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UCHWAŁA NR XXX/192/2009
RADY GMINY SIEDLISKO
z dnia 28 grudnia 2009r.
w sprawie uchwalenia „Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych przy Zespole Placówek
Oświatowych w Siedlisku”
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591, ze zm.) uchwala
się, co następuje:
§ 1. Uchwala się regulamin korzystania
z kompleksu boisk sportowych usytuowanych
przy Zespole Placówek Oświatowych w Siedlisku,
przy ulicy Kasztanowej 19, wg załącznika Nr 1 do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Siedlisko.
§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach
ogłoszeń w sposób zwyczajowo przyjęty.
2. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni
od jej ogłoszenia.
Przewodnicząca Rady
Małgorzata Chilicka

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXX/192/2009
Rady Gminy Siedlisko
z dnia 28 grudnia 2009r.
Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje boisko - Orlik 2012 w Siedlisku
§ 1. 1. Właścicielem kompleksu boisk sportowych usytuowanych przy Zespole Placówek
Oświatowych przy ulicy Kasztanowej 19 zwanym
dalej ,,obiektem” jest Gmina Siedlisko.
2. Zarządzającym obiektem jest Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Siedlisku.

§ 2. 1. Boiska są czynne w następujących terminach:
a) Zajęcia dydaktyczne, zgodnie z planem nauczania prowadzone są na obiekcie: poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 14.00
b) boiska dostępne dla wszystkich chętnych:
poniedziałek - piątek w godz. 14.00 - 22.00
sobota w 10.00 - 22.00 i niedziela w godz.
14.00 - 22.00
2. W miesiącach lipcu i sierpniu obowiązuje
odrębny harmonogram korzystania z obiektu.
3. Obiekt nieczynny jest w święta państwowe
i kościelne (uznane za ustawowo wolne od pracy).
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zarządzający obiektem może wyrazić zgodę na korzystanie z niego w czasie świąt.
4. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych zagrażających zdrowiu i życiu
użytkowników Gminny Instruktor Sportu lub zarządzający obiektem może zabronić korzystania
z obiektu.
§ 3. Obiekt jest ogólnodostępny i bezpłatny na
zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
§ 4. Osoby korzystające z boisk obowiązane są
do wpisywania się do „Rejestru użytkowników”
prowadzonego przez Dyrektora GOKiS-u w Siedlisku.
§ 5. 1. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z obiektu wg poniższych zasad:
1) pierwszeństwo rezerwacji mają grupy dzieci
i młodzieży do lat 16, dla których rezerwacji
dokonuje rodzic lub pełnoletni opiekun,
2) grupy zorganizowane - rezerwacji dokonuje
trener, instruktor sportu, nauczyciel w-f,
opiekun grupy itp.
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2. Osoby dokonujące rezerwacji konkretnego
terminu na minimum miesiąc ,,z góry”, mają
pierwszeństwo przy rezerwacji tego samego terminu w kolejnym miesiącu.

Poz. 381, 382
10)
11)

korzystania z boisk bez zgody,
przebywania i korzystania z obiektów poza
godzinami otwarcia.

§ 8. Postanowienia dotyczące korzystania
z obiektu w zakresie wymogów o których mowa
w ust. 2 podejmuje Gminny Instruktor Sportu lub
zarządzający obiektem, którzy w zależności od
sytuacji mogą:

§ 6. Osoby przebywające na obiekcie mogą
korzystać z pomieszczeń socjalnych wyznaczonych przez zarządzającego obiektem.
§ 7. 1. Warunkiem korzystania z obiektu jest
posiadanie odpowiedniego stroju sportowego
i obuwia sportowego.

1) nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju,

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystającym z obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem
zabrania się:

2) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne
z regulaminem zachowanie,

1) używania butów piłkarskich na wysokich
i metalowych korkach oraz kolców,

§ 9. 1. Użytkownicy korzystający z obiektu odpowiadają materialnie za szkody wyrządzone na
obiekcie na zasadach określonych w przepisach
powszechnie obowiązujących.

3) nakazać opuszczenie obiektu.

2) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego
niż zgodnego z przeznaczeniem boisk,
np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.,

2. Za skradzione użytkownikom na obiekcie
rzeczy Gmina Siedlisko i zarządzający obiektem
nie ponoszą odpowiedzialności.

3) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,

§ 10. Korzystanie z oświetlenia obiektów sportowych możliwe jest tylko dla grup zorganizowanych powyżej 10 osób.

4) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
5) palenia tytoniu, spożywania alkoholu,

§ 11. Korzystający z obiektu są zobowiązani do
przestrzegania niniejszego regulaminu. Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu rozpatrywane będzie w drodze postępowania karnoadministracyjnego (z art. 51 § 1 i 2 Kw, art. 54
Kw), a w szczególnych przypadkach w drodze
postępowania karnego (z art. 193 Kk.).

6) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych
i metalowych,
7) przeszkadzania w zajęciach lub grze,
8) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
9) wprowadzania zwierząt,

===================================================================================
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UCHWAŁA NR XXX/193/2009
RADY GMINY SIEDLISKO
z dnia 28 grudnia 2009r.
w sprawie zmiany do uchwały Nr XVI/144/2000 z dnia 20 września 2000r. w sprawie utworzenia zakładu
budżetowego pn. Gminny zakład Gospodarczy w Siedlisku z siedzibą w Siedlisku
Na podstawie art. 40 ust. 2 i art. 41 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rady
Gminy uchwala, co następuje:

§ 2. Pozostałe zapisy statutu pozostają bez
zmian.

§ 1. W Statucie Gminnego Zakładu Gospodarczego w Siedlisku stanowiącym załącznik Nr 1 do
uchwały Nr XVI/144/2000:

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

1) występujące w treści statutu słowa „Zarząd”
zmienia się na słowo „Wójt”;

Przewodnicząca Rady
Małgorzata Chilicka

2) w § 2 uchwały słowo „Urząd Gminy” zastępuje
się słowem „Nieruchomość zabudowana przy
ulicy Cmentarnej 3 w Siedlisku”
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
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UCHWAŁA NR XXX/194/2009
RADY GMINY SIEDLISKO
z dnia 28 grudnia 2009r.
w sprawie zmiany do uchwały Nr XXIII/227/2001 z dnia 25 września 2001r. w sprawie przekształcenia
Gminnego Ośrodka Kultury w Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siedlisku
Na podstawie art. 40 ust. 2 i art. 41 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz
art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 ze zm.)
Rady Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. W Statucie GOKiS w Siedlisku stanowiącym
załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/227/2001:

2) w § 2 pkt 2 wykreśla się słowo „Zamek”
§ 2. Pozostałe zapisy statutu pozostają bez
zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Małgorzata Chilicka

1) występujące w treści statutu słowa „Zarząd”
zmienia się na słowo „Wójt”;
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UCHWAŁA NR LI/201/2009
RADY MIASTA ŻAGAŃ
z dnia 29 grudnia 2009r.
w sprawie: wzniesienia pomnika poświęconego Wielkopolanom przebywającym w obozie w Żaganiu
w 1919 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) uchwala się, co następuje:

§ 2. Budowa pomnika sfinansowana zostanie ze
środków budżetu Miasta oraz ze środków Lubuskiego Oddziału Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego.

§ 1. 1. Wyraża się wolę upamiętnienia Powstańców Wielkopolskich przetrzymywanych w obozie
jenieckim funkcjonującym w Żaganiu w rejonie Zielonej Doliny w okresie I wojny światowej i Powstania Wielkopolskiego 1918 - 1919 poprzez wzniesienie pomnika poświęconego Wielkopolanom przebywającym w obozie w Żaganiu w 1919 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

2. Pomnik, zgodnie z projektem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, usytuowany zostanie
na działce Nr ewid. 3918 położonej przy ul. Gen.
J. Bema w Żaganiu.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XLIX/182/2009 Rady
Miasta Żagań z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie
wzniesienia pomnika poświęconego Wielkopolanom
przebywającym w obozie w Żaganiu w 1919r.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Zdzisław Mirski
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LI/201/2009
Rady Miasta Żagań
z dnia 29 grudnia 2009r.

3 84

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 23

– 1026 –

Poz. 385

385
3 85

UCHWAŁA NR LI/206/2009
RADY MIASTA ŻAGAŃ
z dnia 29 grudnia 2009r.
w sprawie uchwalenia regulaminu porządkowego korzystania z boisk sportowych
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4 i art. 41 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
uchwala się, co następuje:

§ 6. Wszyscy korzystający z obiektu zobowiązani
są do korzystania z niego zgodnie z jego przeznaczeniem, regulaminem bezpieczeństwa oraz stosowania się do poleceń i wskazówek obsługi obiektu.

§ 1. 1. Uchwała niniejsza określa zasady korzystania z boisk sportowych.

§ 7. Do obsługi wszelkich urządzeń służących do
przygotowania obiektu upoważniony jest wyłącznie
opiekun obiektu.

2. Boiska sportowe służą do celów wypoczynkowych, rekreacyjnych oraz dla rozwoju sportu
w mieście Żagań. Są to obiekty użyteczności publicznej przeznaczone dla społeczności lokalnej.
§ 2. 1. Obiekty przeznaczone są do gry w:
1) piłkę nożną;
2) piłkę ręczną;
3) piłkę siatkową;
4) piłkę koszykową;

§ 8. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia, spożywania napojów alkoholowych,
przebywania w stanie nietrzeźwym oraz palenia
tytoniu, używania środków odurzających, żucia gumy, zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych
i metalowych, przeszkadzania w zajęciach lub
w grze, zakłócania porządku i używania słów wulgarnych, wprowadzania i wnoszenia zwierząt, przebywania na terenie boisk osobom poniżej 15 roku
życia po zmroku bez pełnoletniego opiekuna.
§ 9. Korzystanie z boisk sportowych jest bezpłat-

5) tenis ziemny;

ne.

6) inne gry zespołowe;

§ 10. Osoby przebywające na terenie boisk sportowych i korzystające z boisk w sposób niezgodny
z niniejszym regulaminem zobowiązane są do natychmiastowego zaprzestania działań, niezgodnych
z regulaminem i bezzwłocznego opuszczenia terenu
obiektu.

7) inne zajęcia sportowo - rekreacyjne.
2. Obiekty udostępnione są we wszystkie dni tygodnia.
3. Osobą zajmującą się obsługą obiektu jest
opiekun obiektu wskazany przez administratora.
4. U osoby tej dokonuje się zgłoszenia uszkodzenia urządzeń wchodzących w skład wyposażenia
obiektu.
§ 3. Boiska czynne są przez cały tydzień w godzinach ustalonych dla każdej pory roku odrębnie.
Harmonogram ustala administrator boiska.
§ 4. 1. Z obiektu korzystać mogą szkoły, organizacje pozarządowe, zakłady pracy i osoby prywatne.

§ 11. Korzystający z obiektów sportowych zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żagań.
§ 13. Traci moc uchwała Nr XLIX/167/2009 Rady
Miasta Żagań z dnia 12 listopada w sprawie uchwalenia regulaminu porządkowego korzystania z boisk
sportowych.

2. Priorytet w korzystaniu z boiska mają placówki
oświatowe na zajęcia dydaktyczno - wychowawcze.

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

§ 5. W przypadku kontuzji bądź wypadku należy
powiadomić opiekuna obiektu, który podejmie niezwłocznie dalsze działania.

Przewodniczący Rady
Zdzisław Mirski
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UCHWAŁA NR LI/207/2009
RADY MIASTA ŻAGAŃ
z dnia 29 grudnia 2009r.
w sprawie zasad korzystania z parków i zieleńców położonych na terenie Miasta Żagań
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miasta Żagań uchwala, co następuje
§ 1. 1. Uchwała niniejsza określa zasady korzystania z parków i zieleńców położonych na terenie
Miasta Żagań oraz z urządzeń użyteczności publicznej znajdujących się w tych parkach.
2. Urządzeniami użyteczności publicznej, zwanych dalej „urządzeniami", w rozumieniu uchwały
są wszelkie trwałe obiekty służące zaspokajaniu potrzeb korzystających z parków, w szczególności ławki, drogi, mosty, kładki, ścieżki, tereny przeznaczone
do zabawy, zawodów sportowych, spacerów, uprawiania rekreacji itp.
§ 2. 1. Parki i zieleńce są ozdobą Miasta Żagań
i podlegają ochronie. Trosce wszystkich użytkowników zieleni miejskiej powierza się drzewa, krzewy,
trawniki i urządzenia parkowe.
2. Każdy ma prawo do nieodpłatnego wejścia na
teren parków i swobodnego korzystania ze znajdujących się tam urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem. Ograniczenia w tym zakresie mogą wynikać
wyłącznie z przyczyn związanych z pracami przy
wykonywaniu napraw, remontów lub inwestycji
i muszą być wyraźnie wskazane przez zarządcę parków i zieleńców.
3. Prowadzenie na terenie parków działalności
handlowej oraz wszelkiej innej działalności gospodarczej wymaga zgody zarządcy parków i zieleńców.
§ 3. Zabrania się na terenie parków i zieleńców:
1) poruszania się wszelkimi środkami mechanicznymi z wyjątkiem rowerów, wózków inwalidzkich bądź innych pojazdów posiadających pisemną zgodę zarządcy oraz pojazdów służbo3 86

wych gospodarki komunalnej podczas wykonywania prac na zasadach określonych w kodeksie drogowym,
2) łowienia ryb, płoszenia ptaków i innych zwierząt
żyjących w parkach,
3) puszczania luzem psów lub innych zwierząt domowych oraz prowadzania psów agresywnych
i niebezpiecznych dla otoczenia bez nałożonego
kagańca,
4) wypasania lub przepędu zwierząt gospodarskich,
5) palenia ognisk bez zgody zarządcy obiektu,
6) porzucania lub składowania odpadów poza
miejscami do tego przeznaczonymi,
7) wchodzenia do fontann,
8) palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi,
§ 4. O wszelkich zauważonych nieprawidłowościach na terenie parków i zieleńców należy niezwłocznie zgłaszać zarządcy lub Straży Miejskiej.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żagań
§ 6. Traci moc uchwała Nr XLIX/173/2009 Rady
Miasta Żagań z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie
zasad korzystania z parków i zieleńców położonych
na terenie Miasta Żagań.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Zdzisław Mirski
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UCHWAŁA NR XLV/284/09
RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM
z dnia 30 grudnia 2009r.
w sprawie: ustalenia opłat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Nowogród
Bobrzański
Na podstawie 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 ze zmianami),
w związku z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U.
z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) uchwala się,
co następuje:
§ 1. Niniejszą uchwałą ustala się wysokość opłat
w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nowogród Bobrzański.
§ 2. Świadczeniami przedszkola wykraczającymi
poza podstawę programową wychowania przedszkolnego są:
1) praca indywidualna i zespołowa z dziećmi ze
szczególnymi trudnościami oraz z dziećmi
zdolnymi;
2) gry i zabawy wspomagające rozwój umysłowy
dziecka, rozwijające uzdolnienia plastyczne, teatralne, badawcze oraz rozwijające zainteresowania otaczającym je światem;
3) realizacja programów dodatkowych proponowanych przez władze oświatowe oraz autorskich programów własnych przedszkola dotyczących w szczególności:
a) zdrowia emocjonalnego dzieci,
b) adaptacji dzieci w środowisku,
c) wspierania zdolności twórczych dzieci,
d) wzajemnych relacji dzieci, rodziców i nauczycieli,
e) szeroko pojętej integracji;
4) realizacja innowacji pedagogicznych.
§ 3. 1. Ustala się opłatę za 1 godzinę realizacji zajęć wymienionych w § 2, w wysokości 1,00zł (słow387

nie: jeden złotych) i nalicza się ją za każdą rozpoczętą godzinę ponad czas realizacji podstawy programowej.
2. Opłata wyżej wymieniona nie podlega zwrotowi.
§ 4. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń ustalana jest na podstawie stawki godzinowej, o której mowa w § 3 oraz deklarowanej
przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka,
liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad
czas realizacji podstawy programowej.
§ 5. Zakres świadczeń, zasady poboru opłat miesięcznych za świadczenia, termin obowiązywania
umowy oraz warunki jej wypowiedzenia, określa
umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy dyrektorem przedszkola, a rodzicem lub prawnymi opiekunami.
§ 6. Dla rodzin spełniających do 150% kryterium
dochodowego na osobę w rodzinie, o której mowa
w ustawie o pomocy społecznej, których dzieci
uczęszczają do przedszkoli, wprowadza się ulgi
w opłacie miesięcznej w wysokości:
1) 50% opłaty ponoszonej na drugie dziecko,
2) 75% opłaty ponoszonej na trzecie dziecko,
3) 100% opłaty za czwarte i każde kolejne dziecko.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2010r. i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim.
Przewodniczący Rady
Mirosław Walencik
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UCHWAŁA NR XLVI/292/10
RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM
z dnia 28 stycznia 2010r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nowogrodzie Bobrzańskim przy
ul. Fabrycznej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 20 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Fabrycznej.
2. Integralnymi częściami uchwały są:
1) rysunek w skali 1:1000 terenu wymienionego
w § 1 ust. 1 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, które należą do zadań własnych
gminy oraz zasad ich finansowania, stanowiące
załącznik Nr 3.
§ 2. Uchwała niniejsza jest zgodna z:
1) uchwałą Nr XXXVIII/224/09 z dnia 25 czerwca
2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nowogrodzie Bobrzańskim przy
ul. Fabrycznej;
2) ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
Miasta
i Gminy Nowogród Bobrzański uchwalonego
uchwałą Nr XXVI/182/02 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 21 marca 2002r.
ze zmianami.
§ 3. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
2) nieprzekraczalna linia zabudowy, tzn. linia ograniczająca obszar, na którym dopuszcza się realizację obiektów kubaturowych.

Rozdział 2
Przeznaczenie terenów i zasady ich
zagospodarowania - w tym terenów zagrożonych
osuwaniem się mas ziemnych
§ 4. 1. Na terenie oznaczonym symbolem US
dostępnym z ul. Fabrycznej:
1) ustala się przeznaczenie terenu pod funkcję
sportowo - rekreacyjną - obiekty sportowo - rekreacyjne oraz budynki towarzyszące;
2) dopuszcza się sytuowanie obiektów małej architektury, placów zabaw, ciągów pieszych
i rowerowych, miejsc postojowych, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
3) zieleń wysoka zajmować powinna co najmniej
5% powierzchni terenu;
4) zaleca się, przed projektowaniem obiektów budowlanych, wykonanie dokumentacji geolgiczno - inżynierskiej.
2. Na terenie oznaczonym symbolem ZP:
1) ustala się przeznaczenie terenu pod zieleń publiczną o charakterze leśnym;
2) dopuszcza się sytuowanie obiektów małej architektury, placów zabaw, ciągów pieszych
i rowerowych, sieci i urządzeń infrastruktury
technicznej;
3) przed projektowaniem obiektów budowlanych,
o których mowa w ust. 1 pkt 2, należy wykonać
dokumentację geologiczno-inżynierską;
4) zakazuje się, z uwagi na zagrożenie osuwaniem
się mas ziemnych, odprowadzania powierzchniowo i podziemnie wód opadowych i roztopowych w kierunku krawędzi skarpy;
5) na skarpie należy zachować istniejącą zieleń
i ograniczyć ingerencję w podłoże gruntowe;
Rozdział 3
Zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego
§ 5. Na terenie US ustala się:
1) maksymalną wysokość budynków do 8m;
2) maksymalną powierzchnię zabudowy budynków do 10% powierzchni terenu;
3) maksymalną szerokość elewacji frontowej każdego budynku do 20m;
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4) dachy o maksymalnym kącie nachylenia połaci
do 35O;
5) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych z wyjątkiem stawianych na czas budowy.
Rozdział 4
Ustalenia dotyczące zasad i warunków scalania
i podziału nieruchomości
§ 6. 1. Na obszarze objętym planem dopuszcza
się:
1) wydzielenie działek o powierzchni co najmniej
700m2;
2) wydzielenie działek pod urządzenia infrastruktury technicznej, których minimalnej powierzchni nie określa się.

2. Zakazuje się:
1) odprowadzania ścieków bytowych do gruntu;
2) stosowania urządzeń grzewczych na paliwa stałe, z wyjątkiem urządzeń proekologicznych,
emitujących minimalną ilość spalin.
Rozdział 7
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków
§ 9. Osoby, które w trakcie prowadzenia robót
ziemnych na obszarze objętym planem odkryją
przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, że
jest on zabytkiem, są zobowiązane:
1) wstrzymać wszelkie prace, mogące uszkodzić
lub zniszczyć znalezisko;

Rozdział 5

2) zabezpieczyć znalezisko i miejsce jego odkrycia;

Zasady funkcjonowania infrastruktury technicznej

3) niezwłocznie powiadomić o tym Burmistrza
Nowogrodu Bobrzańskiego i Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

§ 7. 1. Ustala się budowę sieci infrastruktury
technicznej jako podziemne, z wyjątkiem przyłączy
o charakterze czasowym.
2. Ustala się:
1) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej;
2) zaopatrzenie w energię z sieci elektroenergetycznej;
3) ogrzewanie indywidualne;
4) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej;
5) odprowadzenie ścieków bytowych do usytuowanego na przedmiotowym terenie szczelnego zbiornika bezodpływowego na ścieki - do
czasu powstania możliwości przyłączenia do
sieci kanalizacji;
6) odprowadzenie wód opadowych na przedmiotowy teren z zakazem odprowadzania powierzchniowo i podziemnie wód opadowych
i roztopowych w kierunku krawędzi skarpy na
terenie ZP;
7) wyposażenie miejsc postojowych w system
odwodnienia uniemożliwiający infiltrację zanieczyszczeń do gruntu;
8) selektywną zbiórkę odpadów do pojemników
usytuowanych na terenie US oraz ich wywóz
na składowisko odpadów.
2. Dopuszcza się lokalizację innych sieci infrastruktury technicznej.
3. Realizacja inwestycji wymaga zapewnienia
dróg pożarowych wynikających z przepisów odrębnych.
Rozdział 6
Zasady ochrony środowiska i zdrowia ludzi
§ 8. 1. Ustala się ochronę zbiornika wód podziemnych Nr 301 „Pradolina Zasiek – Nowa Sól”
zgodnie z przepisami odrębnymi.
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Poz. 388

Rozdział 8
Warunki tymczasowego zagospodarowania
terenów
§ 10. Do momentu realizacji ustaleń niniejszego
planu sposób użytkowania i zagospodarowania terenów pozostaje dotychczasowy.
Rozdział 9
Przepisy końcowe
§ 11. Plan nie wprowadza ustaleń dotyczących:
1) kształtowania przestrzeni publicznych z uwagi
na ich brak w obszarze objętym planem;
2) obiektów podlegających ochronie i terenów
górniczych - z uwagi na brak takich obiektów
i terenów w obszarze objętym planem;
3) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu.
§ 12. Na podstawie art. 36 ust.4 ustawy z dnia
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla terenów przeznaczonych
do zagospodarowania ustala się stawkę procentową
służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości w wysokości 1 %.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie
30 dni od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Nowogrodzie Bobrzańskim.
Przewodniczący Rady
Mirosław Walencik
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLVI/292/2010
Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim
z dnia 28 stycznia 2010r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 23

– 1032 –

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLVI/292/10
Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim
z dnia 28 stycznia 2010r.
ROZSTRZYGNIĘCIE
o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nowogrodzie Bobrzańskim przy
ul. Fabrycznej.
W nawiązaniu do informacji Burmistrza Nowogrodu
Bobrzańskiego stwierdza się, że do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Fabrycznej
osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej nie wniosły
żadnych uwag.
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLVI/292/10
Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim
z dnia 28 stycznia 2010r.

Poz. 388, 389

(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska
w Nowogrodzie Bobrzańskim rozstrzyga, co następuje:
1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb
mieszkańców stanowiące zadania własne gminy
w obszarze planu, to:
-

budowa sieci wodociągowej,

-

budowa kanalizacji sanitarnej,

-

budowa kanalizacji deszczowej.

2. Sposób realizacji zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które
należą do zadań własnych gminy odbywać się
będzie wg obowiązujących przepisów szczególnych
z terminem realizacji uzależnionym od pozyskania
środków finansowych.
3. Określa się zasady finansowania inwestycji
wymienionych w punkcie 1 należących do zadań
własnych gminy zgodnie z przepisami o finansach
publicznych i zamówieniach publicznych, z możliwością wykorzystania środków:

ROZSTRZYGNIĘCIE
o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych
gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie
z przepisami o finansach publicznych.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.), art. 7
ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) oraz art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych

-

ze środków własnych

-

ze środków pomocowych;

-

z kredytów i pożyczek;

-

z obligacji komunalnych;

-

z udziału inwestorów zewnętrznych w oparciu o odrębne porozumienia.

===================================================================================
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UCHWAŁA NR XLVI/377/10
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 29 stycznia 2010r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/277/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 lutego 2009r.
w sprawie zasad najmu oraz ustalania opłat za lokale użytkowe
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 a ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591
z późniejszymi zmianami) oraz art. 37 ust. 4 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603
z późniejszymi zmianami) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:
§ 1. W § 2 uchwały Nr XXXIV/277/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zasad najmu oraz ustalania opłat za lokale użytkowe dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. W trybie bezprzetargowym można oddać
w najem garaże oraz pomieszczenia gospodar-

cze jeżeli wniosek o najem zostanie złożony
przez następców prawnych dotychczasowego
najemcy.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Fabian Grzyb
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UCHWAŁA NR XLVI/380/10
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 29 stycznia 2010r.
w sprawie: zasad najmu nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) art. 37 ust. 4
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603
ze zm.), Rada Miejska we Wschowie uchwala, co
następuje:
§ 1. Oddanie w najem nieruchomości gruntowych na podstawie umowy najmu zawartej na czas
dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje w trybie bezprzetargowym, jeżeli łącznie zostaną
spełnione warunki:

3. posiadacz wybudował garaż lub pomieszczenie
gospodarcze ze środków własnych,
4. posiadacz lub jego następcy prawni udokumentują budowę ze środków własnych,
5. złożony zostanie wniosek.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Fabian Grzyb

1. nieruchomość gruntowa zabudowana jest garażem lub pomieszczeniem gospodarczym,
2. najemcą jest dotychczasowy posiadacz lub jego
następcy prawni,
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UCHWAŁA NR XLI/287/10
RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU
z dnia 4 lutego 2010r.
w sprawie dożywiania dzieci do lat 7, uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, a także
osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialno-bytowej oraz w sprawie odpłatności i zasad
zwrotu w części lub w całości wydatków poniesionych na przyznane świadczenia z pomocy społecznej
w tej formie w latach 2010-2013
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 96 ust. 1
pkt 1, ust. 4 w związku z art. 48 ust. 4 i 5 ustawy
z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2004r. Nr 64, poz. 593 ze zmianami) oraz art. 6, 6a
i art. 7 ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” (Dz. U. z 2005r. Nr 267,
poz. 2259 ze zmianami).
§ 1. W latach 2010-2013 pomoc społeczną w zakresie dożywiania realizuje Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasieniu stosownie do
przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy
społecznej z uwzględnieniem ustawy z dnia
29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
tj.:
1. Pomoc w formie dożywiania dzieciom, uczniom
oraz osobom i rodzinom znajdującym się
w trudnej sytuacji materialno - bytowej może
być przyznana nieodpłatnie w zależności od sy-

tuacji dochodowej osoby, rodziny lub opiekunów, pod warunkiem, że dochód na osobę lub
dochód na osobę w rodzinie nie przekracza
150% kryterium dochodowego określonego
zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej.
2. Uprawnionymi do korzystania z nieodpłatnych
posiłków w naturze lub w formie świadczenia
pieniężnego na zakup posiłku lub żywności są
w szczególności uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum, dzieci uczęszczające do
przedszkoli, inne dzieci w wieku do 7 lat oraz
młodzież i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, oraz w szczególności osoby samotne,
w podeszłym wieku, chore i niepełnosprawne,
a także osoby wymienione w art. 7 ustawy
z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
które własnym staraniem nie mogą sobie zapewnić jednego posiłku dziennie.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy
uczeń albo dziecko korzystające z zajęć w ra-
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mach rocznego przygotowania przedszkolnego
w szkole lub przedszkolu wyraża chęć zjedzenia
posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub
przedszkola udziela pomocy w formie posiłku,
informując jednocześnie ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka o udzieleniu pomocy. Pomoc nie wymaga ustalenia sytuacji
rodzinnej w drodze wywiadu środowiskowego
oraz wydania przez ośrodek decyzji. Liczba
dzieci i uczniów nie może przekroczyć 20% liczby dzieci i uczniów dożywianych ogółem
w szkołach i przedszkolach na terenie gminy
w danym miesiącu na podstawie wydanych
decyzji administracyjnych.
§ 2. 1. Posiłki w naturze dzieciom w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjum i w innych szkołach do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - przygotowują kuchnie i stołówki tych
placówek, w których posiłki będą wydawane i spożywane. Koszt posiłku, z zastrzeżeniem § 3 pkt 2, jest
ustalany przez Dyrektorów ww. placówek. O każdorazowych zmianach odpłatności za posiłek Dyrektorzy informują pisemnie Miejsko - Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Jasieniu.
2. Pozostałym osobom uprawnionym do posiłku
zapewnienie posiłku w naturze może być realizowane:
1) w stołówce szkolnej lub przedszkolnej za zgodą
Dyrektorów tych placówek.
2) w innych placówkach i stołówkach, odpowiednio do tego przystosowanych, na podstawie
stosownego porozumienia lub umowy,
3) w ogólnie dostępnych stołówkach i odpowiednio przystosowanych na podstawie stosownego porozumienia lub umowy.
3. W przypadku braku możliwości zapewnienia
posiłku w naturze lub gdy przyznanie pomocy
w formie posiłku w naturze byłoby niecelowe
z uwagi na sytuację osobistą lub rodzinną, może być
przyznana pomoc:
1) w formie świadczenia pieniężnego na zakup
posiłku lub żywności, lub
2) w formie bonu żywnościowego na zakup produktów żywnościowych (na podstawie listy
osób dostarczonej do sklepu).
§ 3. 1. Nieodpłatny jeden gorący posiłek dziennie
jak w § 2 pkt 1 i 2, obejmuje posiłek tj. jednodaniowy - zupa z chlebem lub zupa z wkładką i chlebem
lub drugie danie, w uzasadnionych przypadkach,
gdy dziecko przebywa w szkole z internatem lub
uczęszcza do przedszkola może zostać przyznane
świadczenie tj. śniadanie, obiad 2-daniowy i kolacja.
2. Koszt jednego posiłku w naturze przygotowywanego w zorganizowanych stołówkach jak w § 2
pkt 1 i 2, § 3 pkt 1a nie może przekraczać:
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1) 2,70zł. w 2010r.
2) 2,80zł. w 2011r.
3) 2,90zł. w 2012r.
4) 3,00zł. w 2013r.
3. Koszt posiłków w naturze (śniadanie, obiad
2-daniowy i kolację), dla dzieci przebywających
w internatach oraz dla dzieci uczęszczających do
przedszkola, przygotowywanych w zorganizowanych stołówkach jak w § 2 pkt 1 i 2, § 3 pkt 1b nie
może przekraczać:
1) 3,80zł śniadanie w 2010r. 4,40zł obiad w 2010r.
3,10zł kolacja w 2010r.;
2) 3,90zł śniadanie w 2011r. 4,50zł obiad w 2011r.
3,20zł kolacja w 2011r.;
3) 4,00zł śniadanie w 2012r. 4,60zł obiad w 2012r.
3,30zł kolacja w 2012r.;
4) 4,10zł śniadanie w 2013r. 4,70zł obiad w 2013r.
3,40zł kolacja w 2013r.
4. Koszt zakupu posiłku lub żywności w formie
jak w § 2 pkt 3, nie może przekraczać w całym miesiącu 75,00 złotych na jedną osobę, a jednego posiłku dziennie 2,50zł.
5. Koszt zakupu oraz formę wydawania posiłków
w formie jak w § 2 pkt 3 zostanie ustalony indywidualnie z prowadzącym stołówkę.
§ 4. 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 ustawy
o pomocy społecznej, udzielanie pomocy w formie
posiłków może odbywać się według następujących
zasad:
1. Można przyznać pomoc w formie zakupu posiłków na okres nie dłuższy niż 3 miesiące pod warunkiem, iż po wykorzystaniu posiłków osoba lub
rodzina korzystająca z tej formy pomocy dokona
zwrotu w całości poniesionych wydatków. Kolejna
pomoc zwrotna jw. może być przyznana po dokonaniu zwrotu poprzednich wydatków.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach można przyznać pomoc w formie częściowej pomocy na dożywianie, tj. bez żądania zwrotu poniesionych wydatków i do wysokości 50% kosztu
posiłków odpowiednio do zasad określonych
w § 2, 3 niniejszej uchwały. Pozostały koszt posiłków pokrywa osoba zainteresowana, rodzina,
opiekunowie lub inni.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na
podstawie art. 104 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej można odstąpić od żądania zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku.
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§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

twa Lubuskiego z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2010r.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

Przewodniczący Rady
Piotr Karalus
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UCHWAŁA NR XXXIII/175/2010
RADY GMINY NIEGOSŁAWICE
z dnia 25 lutego 2010r.
w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy
Niegosławice
Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 123,
poz. 858) uchwala się, co następuje:

2) dostawę wody o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi (spełniającej warunki określone w rozporządzeniu ministra zdrowia, uściślone przez właściwy organ Inspekcji Sanitarnej);

Rozdział 1

3) okresową legalizację wodomierzy głównych na
własny koszt, a wodomierzy (wewnętrznych,
własnych, dodatkowych) na koszt odbiorcy;

Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin niniejszy ma na celu przede
wszystkim:

4) niezwłoczne i prowadzone w sposób ciągły likwidowanie awarii sieci wodociągowej;

1. określenie praw i obowiązków gminy oraz odbiorców usług wodociągowo - kanalizacyjnych
świadczonych przez gminę;

5) w przypadku przerw w dostawie wody uruchamianie zastępczych punktów poboru wody.

2. ustanowienie warunków przyłączenia do sieci.
§ 2. Ilekroć w regulaminie niniejszym używa się
określenia:
1. "ustawa", należy przez to rozumieć ustawę z dnia
7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.);
2. "regulamin" - rozumie się przez to "Regulamin
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na
terenie Gminy Niegosławice";
3. "gmina" - rozumie się przez to Gminę Niegosławice.
Rozdział 2
Minimalny poziom usług świadczonych przez
Gminę Niegosławice w zakresie dostarczania wody
i odprowadzania ścieków oraz obowiązki
odbiorców usług
§ 4. 1. Gmina zapewnia następujący minimalny
poziom usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia
w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi:
1) dostawę wody przez sieć wodociągową o minimalnym ciśnieniu w przyłączu wodociągowym przy wodomierzu głównym wynoszącym
0,2MPa (plus nadwyżka wynikająca z najdalej
i najwyżej położonego hydrantu przeciwpożarowego w budynkach o niewielkiej wysokości,
jeśli wymagana jest w nich instalacja przeciwpożarowa);

2. Gmina zapewnia następujący minimalny poziom usług w zakresie zbiorowego odprowadzania
ścieków:
1) odbiór ścieków poprzez sieć kanalizacyjną
w sposób ciągły;
2) w przypadku awarii sieci kanalizacyjnej odbiór
ścieków przez wozy asenizacyjne lub przez
przepompownie;
3) na zlecenie odbiorcy niezwłoczne udrożnienie
przyłącza kanalizacyjnego w przypadku jego
zapchania, z jednoczesnym sprawdzeniem stanu technicznego przyłącza.
§ 5. Odbiorcy usług są zobowiązani do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
w sposób zgodny z przepisami ustawy i nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych
przez gminę oraz nie utrudniający jej działalności,
w szczególności do:
1) użytkowania instalacji wodociągowej w sposób
eliminujący możliwość wystąpienia skażenia
chemicznego lub bakteriologicznego wody
w sieci wodociągowej na skutek cofnięcia się
wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego
ogrzewania;
2) zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych do pomieszczenia, w którym zainstalowany jest wodomierz;
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3) użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób
nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci
kanalizacyjnej;
4) umożliwienia upoważnionym przedstawicielom
gminy wstępu na teren nieruchomości i do
pomieszczeń w celach określonych przepisami
ustawy oraz niniejszego regulaminu;
5) poinformowania gminy o własnych ujęciach
wody, w celu prawidłowego ustalenia opłat za
odprowadzanie ścieków;
6) wykorzystania wody z sieci wodociągowej
i przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach
określonych w warunkach przyłączenia do sieci;
7) racjonalnego gospodarowania wodą i używania jej zgodnie z przeznaczeniem.
Rozdział 3
Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów
z odbiorcami usług
§ 6. 1. Podpisanie umowy z odbiorcą następuje
po uprzednim złożeniu przez niego pisemnego
wniosku, wraz z dokumentami niezbędnymi do jej
zawarcia.
2. Wraz z wnioskiem, osoba ubiegająca się o zawarcie umowy zobowiązana jest przedstawić gminie
dokument określający aktualny stan prawny przyłączonej nieruchomości.
3. Umowy mogą być zawierane z osobami mającymi uregulowany tytuł prawny do nieruchomości,
której dotyczą, albo z osobą która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym lub
zarządcą budynku, jeżeli legitymuje się stosownymi
dokumentami.
§ 7. 1. Umowy zawierane są na czas określony
lub nieokreślony.
2. Umowa zawiera postanowienia określone
w art. 6 ust. 3 ustawy oraz określa szczegółowe
obowiązki stron, w tym zasady utrzymywania przyłączy oraz warunki usuwania ich awarii.
§ 8. 1. Podpisanie umowy o dostarczanie wody
i odprowadzanie ścieków następuje po podpisaniu
przez strony protokołów z prób i odbiorów prac budowlano - montażowych wykonanych w związku
z przyłączeniem do sieci.
2. W przypadku zmiany odbiorcy usług, następuje wygaśnięcie umowy zawartej z dotychczasowym
odbiorcą.
§ 9. Odcięcie dostawy wody lub zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego z przyczyn określonych
w art. 8 ust. 1 ustawy może skutkować wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy, o której mowa
w § 6.
§ 10. W razie rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, o której mowa w § 6 gmina podejmie środki
techniczne uniemożliwiające dalsze korzystanie
z usług.
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Rozdział 4

Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat
ustalone w taryfach
§ 11. 1. Rozliczenia za zbiorcze zaopatrzenie
w wodę i zbiorcze odprowadzenie ścieków są prowadzone przez gminę z odbiorcami usług, na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat
oraz ilości dostarczanej wody i odprowadzanych
ścieków.
2. Ilość wody dostarczonej do nieruchomości
ustala się na podstawie wskazania wodomierza, raz
na 3 miesiące, natomiast w miejscowościach wyposażonych w sieć kanalizacyjną - raz na pół roku.
3. W przypadku braku wodomierza ilość zużytej
wody określa się w oparciu o przeciętne normy zużycia wody wg zasad określonych w rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 14 lutego 2002r.
(Dz. U. Nr 8, poz. 70).
4. W przypadku zawarcia umowy z użytkownikami lokali w budynkach wielolokalowych, ilość
dostarczonej wody ustala się na podstawie zainstalowanych tam wodomierzy, z uwzględnieniem różnicy wynikającej pomiędzy odczytem na wodomierzu głównym a sumą odczytów z wodomierzy
w lokalach.
5. W przypadku awarii wodomierza stosuje się
przeciętne normy zużycia, względnie średnie zużycie
z ostatnich 3 miesięcy przed awarią.
§ 12. Zgodnie z przepisami
o którym mowa w art. 27 ustawy:

rozporządzenia,

1) odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminach
podanych w ogłoszeniach lub fakturze;
2) zgłoszenie przez odbiorcę usług reklamacji do
wysokości rachunku nie wstrzymuje obowiązku
regulowania naliczonej należności;
3) w przypadku nadpłaty lub uznania reklamacji,
zalicza się ją na poczet przyszłych należności.
§ 13. 1. Zmiana wysokości opłat za wodę i ścieki,
spowodowana wejściem w życie nowej taryfy, nie
wymaga zmiany umowy.
2. Gmina dołącza do nowo podpisanej umowy
aktualnie obowiązujące ceny i stawki opłat za wodę
i ścieki.
3. W przypadku, gdy zmiana opłat następuje
w okresie międzyodczytowym, zużycie wody/ścieków przed i po zmianie zostaje ustalone dla każdego
okresu i według cen dla tych okresów ustalonych.
Rozdział 5
Warunki przyłączenia do sieci i sposób dokonania
odbioru przyłącza
§ 14. 1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie. Gmina po
otrzymaniu wniosku wydaje warunki techniczne na
przyłączenie nieruchomości.
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2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, osoba
ubiegająca się o przyłączenie do sieci, powinna załączyć:
1) dokument potwierdzającym tytuł prawny do
korzystania z nieruchomości, której dotyczy
wniosek,
2) mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów
i urządzeń uzbrojenia terenu.
§ 15. 1. Gmina określa warunki przyłączenia
i przekazuje wnioskodawcy wraz z projektem umowy o przyłączenie, w terminie nie dłuższym niż
30 dni od dnia złożenia wniosku.
2. Warunki przyłączenia są ważne dwa lata od
dnia ich wydania.
§ 16. 1. Umowa o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych
i budowlano - montażowych.
2. Określone w umowie o przyłączenie próby
i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli
stron.
3. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa
w ust. 2, są potwierdzane przez strony w protokołach.
Rozdział 6
Techniczne warunki określające możliwości
dostępu do usług wodociągowo - kanalizacyjnych
§ 17. 1. Każda osoba fizyczna i każdy przedsiębiorca ma równe prawa i możliwości dostępu do
korzystania ze zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków.
2. Potencjalni odbiorcy usług wodociągowo
- kanalizacyjnych mogą uzyskać informacje dotyczące dostępności do tych usług w Urzędzie Gminy
Niegosławice.
Rozdział 7
Sposób postępowania w przypadku
niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich
parametrów dostarczanej wody i odprowadzanych
ścieków, a w szczególności sposoby załatwiania
reklamacji i wymiany informacji
§ 18. 1. Gmina jest zobowiązana jest do udzielenia odbiorcom usług informacji dotyczących występujących zakłóceń zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
2. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków może nastąpić bez uprzedniego
zawiadomienia odbiorców w przypadkach, gdy występują warunki stwarzające zagrożenie dla życia,
zdrowia i środowiska lub uniemożliwiające świadczenia usług w skutek nieprzewidzianych awarii sieci
wodociągowej.
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3. O wstrzymaniu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, o którym mowa w ust. 2, gmina
niezwłocznie informuje odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjęty.
4. W przypadku przewidzianego wstrzymania
zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na
czas powyżej 12 godz. powiadamia o tym odbiorców, na co najmniej 7 dni przed zdarzeniem.
§ 19. Gmina jest zobowiązana do zawiadomienia
odbiorców usług o planowanych zmianach warunków technicznych zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków z wyprzedzeniem umożliwiającym
dostosowanie instalacji do nowych warunków, nie
krótszym niż 12 miesięcy.
§ 20. 1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych
usług.
2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1, wnoszone są na piśmie w siedzibie gminy, listem poleconym lub za pomocą poczty elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
3. Gmina jest zobowiązana do powiadomienia
zainteresowanego o sposobie załatwienia reklamacji
w terminie 14 dni od daty wpływu.
§ 21. 1. Odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia gminy o wszelkich
stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego.
2. Niedopuszczalne jest samowolne rozplombowanie wodomierza głównego lub celowe jego
uszkodzenie.
3. Za udowodnione uszkodzenie lub zniszczenie
wodomierza głównego gmina obciąży odbiorcę wody kosztami naprawy uszkodzenia urządzenia pomiarowego lub jego wymiany na nowy.
§ 22. 1. Gmina może odciąć dostawę wody lub
zamknąć przyłącze kanalizacyjne w przypadkach i na
warunkach określonych w art. 8 ustawy.
2. Gmina może odmówić ponownego zawarcia
umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków, jeżeli nie zostały usunięte przeszkody będące
przyczyną zaniechania świadczenia usług.
Rozdział 8
Warunki dostawy wody na cele przeciwpożarowe
§ 23. Uprawnionymi do poboru wody na cele
przeciwpożarowe są Gminne Ochotnicze Straże Pożarne i Powiatowe Jednostki Ratowniczo - Gaśnicze
oraz samochody pożarowe Nadleśnictw.
§ 24. Woda do celów przeciwpożarowych dla
obiektów jest dostępna przede wszystkim z hydrantów zainstalowanych na sieci wodociągowej.
§ 25. Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów poboru jest ustalana na podstawie pisemnych informacji składanych
przez jednostki straży pożarnej w umownie ustalonych okresach.
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Poz. 392, 393

laminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
na terenie Gminy Niegosławice.

Rozdział 9
Postanowienia końcowe
§ 26. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem stosowane są przepisy prawa, a w szczególności ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858
z późn. zm.).

§ 28. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Niegosławice.
§ 29. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Leszek Kocik

§ 27. Traci moc uchwała Nr XXXIV/156/2006
z dnia 2 lutego 2006r. w sprawie zatwierdzenia regu3 92
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UCHWAŁA NR 71/2010
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 24 lutego 2010r.
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11
ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz. U.
z 2001r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) oraz art. 91 ust. 1 i 3
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze, po przeprowadzeniu postępowania nadzorczego w przedmiocie zgodności z prawem
uchwały Nr XLIX/348/10 Rady Miejskiej w Strzelcach
Kraj. z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmiany
uchwały w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych stwierdza
nieważność badanej uchwały w całości
z powodu jej sprzeczności z art. 7 i 217 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483
ze zm.) w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) oraz z art. 10 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 121,
poz. 844 ze zm.).
UZASADNIENIE
Przedmiotowa uchwała wpłynęła do tut. Izby w dniu
4 lutego 2010r.
Oceniając zgodność jej postanowień z przepisami
prawa, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze ustaliło, iż dokonanie zmiany
uchwały Nr XLVI/325/09 z dnia 27 października
2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, poprzez dodanie
w niej § 1a w brzmieniu: „Obniża 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” (w załączniku
ustalono wysokość obniżonych rocznych stawek
podatku od jednego środka transportowego dla

wszystkich przedmiotów opodatkowania określonych w art. 8 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych) jest sprzeczne z przepisami prawa, mianowicie z art. 7 i art. 217 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997r.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78,
poz. 483 ze zm.) w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz
z art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006r.
Nr 121, poz. 844 ze zm.).
Zgodnie z powołanym wyżej przepisem art. 7 ustawy Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, organy
władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Wywiedziona z przepisu prawa norma
prawna jest podstawą dla działania upoważnionego
w tym przepisie organu, więc każde działanie władzy
publicznej musi znajdować umocowanie w przepisach prawa upoważniających do podjęcia danego
aktu prawnego.
Z kolei art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie
gminnym stanowi o tym, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał
w sprawach podatków i opłat, jednakże organ stanowiący ma to czynić w granicach określonych
w ustawach, przy czym należy wskazać, że do działalności organów w sferze zobowiązań publiczno –
prawnych nie stosuje się zasady „co nie jest zakazane jest dozwolone” lecz „dozwolone jest tylko to, co
prawo wyraźnie przewiduje”.
Z brzmienia art. 10 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych wynika jednoznacznie, że rada gminy
określa w drodze uchwały wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Przy określaniu stawek, o których mowa w ust. 1
pkt. 1, 3, 5 i 7, rada gminy może różnicować ich wysokość dla poszczególnych rodzajów przedmiotów
opodatkowania, uwzględniając w szczególności
wpływ środka transportowego na środowisko naturalne, rok produkcji albo liczbę miejsc do siedzenia.
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Rada Miejska poprzez w/w obniżenie stawek podatku od środków transportowych zastosowała ulgę
(ulgę pod warunkiem), do której nie jest uprawniona, ponieważ wyżej wskazane przepisy prawa takiej
możliwości nie dopuszczają.
Powyższe wynika także z brzmienia art. 217 Konstytucji RP „Nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów
opodatkowania i stawek podatkowych , a także ulg
i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych
od podatków następuje w drodze ustawy”.

Poz. 393, 394

datkowania musi być uznane za istotne naruszenie
prawa.
Uwzględniając powyższe orzeczono jak w sentencji niniejszej uchwały.
Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze - służy prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., za pośrednictwem tut.
Kolegium, w terminie 30 dni od daty doręczenia
uchwały.
Przewodniczący Kolegium
Andrzej Skibiński

Ustanowienie przez Radę Miejską w Strzelcach Kraj.
powyższej obniżonej stawki podatku od środków
transportowych dla wszystkich przedmiotów opo3 93
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WYROK NR I SA/GO 612/09
z dnia 21 stycznia 2010 r.
wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 21 stycznia 2010r., sygn. akt I SA/Go 612/09 wraz z uzasadnieniem.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym:

o stwierdzenie jej nieważności w części odnoszącej
się do § 2.

Przewodniczący

Sędzia WSA Barbara Rennert

Sędziowie

Sędzia WSA Stefan Kowalczyk (spr.)

Zdaniem skarżącego § 2 uchwały narusza rażąca
przepisy art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12.01.1991
roku o podatkach i opłatach lokalnych.

Sędzia WSA Krystyna Skowrońska- Pastuszko
Protokolant

Starszy sekretarz
Agnieszka Baczuń

sądowy

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 stycznia
2010r. sprawy ze skargi Prokuratora Okręgowego
w Zielonej Górze na uchwałę Rady Gminy Świdnica
z dnia 10 grudnia 2007r. Nr IX/47/07 w sprawie podatku od środków transportowych stwierdza
nieważność § 2 zaskarżonej uchwały.
UZASADNIENIE
Skarżący, Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze
złożył skargę na uchwałę Rady Gminy w Świdnicy
z dnia 10.12.2007 roku Nr IX/47/07, w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Z akt sprawy wynika że :
Rada Gminna w Świdnicy, w dniu 10.12.2007 roku
podjęła uchwałę Nr IX/47/07, w przedmiocie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
W treści tej uchwały, w § 2 Rada zwolniła z podatku
od środków transportowych, środki transportowe
należące do gminy autobusy przeznaczone wyłącznie do przewozu dzieci do szkół.
Powyższa uchwała, została zaskarżona przez Prokuratora Rejonowego w Zielonej Górze, który wniósł

Zgodnie bowiem z art. 12 ust. 4 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych, rada gminy może wprowadzić
inne zwolnienia przedmiotowe niż określone
w ust. 1, z wyjątkiem zwolnień dotyczących pojazdów, o których mowa w art. 8 pkt. 2, 4, 6. Tak więc,
nie ma ona uprawnień do wprowadzania zwolnień
od podatków o charakterze podmiotowym.
Zwolnienie od podatku od środków transportowych
autobusów należących do gminy, a służących wyłącznie do przewozu dzieci do szkół, jest zwolnieniem o charakterze podmiotowo - przedmiotowym,
a więc zwolnieniem w którym fakt zwolnienia powiązany jest, nie tylko z cechami przedmiotu opodatkowania, lecz również z podatnikiem. Zwolnienie
to ma charakter podmiotowo - przedmiotowy, bowiem uchwałodawca określił również w uchwale
podmiot, do którego jest adresowane zwolnienie.
Ponieważ art. 217 stanowi, iż zwolnienia podmiotowe mogą być tylko stanowione w drodze ustawy,
a w/w zwolnienie podmiotowe zostało ustanowione
w drodze uchwały Rady Gminy Świdnica należy
uznać, iż postanowienie § 2 w/w uchwały jest rażącym i oczywistym naruszeniem prawa.
Na poparcie twierdzeń zawartych skarżący w skardze przywołał liczne orzecznictwo sądów administracyjnych w tym zakresie m.in. wyrok NSA z dnia
14.08.2007 roku II FSK 910/06, wyrok WSA w W-wie
z dnia 23.04.2008 roku III SA/Wa 441/08, wyrok
z dnia 13.09.2007 roku WSA w Olsztynie I SA/Ol
313/07.
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W odpowiedzi na skargę, Rada Gminy Świdnica
wniosła o oddalenie skargi i zasądzenie kosztów
postępowania.
W krótkim uzasadnieniu wskazała że skarga jest nie
uzasadniona, bowiem w przeddzień jej wniesienia,
Rada Gminy Świdnica uchyliła zaskarżoną uchwałę.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje :
Skarga okazała się uzasadniona.
Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002r. Prawo
o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153,
poz. 1269 ze zm.) i art. 134 § 1 ustawy z dnia
30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze
zm.), sąd administracyjny sprawuje wymiar sprawiedliwości przez kontrolę legalności zaskarżonego
aktu, czyli ocenia jego zgodność z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa, według stanu
prawnego i faktycznego sprawy z daty jego podjęcia, nie będąc przy tym związanym zarzutami
i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8.03.1990
roku (Dz. U. t.j. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z zm.)
o samorządzie gminnym, do wyłącznej właściwości
rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat, w granicach określonych
w ustawach.
Konstytucja RP stanowi w art. 217 stanowi, że nakładanie podatków i innych danin publicznych,
określanie podmiotów i przedmiotów opodatkowania, oraz stawek podatkowych, a także określanie
zasad przyznawania ulg i umorzeń, oraz kategorii
podmiotów zwolnionych od podatków następuje
w drodze ustawy, (wyrok WSA w Rzeszowie
z 21.06.2005r. o sygn. SA/Rz 69/05, Fin. Kom.
2005/10/76).
Artykuł 168 Konstytucji RP stanowi, że jednostki
samorządu terytorialnego mają prawo ustalania
wysokości podatków i opłat lokalnych w zakresie
określonym w ustawie.

Poz. 394

Zgodnie natomiast z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
12.01.1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. t.j. z 2006 roku Nr 121, poz. 844 z zm.), przy
określaniu stawek tam wskazanych, rada gminy
uwzględnia m.in. rodzaj środka transportowego
i jego wpływ na środowisko naturalne, dopuszczalną masę całkowitą, rok produkcji albo wiek pojazdu,
nacisk na siodło ciągnika albo liczbę miejsc do siedzenia.
Rada gminy może różnicować więc wysokość stawek co do środków transportowych, w stosunku do
przedmiotu opodatkowania, a nie w odniesieniu do
podmiotu (podatnika).
Wnosząc z powyższego, określenie podmiotów
zwolnionych od podatku może nastąpić tylko
w ustawie, a rada gminy nie ma uprawnień do ustanawiania zwolnień podatkowych określonych podmiotów, może tylko ustanawiać zwolnienia, dla
określonych środków transportowych.
Nie jest możliwe więc, ustanawianie zwolnień od
w/w podatku podmiotów w posiadaniu których
środki transportowe się znajdują.
W zaskarżonej uchwale natomiast Rada ustanowiła
zwolnienie o charakterze przedmiotowo- podmiotowym, bowiem od podatku od środków transportowych zwolnione zostały środki transportowe służące
wyłącznie do przewozu dzieci i należące do gminy.
Należy podkreślić iż kategoryczny sposób sformułowania zakazu stosowania zwolnień podmiotowych
uniemożliwia przyznanie radom gmin uprawnień do
wprowadzania również zwolnień przedmiotowopodmiotowych, bowiem gmina może podejmować
uchwały w zakresie podatków i opłat tylko w ramach
ustaw (wyrok NSA w Rzeszowie z 25.06.2003 roku,
SA/Rz 235/03, OSP 2004/2/16).
Wobec powyższego, na podstawie art. 147 § 1
ustawy z 30 sierpnia 2002 roku, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U.
Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), Sąd orzekł jak w sentencji.

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