostali mechanicy - monterzy maszyn i urządzeń
Elektromechanik elektrycznych przyrządów pomiarowych
Elektromechanik pojazdów samochodowych
Elektromechanik sprzętu gospodarstwa domowego
Elektromechanik urządzeń chłodniczych
Elektromechanik urządzeń sterowania ruchem kolejowym
Pozostali elektromechanicy
Elektromonter ( elektryk) zakładowy
Monter elektronik – elektroniczne instrumenty muzyczne
Monter elektronik – naprawa sprzętu audiowizualnego
Monter elektronik - sprzęt komputerowy
Monter elektronik - urządzenia radiowo-telewizyjne
Pozostali monterzy elektronicy
Monter instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych (telemonter)
Grawer
Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
Optyk mechanik
Ortopeda mechanik
Zegarmistrz
Pozostali mechanicy precyzyjni
Monter fortepianów i pianin

140.

731206

Organomistrz

141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.

731301
731303
731304
731306
732102
732105
732107
732303
732402
732404
732405
732406
732407

Bursztyniarz
Metaloplastyk
Szlifierz kamieni szlachetnych i ozdobnych
Złotnik- jubiler
Ceramik wyrobów uŊytkowych i ozdobnych
Garncarz
Odlewnik wyrobów ceramicznych
Rzeňbiarz szkła
Galwanizer
Pozłotnik
Szyldziarz
Zdobnik ceramiki
Zdobnik szkła
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154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.

733101
733102
733103
733106
734101
734501
734502
734601
741101
741102
741104
741190
741201
741202
741203
741290
741401
741402
742201
742203
742204
742205
742207
742301
742302
742306
742307
742401
742404
742405
742490
743202
743203
743206
743301
743302
743303
743304
743305
743306
743401
743402
743501
743602
743603
743604
743702
743703
744101
744102
744202
744203
744301
744302
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Fajkarz
Pamiątkarz
Rzeňbiarz w drewnie
Zabawkarz
Komputerowy składacz tekstu
Introligator galanteryjny
Introligator poligraficzny
Drukarz sitodrukowy
GarmaŊer
Przetwórca ryb
Rzeňnik wędliniarz
Pozostali masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni
Cukiernik
Karmelarz
Piekarz
Pozostali piekarze, cukiernicy i pokrewni
Młynarz
Przetwórca owoców i warzyw
Bednarz
Kołodziej
Stolarz
Stolarz galanterii drzewnej
Stolarz meblowy
Frezer drewna
Pilarz
Tartacznik
Tokarz w drewnie
Koszykarz – plecionkarz
Sitarz
Szczotkarz
Pozostali plecionkarze, szczotkarze i pokrewni
Dziewiarz
Koronkarka
Tkacz
Bieliňniarz
Gorseciarka
Kapelusznik - czapnik
Krawiec
Modystka
Rękawicznik
KoŊusznik
Kuņnierz
Krojczy
Hafciarka
Parasolnik
Szwaczka
Tapicer
Tapicer meblowy
Garbarz skór bez włosa
Garbarz skór futerkowych
Kaletnik
Rymarz
Cholewkarz
Obuwnik miarowy
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208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.

744303
744304
744305
813101
813102
813103
813104
813105
813106
813107
813108
813109
813110
813111
814101
814102
814103
814104
814105
814106
814107
814108
814109
815101
821107
823104
824190
825101
825102
825103
825104
825105
825190
825307
826101
826201
826203
826401
826901
827102
827190

249.

827490

250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.

828103
828290
828304
829190
913206
913301
913302
913303
914103
916103
931201
932103
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Obuwnik ortopedyczny
Obuwnik przemysłowy
Szewc naprawiacz
Operator automatów do formowania wyrobów szklanych
Operator maszyn do formowania szkła płaskiego
Operator odpręŊarek wyrobów szklanych
Operator urządzeń do chemicznego polerowania szkła
Operator urządzeń do gięcia szkła
Operator urządzeń do hartowania szkła
Operator urządzeń do matowania wyrobów szklanych
Operator urządzeń do obróbki płomieniowej szkła
Operator urządzeń do produkcji termosów
Szlifierz polerowacz szkła( maszynowy)
Topiarz szkła
Operator maszyn do produkcji płyt i sklejek
Operator pilarek do pozyskiwania tarcicy
Operator pras w produkcji drzewnej
Operator sklejarek płyt stolarskich
Operator skrawarek drewna
Operator spajarek okleiny i łuszczki
Operator strugarek i frezarek do drewna
Operator urządzeń do końcowej obróbki płyt
Sterowniczy linii sztaplowania i pakietowania tarcicy
Operator urządzeń granulujących
Operator obrabiarek sterowanych numerycznie
Wulkanizator
Pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z drewna
Maszynista maszyn fleksograficznych
Maszynista maszyn offsetowych
Maszynista maszyn typograficznych
Maszynista maszyn wklęsłodrukowych
Operator kserokopiarek
Pozostali maszyniņci maszyn drukujących
Operator maszyn krojących i wykrawających do papieru
Operator maszyn do przygotowania włókien
Operator maszyn dziewiarskich
Operator maszyn tkackich
Operator maszyn wykończalniczych wyrobów włókienniczych
Operator maszyn do produkcji włóknin i przędzin
Operator urządzeń przetwórstwa mięsa
Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do przetwórstwa mięsa i ryb
Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów piekarniczych i cukierniczych oraz koncentratów spoŊywczych
Monter kotłów i armatury kotłowej
Pozostali monterzy aparatury, maszyn i sprzętu elektrycznego
Monter sprzętu radiowego i telewizyjnego
Pozostali operatorzy maszyn gdzie indziej niesklasyfikowani
Salowa
Maglarz
Praczka
Prasowaczka ( ręczna )
Robotnik gospodarczy
Sortowacz surowców wtórnych
Kopacz
Pakowacz
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262.
263.
264.
265.

932111
932112
932114
933104

Pomoc krawiecka
Pomocnik ciastkarza
Pomocnik piekarza
Robotnik magazynowy
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UCHWAŁA NR 229/1875/10
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 2 lutego 2010r.
w sprawie ustanowienia obrębów ochronnych w obwodach rybackich
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1590 z póňn. zm.), art. 14 ust. 1, art. 15
ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie
ņródlądowym (Dz. U. z 2009r. Nr 189, poz. 1471),
§ 15 pkt 2 i 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001r. w sprawie
połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów Ŋyjących w wodzie (Dz. U.
z 2001r. Nr 138, poz. 1559) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustanawia się następujące obręby ochronne
w granicach obwodów rybackich województwa lubuskiego:
1. w obwodzie rybackim Nr IX.6. Obwód rybacki
rzeki Bóbr Nr 6:
obręb ochronny obejmujący odnogę strugi
Raduszczanki od Przepompowni Nr 3 do ujņcia
do Zbiornika zaporowego Raduszec Stary. Obręb
ochronny ustala się na czas okreņlony od
1 stycznia do 31 maja kaŊdego roku.
2. w obwodzie rybackim Nr I.4.4. Obwód rybacki
rzeki Pliszka – Nr 4:
obręb ochronny w odcinku rzeki Pliszki od
mostu na drodze gruntowej Drzewce Kolonia –
Kłodnica koło dawnego młyna Zamęt do mostu
na drodze gruntowej w Kosobudkach. Obręb
ochronny ustala się na czas nieokreņlony.
3. w obwodzie rybackim Nr I.34. Obwód rybacki
Jezioro Borek na rzece Steklnik Nr 1:
obręb ochronny obejmujący jezioro Borek
(Kosarzyn, Borak) 50m po lewej i 50m po prawej
stronie wypływu z niego strugi Steklnik oraz
3 44

50m w głąb jeziora od tego miejsca. Obręb
ochronny ustala się na czas okreņlony od 15 lutego do 15 czerwca kaŊdego roku.
4. w obwodzie rybackim Nr IX.5. Obwód rybacki
rzeki Bóbr Nr 5:
obręb ochronny obejmujący Strugę Młynówka od jazu przy ul. Młynarskiej w Szprotawie
do ujņcia do rzeki Szprotawy oraz rzeka Szprotawa od jazu w Szprotawie przy ul. Krasińskiego
do ujņcia do Bobru. Obręb ochronny ustala się
na czas nieokreņlony.
obręb ochronny obejmujący rzekę Bóbr na
odcinku od wysokoņci kolektora ciepłej wody
przerzuconego przez ten ciek w ŉaganiu do wysokoņci wodowskazu IMGW w ŉaganiu oraz kanał energetyczny Bobru od wody dolnej jazu
Elektrowni Wodnej ŉagań II do ujņcia do Bobru.
Obręb ochronny ustala się na czas nieokreņlony.
5. w obwodzie rybackim Nr I.9. Obwód rybacki rzeki Odry Nr 9:
obręb ochronny obejmujący Starorzecze Odry (Stara Odra) koło Bobrownik – w całoņci. Obręb ochronny ustala się na czas okreņlony od
1 listopada do 15 kwietnia kaŊdego roku.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Marszałek Województwa
Marcin Jabłoński
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INFORMACJA NR GM.7115/3/10
BURMISTRZA MIASTA GOZDNICA
z dnia 5 marca 2010r.
zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego
zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze gminy Gozdnica
Stosownie do art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca
2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
(Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z póňn. zm.) ogłasza
się zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienaleŊących do publiczne-

go zasobu mieszkaniowego za 2009 rok połoŊonych
na obszarze gminy Gozdnica, będące załącznikiem
do niniejszej informacji.
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Załącznik Nr 1
do informacji Nr GM.7115/3/10
Burmistrza Miasta Gozdnica
z dnia 5 marca 2010r.

Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze gminy Gozdnica
(nazwa gminy lub dzielnicy lub określenie innej części gminy)
a) I półrocze
Stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu
Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego
Powierzchnia lokalu

Standard
lokalu

A
poniŊej 40m2
40m2 do 60m2

powyŊej 60m2
do 80m2

powyŊej 80m2

B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C

do 1918r.
zły*
1)**...
2) ...

1919-45
dobry

zły

1946-1970
dobry

zły

dobry

1,80

1971-2002
zły

dobry

po 2002r.
zły

dobry
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b) II półrocze

Stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu
Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego
Powierzchnia lokalu

Standard
lokalu
A

poniŊej 40m

2

40m2 do 60m2

powyŊej 60m2
do 80m2

powyŊej 80m2
ABC*1)**
2)

B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C

do 1918r.
zły*
1) ** ...
2) ...

1919-45
dobry

zły

1946-1970
dobry

zły

dobry

1971-2002
zły

1,80

1,24

standard wysoki (wyposaŊenie w instalację centralnego ogrzewania oraz korzystna lokalizacja budynku)
standard ņredni (wyposaŊenie w instalację centralnego ogrzewania, ale niekorzystna lokalizacja budynku lub brak instalacji centralnego ogrzewania)
standard niski (brak instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej)
budynek wymaga remontu
stawka czynszu najniŊsza; ņrednia z najniŊszych stawek w przypadku większej liczby stawek
stawka czynszu najwyŊsza; ņrednia z najwyŊszych stawek w przypadku większej liczby stawek

dobry

po 2002r.
zły

dobry
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INFORMACJA NR 1/2010
BURMISTRZA ZBĄSZYNKA
z dnia 11 marca 2010r.
w sprawie opublikowania zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych
nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Miasta
i Gminy Zbąszynek
Załącznik Nr 1
do informacji Nr 1/2010
Burmistrza Zbąszynka
z dnia 11 marca 2010r.
Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Miasta i Gminy Zbąszynek
b) II półrocze
Stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu
Powierzchnia
lokalu

Standard
lokalu

poniŊej 40m2

A

40m2 do 60m2

B
C
A
B
C

powyŊej 60m2 do
80m2

A

powyŊej 80m2

B
C
A
B
C

A
B
C
*
1)
2)

Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego
do 1918r.
zły*
dobry
1)**..
2)

1919-45
zły
dobry

1946-1970
zły
dobry

1971-2002
zły
dobry

po 2002r.
zły
dobry

2,64

- standard wysoki (wyposaŊenie w instalację ogrzewania oraz korzystna lokalizacja budynku)
- standard ņredni (wyposaŊenie w instalację centralnego ogrzewania, ale niekorzystna lokalizacja budynku lub brak instalacji
centralnego ogrzewania)
- standard niski (brak instalacji wodociągowo - kanalizacyjnej)
- budynek wymaga remontu
** stawka czynszu najniŊsza; ņrednia z najniŊszych stawek w przypadku większej liczby stawek
stawka czynszu najwyŊsza; ņrednia z najwyŊszych stawek w przypadku większej liczby stawek
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Egzemplarze bieŊące i z lat ubiegłych, w miarę posiadanych rezerw, moŊna nabywać: - na podstawie nadesłanego zamówienia: w Zakładzie Obsługi
Administracji Lubuskiego Urzędu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. (0-95) 7115-210 - w punkcie sprzedaŊy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul Jagiellończyka 8, codziennie w godz. 730 - 1530, Dzienniki Urzędowe wraz ze skorowidzami
wyłoŊone 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.
Wydawca: Wojewoda Lubuski
Redakcja: Naczelny Redaktor: Anna Zacharia Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (0-95) 7115-585, e-mail – anna.zacharia@uwoj.gorzow.pl; justyna.strelau@uwoj.gorzow.pl
Skład druk i rozpowszechnianie: Skład, druk i kolportaŊ: Zakład Obsługi Administracji przy Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim ul. Jagiellończyka 8, 66-400
Gorzów Wlkp. tel. (0-95) 7115-210, e-mail – zoa@uwoj.gorzow.pl
Rozpowszechnianie – Administracja i stały punkt sprzedaŊy: Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, tel. (0-95) 7115-210 Tłoczono z polecenia Wojewody Lubuskiego w Zakładzie Obsługi Administracji przy Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.
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