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Uchwała Rady Gminy Gubin Nr XXXIII/156/2010 z dnia 10 lutego
2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Gubin Nr XXI/65/2004
z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie wysokoċci stawek opłat za
zajćcie pasa drogowego dróg gminnych oraz umieszczanie w pasie
drogowym urządzeĉ infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
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Uchwała Rady Gminy Gubin Nr XXXIII/157/2010 z dnia 10 lutego
2010r. w sprawie wprowadzenia zwolnieĉ w podatku od nieruchomoċci
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Uchwała Rady Gminy Tuplice Nr XXVII/176/2010 z dnia 23 lutego
2010r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Tuplice na lata 2010-2014
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Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Nr LXIX/1099/2010 z dnia
24 lutego 2010r. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących
w miejskiej komunikacji zbiorowej w Gorzowie Wlkp.
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Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Nr LXIX/1100/2010 z dnia
24 lutego 2010r. zmieniająca uchwałć w sprawie przekształcenia Domu Pomocy Społecznej Nr 3 „W Połowie Drogi” i Domu Pomocy
Społecznej Nr 2.
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Uchwała Rady Miejskiej w Dobiegniewie Nr XL/280/2010 z dnia
25 lutego 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu okreċlającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród.
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Uchwała Rady Miejskiej w Dobiegniewie Nr XL/281/2010 z dnia
25 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/208/2009 Rady
Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 27 lutego 20009r. w sprawie: ustalenia regulaminu okreċlającego wysokoċć dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich
przyznawania, a takďe przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
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Uchwała Rady Miejskiej w Dobiegniewie Nr XL/286/2010 z dnia
25 lutego 2010r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciąďania nieruchomoċci oraz ich wydzierďawiania lub wynajmowania na okres dłuďszy niď 3 lata.
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Uchwała Rady Miasta Słubice Nr XLV/446/10 z dnia 25 lutego 2010r.
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat i opłat
dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania.
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Uchwała Rady Miasta Słubice Nr XLV/448/10 z dnia 25 lutego 2010r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Słubice
przez inne podmioty niď jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowoċci ich wykorzystania.
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Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie Nr XLVII/389/10 z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie: upowaďnienia Kierownika Oċrodka Pomocy
Społecznej we Wschowie do podejmowania działaĉ wobec dłuďników
alimentacyjnych
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Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie Nr XLVII/390/10 z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVIII/306/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia we
Wschowie strefy płatnego parkowania, wysokoċci stawek opłat za
parkowanie, wysokoċci stawek opłaty dodatkowej oraz sposobu ich
pobierania.
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Uchwała Rady Miejskiej w Zbąszynku Nr XLIII/8/2010 z dnia 25 lutego
2010r. w sprawie okreċlenia wymagaĉ, jakie powinni spełniać przedsićbiorcy ubiegający sić o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalnoċci w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właċcicieli
nieruchomoċci, opróďniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystoċci ciekłych.
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Uchwała Rady Miasta Ďagaĉ Nr LIII/12/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
zmieniająca uchwałć Nr XXXVII/6/2009 Rady Miasta Ďagaĉ z dnia
22 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania
oraz ustalenia wysokoċci stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta
Ďagaĉ
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Uchwała Rady Miasta Ďagaĉ Nr LIII/13/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
zmieniająca uchwałć NR XLVI/149/2009 Rady Miasta Ďagaĉ z dnia
24 wrzeċnia 2009r w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół
podstawowych i zespołów szkół, granic ich obwodów oraz ustalenia
sieci prowadzonych przez Gminć Ďagaĉ o statusie miejskim publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach publicznych
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Uchwała Rady Miejskiej w Ďarach Nr XXXVIII/2/10 z dnia 25 lutego
2010r. zmieniająca uchwałć w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego
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Uchwała Rady Gminy Skąpe Nr XLV/298/2010 z dnia 26 lutego 2010r.
w sprawie szczegółowych zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji
niepublicznym przedszkolom w Gminie Skąpe
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Uchwała Rady Gminy Skąpe Nr XLV/299/2010 z dnia 26 lutego 2010r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjćcia "Regulaminu korzystania z placów zabaw na terenie Gminy Skąpe"
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Uchwała Rady Miejskiej w Lubsku Nr XLVII/364/10 z dnia 3 marca
2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/262/09 z dnia 22 kwietnia
2009r. w sprawie regulaminu warunków przyznawania i wysokoċci
niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Lubsko jest organem
prowadzącym.
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Uchwała Rady Gminy Santok Nr XLIX/274/10 z dnia 4 marca 2010r.
w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego gminy Santok lokali
przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy
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Uchwała Rady Gminy Santok Nr XLIX/275/10 z dnia 4 marca 2010r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy w sprawie zasad wynajmowania lokali uďytkowych wchodzących w skład mienia Gminy Santok
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Uchwała Rady Gminy Santok Nr XLIX/276/10 z dnia 4 marca 2010r.
w sprawie: zmiany stawek czynszu za dzierďawć gruntów naleďących
do zasobu nieruchomoċci Gminy Santok
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Uchwała Rady Gminy Bledzew Nr XLIV/325/10 z dnia 5 marca 2010r.
w sprawie okreċlenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego
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Uchwała Rady Gminy Lubiszyn Nr XL/353/2010 z dnia 5 marca 2010r.
w sprawie ustalenia regulaminu okreċlającego zasady korzystania
z sal wiejskich na terenie Gminy Lubiszyn
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Uchwała Rady Gminy Ċwidnica Nr III/8/10 z dnia 5 marca 2010r.
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystoċci i porządku na
terenie Gminy Ċwidnica
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Uchwała Rady Gminy w Przewozie Nr XXXIV/205/2010 z dnia 10 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/172/2009 Rady Gminy
w Przewozie z dnia 29 pačdziernika 2009r. ustalenia opłat za ċwiadczenia Gminnego Przedszkola w Przewozie.

1659

Uchwała Rady Gminy Górzyca Nr XXXVII/233/10 z dnia 26 marca
2010r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz
wyznaczenia inkasentów i okreċlenia wysokoċci ich wynagrodzenia
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Uchwała Rady Miasta Zielona Góra Nr LXIV/794/10 z dnia 30 marca
2010r. w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Zielonej
Górze.
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Uchwała Rady Powiatu Nowosolskiego Nr XLIII/231/2010 z dnia
26 lutego 2010r. w sprawie ustalenia wysokoċci stawek opłat za zajćcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
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OBWIESZCZENIA
481

–

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia
12 kwietnia 2010r. o zmianie w składzie Rady Miasta Zielona Góra
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ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE
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Rozstrzygnićcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego Nr NK.I.AZIE.09112-5(2)/10 z dnia 2 kwietnia 2010r.
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UCHWAŁA NR XXXIII/156/2010
RADY GMINY GUBIN
z dnia 10 lutego 2010r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Gubin Nr XXI/65/2004 z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz umieszczanie w pasie drogowym
urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z póčniejszymi zmianami) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca
1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 roku
Nr 19, poz. 115 z póčniejszymi zmianami), Rada
Gminy Gubin uchwala, co nastćpuje:

§ 1. § 5 uchwały Rady Gminy Gubin
Nr XXI/65/2004 z dnia 30 listopada 2004 roku
w sprawie wysokoċci opłat za zajćcie pasa drogowego dróg gminnych oraz umieszczanie w pasie
drogowym urządzeĉ infrastruktury technicznej
i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego oraz reklam otrzymuje treċć:

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 30
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„§ 5. za zajćcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 4 ustala sić dzienną stawkć opłat za
1m² zajćtej powierzchni w wysokoċci 0,40zł.”

Poz. 452, 453, 454

§ 2. Uchwała wchodzi w ďycie po 14 dniach od
ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa
Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Stanisław Fudyma

45 2
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UCHWAŁA NR XXXIII/157/2010
RADY GMINY GUBIN
z dnia 10 lutego 2010r.
w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2006 roku Nr 121, poz. 844 ze zm.) oraz art. 18
ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142,
poz. 159 ze zm.) Rada Gminy Gubin postanawia co
nastćpuje:
§ 11. Zwalnia sić z podatku od nieruchomoċci:
1) budynki lub ich czćċci i grunty związane z działalnoċcią w zakresie ochrony przeciwpoďarowej;
2) budynki lub ich czćċci ,budowle i grunty wykorzystywane na cele działalnoċci z zakresu
oċwiaty, kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji, zaopatrzenia w wodć i odprowadzania
ċcieków;

2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2
i 3 nie dotyczą gruntów, budynków lub ich czćċci,
zajćtych na prowadzenie działalnoċci gospodarczej
w rozumieniu art. 1a ust. 1 i ust 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy Gubin.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXII/152/2009
w sprawie wprowadzenia zwolnienia w podatku od
nieruchomoċci.
§ 4. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego z mocą od 1 stycznia 2010r.
Przewodniczący Rady
Stanisław Fudyma
45 3

3) budynki lub ich czćċci, budowle i grunty zajćte
pod cmentarze.

===================================================================================
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UCHWAŁA NR XXVII/176/2010
RADY GMINY TUPLICE
z dnia 23 lutego 2010r.
w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Tuplice
na lata 2010-2014
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. Nr 142, poz. 1591 z 2001r.
z póčn. zmianami) w związku z art. 21 ust. 1 pkt. 1
ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 31,
poz. 266 z póčn. zmianami) uchwala sić, co nastćpuje:
§ 1. Przyjmuje sić wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Tuplice na
lata 2010-2014, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy
§ 3. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Marian Kałka

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 30
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Poz. 454
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVII/176/2010
Rady Gminy Tuplice
z dnia 23 lutego 2010r.

Wieloletni program gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Tuplice na lata
2010 – 2014
Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

lokal Nr.1 pow. 49.10m²
lokal Nr.2 47.10m²
lokal Nr.3 32.38m²
lokal Nr.4 35.10m²

§ 1. Uchwalony program ustala sić na lata 2010 2014.

lokal Nr.5 40.74m²

§ 2. 1. Wieloletni program gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy Tuplice zwany jest
dalej „ programem”.

lokal Nr.7 31.28m²

2. Mieszkaniowy zasób gminy Tuplice zwany jest
dalej „zasobem”.

lokal Nr.9 31.38m²

3. Celem programu jest okreċlenie podstawowego kierunku działania Gminy w gospodarowaniu
zasobem mieszkaniowym.

lokal Nr.11 51.38m²

4. Program poddawany bćdzie stałej aktualizacji
w okresach nie dłuďszych niď dwa lata.
Rozdział 2
OBECNA WIELKOŚĆ MIESZKANIOWEGO ZASOBU
GMINY TUPLICE ORAZ PROGNOZA POTRZEB NA
LATA 2010 - 2014
§ 3. W skład mieszkaniowego zasobu gminy Tuplice wchodzą:
Tuplice 13 lokali
Łazy 6 lokali
Cielmów 9 lokali
Drzeniów 7 lokali
Matuszowice 3 lokale
Chlebice 1 lokal
Ċwibinki 1 lokal
Lokale mieszkalne umiejscowione są w 27 budynkach tj; w 9 budynkach znajduje sić 10 lokali gdzie
gmina jest 100% udziałowcem lub posiada wićkszoċciowy udział i 16 budynków z 31 lokalami gdzie
gmina ma mniejszoċciowy udział w czćċciach
wspólnych. Szczegółowy wykaz budynków przedstawiony został w zał. 1 do programu.
§ 4. Łącznie zasób stanowi 40 lokali o powierzchni 2 083.74m² w tym 4 lokale socjalne o powierzchni 98.58m²
§ 5. Obecna analiza wniosków o przydział lokali
mieszkalnych, socjalnych i wyroków sądowych
orzekających o eksmisji z równoczesnym orzeczeniem zobowiązującym do zapewnienia lokalu socjalnego wskazuje, ďe dla realizacji obowiązków
Gminy konieczne jest zapewnienie około 11 lokali
o łącznej powierzchni 475.79m² . W związku z tym
rozpoczćto prace adaptacyjne obiektu szkolnego
w Drzeniowie z przeznaczeniem na lokale socjalne

lokal Nr.6 65.72m²

lokal Nr.8 30.48m²
lokal Nr.10 61.13m²
§ 6. W ostatnich trzech latach iloċć lokali stanowiących własnoċć gminy zmniejszyła sić o 16 lokali,
tj. z 56 lokali – stan 31.12.2006 na 40 lokali – stan na
31.12.2009r. Zmniejszenie iloċci mieszkaĉ komunalnych gminie w minionym okresie było wynikiem
sprzedaďy po preferencyjnych cenach dotychczasowym najemcom. Na terenie gminy nie wystćpuje
budownictwo zakładowe i spółdzielcze, lecz jedynie
inwestorzy prywatni obecnie budują domy jednorodzinne na własne potrzeby. Na lata 2010 – 2014 nie
przewiduje sić powićkszenia mieszkaniowego zasobu gminy.
Rozdział 3
ANALIZA POTRZEB ORAZ PLAN REMONTÓW
I MODERNIZACJI WYNIKAJĄCY ZE STANU
TECHNICZNEGO BUDYNKÓW I LOKALI,
Z PODZIAŁEM NA KOLEJNE LATA
§ 7. Z uwagi na to, ďe wićkszoċć gminnego zasobu mieszkaniowego to lokale bćdące a zarządzie
wspólnot mieszkaniowych, wszelkie prace remontowe bćdą planowane jako zadania własne tych
wspólnot.
§ 8. W latach obowiązywania programu przewiduje sić finansowanie i realizacjć remontów według
poniďszej tabeli :

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 30
Remonty lokali
Budowlane
Dekarskie
Elektryczne
Stolarskie
Zduĉskie
Razem

– 1604 –
2010
3000
2000
1500
2000
1500
10000

2011
5000
3000
1700
2400
1000
13100

Poz. 454
2012
5500
5000
1700
2600
1000
15800

2013
6500
7000
1900
3000
18400

Rozdział 4

w 2013 roku - sprzedaď 2 lokali

PLANOWANA SPRZEDAŻ LOKALI W KOLEJNYCH
LATACH

w 2014 roku - sprzedaď 3 lokali

Sprzedaď mieszkaĉ z gminnego zasobu mieszkaniowego realizowana jest w oparciu o ustawć z dnia
24 czerwca 1994 roku o własnoċci lokali (t.j. Dz. U.
Nr 80, poz. 903 z 2000r.) oraz uchwałć Nr .XVIII/94/05
z póčn. zm. Rady Gminy Tuplice z dnia 22 kwietnia
2005 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomoċciami stanowiącymi własnoċć Gminy Tuplice. Zbywanie lokali odbywa sić na preferencyjnych
zasadach, które zachćcają do całkowitego wykupu
mieszkaĉ w poszczególnych budynkach, czyli do
pełnej prywatyzacji. W dalszym ciągu stosuje sić
ulgi, których wielkoċć ustala sić indywidualnie.
Zgodnie z przepisami wyďej cytowanej ustawy, właċciciele ponoszą wydatki związane z utrzymaniem
nieruchomoċci, proporcjonalnie do posiadanego
udziału we własnoċci. Gmina Tuplice partycypuje
w tych kosztach w ramach swojego udziału we własnoċci, stosując metodć przeliczeniową stosunku
iloċci niesprzedanych lokali do czćċci powierzchni
wspólnej. W latach ubiegłych sprzedaď nieruchomoċci wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego kształtowała sić w nastćpujący sposób:
w 2006 roku - sprzedano 0 lokali
w 2007 roku - sprzedano 3 lokale
w 2008 roku - sprzedano 4 lokale
w 2009 roku - sprzedano 2 lokale
Planowana sprzedaď ;
w 2010 roku - sprzedaď 4 lokali
w 2011 roku - sprzedaď 3 lokali

2014
7000
7000
2000
3500
19500

Rozdział 5
ZASADY POLITYKI CZYNSZOWEJ
§ 9. Ustala sić nastćpujące rodzaje czynszów:
a) za lokale mieszkalne
b) za lokale socjalne
§ 10. 1. Czynsz obejmuje mićdzy innymi: koszty
administrowania, czćċć kosztów remontów budynków, pomieszczeĉ urządzeĉ słuďących do wspólnego uďytku mieszkaĉców tj. klatek schodowych, korytarzy piwnicznych, pralni, suszarni, strychów, oċwietlenia czćċci wspólnych budynku, utrzymania terenu
wokół budynku, utrzymania domofonów, konserwacji anteny zbiorczej.
2. Najemca lokalu oprócz czynszu obowiązany
jest do uiszczania opłat niezaleďnych od właċciciela
związanych z eksploatacją mieszkania tj. opłat za
dostawć do lokalu energii, wody oraz odbiór odpadów stałych, odprowadzanie odpadów płynnych
oraz inne np. TV kablowa.
3. Najemca uczestniczy w kosztach wprowadzonych na jego wniosek ulepszeĉ , dokonywanych
w lokalu przez wynajmującego lub za jego zgodą
przez najemcć. Sposób rozliczeĉ kosztów winien być
uzgodniony
pisemnie
pomićdzy
najemcą
a wynajmującym.
§ 11. 1. Wysokoċć czynszu za najem lokali
mieszkalnych z uwzglćdnieniem czynników obniďających wartoċć uďytkową okreċla sić według niďej
podanych zasad:

w 2012 roku - sprzedaď 2 lokali
Stan wyposaďenia mieszkaĉ
Mieszkanie o współczesnym standardzie c.o.
1. Wszystkie urządzenia bez c.o.
2. Z łazienką i wc bez c.o.
3. Tylko z wc lub łazienką
4. Tylko instalacja wod. kan.
5. Bez wody i kanalizacji

BAZA %
100%
95%
90%
85%
80%
75%

2. Czynniki obniďające stawki czynszu nie dotyczą czynszu za lokale socjalne.

o realizacji termomodernizacji lub innych remontów.

3. Ustala sić czynnik podwyďszający stawkć bazową czynszu ,uzasadniony kosztami termomodernizacji lub innych robót remontowych podwyďszających wartoċć uďytkową lokalu, obowiązujący najemców lokali komunalnych, połoďonych w budynkach
wspólnot mieszkaniowych, które podjćły uchwałć

4. Wysokoċć czynnika, o którym mowa w ust. 3
winna odpowiadać równowartoċci wpłat na fundusz
remontowy w danej wspólnocie i bćdzie naliczana
w okresie obowiązywania wpłat związanych z realizacją wymienionej uchwały.
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§ 12. Czynsze za lokale mieszkalne i socjalne
opłacają najemcy lokali mieszkalnych stanowiących
mieszkaniowy zasób Gminy Tuplice.
§ 13. 1. Stawki czynszu miesićcznego za 1m²
powierzchni uďytkowej ustala Wójt Gminy Tuplice
w drodze zarządzenia na podstawie ustawy z dnia
21.06.2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 71 poz. 733 ze zm.)
2. Podwyďszanie czynszu moďe być dokonywane
przez Wójta Gminy Tuplice nie czćċciej niď 1 raz
w roku.
3. Stawka czynszu za najem 1m² powierzchni
uďytkowej lokalu mieszkaniowego w latach 2010
– 2014 nie moďe przekraczać 3% wartoċci odtworzeniowej budynku w danym roku, z tym ďe jej jednorazowy wzrost nie moďe być wyďszy niď 50% stawki za
1m² powierzchni obowiązującej w roku poprzedzającym wzrost stawki czynszu. Wysokoċć wskačnika
przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m² powierzchni uďytkowej budynków mieszkalnych okreċla kwartalnie Wojewoda Lubuski w formie obwieszczenia podlegającego ogłoszeniu w Dzienniku
Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
§ 14. Działający w imieniu gminy zakład budďetowy moďe podwyďszyć czynsz, wypowiadając dotychczasową wysokoċć czynszu, najpóčniej na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego.
§ 15. Przez powierzchnić uďytkową lokalu rozumie sić powierzchnić wszystkich pomieszczeĉ znajdujących sić w lokalu, a szczególnoċci pokoi, kuchni,
spiďarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek
oraz innych pomieszczeĉ słuďących mieszkalnym
i gospodarczym potrzebom lokatora, bez wzglćdu
na ich przeznaczenie i sposób uďywania. Za powierzchnić uďytkową nie uwaďa sić powierzchni balkonów, tarasów loggi, antresoli, szaf i schowków
w ċcianach, pralni, suszarni, wózkarki i komórek
przeznaczonych do przechowywania opału.
§ 16. Stawka czynszu za lokal socjalny stanowi
połowć stawki najniďszego czynszu w gminnym
zasobie mieszkaniowym.
§ 17. 1. Czynsz najmu płacony jest z góry do dnia
10 kaďdego miesiąca do kasy wynajmującego lub na
wskazany przez niego rachunek, rachunek wyjątkiem przypadków, gdy strony pisemnie ustaliły
zmianć terminu i formć płatnoċci.
2. W przypadku wystąpienia zaległoċci czynszowych za dwa okresy płatnoċci, Wynajmujący
(tj. ZGK. Tuplice) wystćpuje z pismem do najemcy,
informującym o powstałej zaległoċci i obowiązku jej
uregulowania, celem wyjaċnienia sprawy i pomocy
regulacji zadłuďenia
3. Wynajmujący zobowiązany jest do przedkładania Wójtowi gminy co kwartał wykazu rodzin posiadających zaległoċci w opłatach czynszowych.
4. W przypadku powstania zaległoċci czynszowej
i braku moďliwoċci ich spłaty przez najemcć, działa-
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jący w imieniu Wójta Gminy Tuplice Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej podejmuje decyzjć
w sprawie rozłoďenia na raty powstałą zaległoċć pod
warunkiem jej spłacenia w 50 %, a na resztć zawiera
z najemcą tzw. ugodć finansową. W przypadku nie
dotrzymania warunków ugody pozostała wierzytelnoċć do zapłaty staje sić natychmiast wymagalna
wraz z naleďnymi odsetkami (uchwała Rady Gminy
Tuplice Nr XIII/60/04)
Rozdział 6
SPOSÓB I ZASADY ZARZADZANIA LOKALAMI
I BUDYNKAMI MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY
TUPLICE
§ 18. 1. Budynkami, w których wszystkie lokale
stanowią własnoċć gminy zarządza Wójt gminy Tuplice, w imieniu którego działa zakład budďetowy
tj. ZGK. Tuplice.
2. Lokale bćdące w gminnym zasobie mieszkaniowym znajdujące sić w budynkach gdzie stanowią
mniejszoċć udziałową w czćċciach wspólnych, zarządzanie odbywa sić na podstawie uchwał podjćtych przez Wspólnoty Mieszkaniowe oraz ustawy
z dnia 24 czerwca 1994 roku o własnoċci lokali
(t.j. Dz. U Nr 80, poz. 903 z 2000r.)
Rozdział 7
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA GOSPODARKI
MIESZKANIOWEJ W KOLEJNYCH LATACH
§ 19. 1. Jako čródła finansowania gospodarki
mieszkaniowej uznaje sić:
a) wpływy z czynszów za lokale mieszkalne,
b) dofinansowanie przedsićwzićć inwestycyjnych z dochodów własnych Urzćdu Gminy
c) poďyczki na
WFOĊiGW,

prace

termoizolacyjne,

np.

d) ewentualne wpływy za lokale uďytkowe,
e) ċrodki unijne,
f)

inne ċrodki,

2. Koszty utrzymania czćċci wspólnej nieruchomoċci stanowiących własnoċć wspólnot mieszkaniowych pokrywane są z zaliczek wpłacanych przez
właċcicieli lokali, których wysokoċć ustalana jest na
zebraniach wspólnot.
Rozdział 8
WYDATKI NA UTRZYMANIE I MODERNIZACJĘ
MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY TUPLICE
§ 20. 1. Szacuje sić wydatki na utrzymanie i modernizacjć mieszkaniowego zasobu gminy Tuplice
z podziałem na: koszty bieďące eksploatacji, koszty
remontów, koszty modernizacji lokali i budynków,
koszty zarządu nieruchomoċciami wspólnymi
w kolejnych pićciu latach od 2010 – 2014 r.
2. Planowaną wysokoċć wydatków kolejnych latach od 2010r. do 2014 roku okreċla tabela z rozdziału III § 8
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Rozdział 9
DZIAŁANIA W KIERUNKU RACJONALIZACJI
GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM
GMINY TUPLICE
§ 21. 1. W celu poprawy wykorzystania i racjonalizacji gospodarowania mieszkaniowym zasobem
gminy ustala sić nastćpujący zakres działania;
2. Wójt Gminy Tuplice wytypuje do sprzedaďy
lokale mieszkalne, połoďone w budynkach objćtych
wspólnotami mieszkaniowymi, w których gmina jest
właċcicielem ostatniego lokalu. Okreċlenie lokali

Poz. 454, 455

przeznaczonych do prywatyzacji nastćpować bćdzie
w oparciu o analizć dotychczasowej sprzedaďy. Planuje sić sprzedaď lokali według zestawienia ujćtego
w rozdziale IV.
§ 22. Przy istniejącym zasobie mieszkaniowym
brak jest moďliwoċci stosowania zamiany lokalu
(zapewnienie lokalu zastćpczego) na czas przeprowadzenia remontów czy modernizacji. Ewentualne
prace prowadzone bćdą z okresowym wyłączeniem
czćċci remontowanego lokalu z uďytkowania.
45 4
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UCHWAŁA NR LXIX/1099/2010
RADY MIASTA GORZOWA WLKP.
z dnia 24 lutego 2010r.
w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w miejskiej komunikacji zbiorowej
w Gorzowie Wlkp.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 15 ust. 5
ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 50, poz. 601 ze zm.)
uchwala sić, co nastćpuje:
Rozdział 1
§ 1. Przepisy ogólne.
1. Niniejszy regulamin okreċla warunki przewozu
osób, bagaďu rćcznego i zwierząt w miejskiej komunikacji zbiorowej na terenie Gorzowa Wlkp. i gmin,
z którymi zawarte jest "Porozumienie Komunalne".
Przewóz odbywa sić przystosowanymi do tego celu
pojazdami, w regularnej komunikacji, według rozkładów jazdy podanych do wiadomoċci publicznej.
2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
a) przewozie - rozumie sić przez to przewóz
osób i bagaďu realizowany przez przewočników w trybie i na zasadach okreċlonych
ustawą z dnia 15 listopada 1984r. Prawo
Przewozowe,
b) przewočniku - rozumie sić przez to przedsićbiorstwa, zakłady oraz inne podmioty spełniające ustawowe wymogi w zakresie realizowania przewozów w ramach miejskiej komunikacji zbiorowej,
c) pasaďerze - rozumie sić przez to kaďdą osobć,
która znajduje sić w poječdzie,
d) poječdzie - rozumie sić przez to pojazdy
miejskiej komunikacji zbiorowej lub innego
przewočnika,
e) bilecie okresowym imiennym (czternastodniowym, miesićcznym, trzymiesićcznym) rozumie sić przez to "legitymacjć do biletu

miesićcznego" ze zdjćciem jej posiadacza,
jego imieniem i nazwiskiem, adresem zamieszkania oraz znaczkiem kontrolnym, waďnym w okresie na nim podanym, począwszy
od daty wskazanej przez pasaďera przy zakupie i naniesionej na znaczku kontrolnym,
f)

bilecie okresowym na okaziciela - rozumie
sić przez to "legitymacjć do biletu miesićcznego", w której nie okreċlono jej posiadacza,
wraz ze znaczkiem kontrolnym, waďnym
w okresie na nim podanym, począwszy od
daty wskazanej przez pasaďera przy zakupie
i naniesionej na znaczku kontrolnym.

§ 2. Pasaďerowie korzystający z przewozu pojazdami oraz obsługujący pojazd, personel nadzoru
ruchu i kontrolerzy biletów obowiązani są przestrzegać postanowieĉ niniejszego regulaminu.
§ 3. 1. Uwagi i wskazówki obsługujących pojazdy
oraz personelu nadzoru ruchu i kontrolerów biletów
powinny być kierowane do pasaďerów w sposób
taktowny i uprzejmy.
2. Obsługujący pojazd, personel nadzoru ruchu
i kontrolerzy biletów obowiązani są do udzielania,
na ďądanie pasaďera, informacji dotyczących przewozu, w szczególnoċci co do czasu odjazdu pojazdu
z przystanku początkowego, kierunku jazdy, funkcjonowania komunikacji zastćpczej itp.
3. W kaďdym poječdzie znajduje sić informacja,
gdzie i do kogo pasaďerowie mogą kierować skargi
i wnioski dotyczące miejskiej komunikacji zbiorowej.
§ 4. Pasaďer odpowiada wobec przewočnika za
szkody powstałe z powodu uszkodzenia lub zanieczyszczenia pojazdu z jego winy.
§ 5. 1. Przewočnik nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku przerw w ruchu albo zmian kierun-

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 30

– 1607 –

ku jazdy pojazdu spowodowanych siła wyďszą, przyczynami natury techniczno-eksploatacyjnej, zarządzeniem organów ruchu drogowego lub innych
kompetentnych organów.
2. W razie awarii lub uszkodzenia pojazdu
w czasie jazdy, pasaďerowi posiadającemu waďny
bilet przysługuje prawo kontynuowania jazdy na
podstawie tego samego biletu nastćpnym pojazdem
tej samej linii, lub innej linii przebiegającej tą samą
trasą albo pojazdem zastćpczym podstawionym
przez przewočnika.
§ 6. 1. Znalazca rzeczy pozostawionej w poječdzie powinien przekazać tć rzecz obsłudze pojazdu
za pokwitowaniem.
2. Tryb postćpowania z rzeczami znalezionymi
regulują odrćbne przepisy.
Rozdział 2
§ 7. Przewóz osób.
1. Przewočnik zobowiązany jest umieċcić w pojazdach informacje o taryfie przewozowej, kategoriach osób uprawnionych do ulgowej opłaty i bezpłatnych przewozów oraz wysokoċć opłaty dodatkowej za przejazd bez waďnego biletu.
2. Do korzystania z opłat ulgowych i przejazdów
bezpłatnych uprawnione są wyłącznie osoby wymienione w odpowiedniej uchwale Rady Miasta
Gorzowa Wlkp.
3. Pasaďerowie korzystający z tych uprawnieĉ,
obowiązani są posiadać przy sobie i okazywać na
ďądanie kontrolera lub innej osoby uprawnionej do
kontroli biletów dokument wymieniony w odpowiedniej Uchwale Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
uprawniający do ulgowego lub bezpłatnego przejazdu.
§ 8. 1. Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego dozwolone jest tylko na przystankach i po całkowitym zatrzymaniu pojazdu.
2. Wsiadanie do pojazdu na przystankach początkowych dozwolone jest dopiero po zakoĉczeniu
czynnoċci związanych ze zmianą kierunku jazdy.
W tym czasie pasaďerowie nie mogą przebywać
w poječdzie.
3. Wsiadanie do pojazdów obsługujących linie
nocne, podmiejskie i sezonowe odbywa sić wyłącznie przednimi drzwiami.
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odpowiednio wczeċniej znak przez wyračne podniesienie rćki.
§ 11. Odjazd z przystanku moďliwy jest po
uprzednim upewnieniu sić, ďe wszystkie osoby
wsiadające są wewnątrz pojazdu, a wysiadające
opuċciły pojazd.
§ 12. 1. W pojazdach wyznaczone są odpowiednio oznakowane miejsca:
a) dla osób z dzieckiem na rćku (dotyczy takďe
kobiet cićďarnych),
b) dla inwalidów.
2. Pasaďer, który zajmuje miejsce oznaczone
znakiem graficznym (piktogramem) "dla inwalidy"
lub "dla osoby z dzieckiem na rćku" obowiązany jest
zwolnić to miejsce dla osób uprawnionych.
§ 13. 1. Pasaďer obowiązany jest skasować bilet
niezwłocznie po wejċciu do pojazdu.
2. Pasaďer moďe nabywać bilety u prowadzącego
pojazd. Zamiar nabycia winien być wyraďony przed
ruszeniem pojazdu z przystanku, zaċ opłata za przejazd powinna być uiszczona kwotą odliczoną.
3. Bilety okresowe nie podlegają zwrotowi
w okresie ich waďnoċci i po upływie tego okresu.
§ 14. 1. Do pojazdu mogą nie być wpuszczone
albo mogą być z niego usunićte osoby:
a) nietrzečwe, zachowujące sić agresywnie wobec współpasaďerów lub obsługi pojazdu,
b) nie posiadające waďnego biletu na przejazd
oraz nie wyraďające chćci zakupu biletu u obsługi pojazdu, przed odjazdem pojazdu
z przystanku.
c) które z innych powodów są niebezpieczne
lub uciąďliwe dla współpasaďerów,
2. Decyzje w sprawach wymienionych w § 14
pkt. 1 lit. a, b i c podejmuje uprawniony pracownik
nadzoru ruchu, kontroler biletów bądč prowadzący
pojazd.
3. Spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy
pojazdu, przez pasaďera - bez uzasadnionej przyczyny, podlega opłacie dodatkowej.
§ 15. Zabrania sić w pojazdach:
1) otwierania drzwi pojazdu podczas jazdy,

4. Obsługujący pojazd, po zakoĉczeniu czynnoċci
związanych ze zmianą kierunku jazdy, obowiązany
jest niezwłocznie podjechać pojazdem do przystanku dla wsiadających w celu umoďliwienia osobom
oczekującym na przystanku zajćcia miejsca w poječdzie.

2) dawania nieuzasadnionego sygnału do odjazdu
lub do zatrzymania pojazdu,

§ 9. Pasaďerowie stojący w czasie jazdy powinni
trzymać sić uchwytów lub porćczy.

5) wychylania sić z pojazdu i opierania sić o drzwi
podczas jazdy,

§ 10. Pasaďer zamierzający wysiąċć na przystanku oznaczonym "na ďądanie" obowiązany jest wczeċniej uprzedzić o tym obsługującego pojazd, a osoba zamierzająca wsiąċć na takim przystanku dać

6) siadania na barierkach ochronnych w przegubie pojazdu,

3) wsiadania do pojazdu po sygnale do odjazdu,
4) zanieczyszczania i zaċmiecania pojazdu lub
niszczenia urządzeĉ jego wyposaďenia,

7) palenia tytoniu,
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8) spoďywania artykułów ďywnoċciowych, które
mogą spowodować zabrudzenie odzieďy współpasaďera lub pojazdu (np. kebab, hot-dogi, lody, pestki, napoje),

b) małe zwierzćta (w tym małe psy) trzymane
na kolanach lub rćkach,

9) wchodzenia do pojazdu w łyďworolkach lub
wrotkach,

d) wózki inwalidzkie.

10) grania na instrumentach muzycznych oraz zakłócania w inny sposób spokoju w poječdzie,
11) ďebrania,
12) wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu w czasie jazdy lub podczas postoju,
13) wykonywania czynnoċci mogących narazić
współpasaďerów na szkody lub obraďenia,
14) wykonywania innych czynnoċci niedozwolonych w miejscach publicznych.
§ 16. 1. Pasaďer zagraďający bezpieczeĉstwu lub
porządkowi w poječdzie, takďe uciąďliwy lub zachowujący sić agresywnie w stosunku do innych pasaďerów, który nie stosuje sić do wezwaĉ obsługi pojazdu, personelu nadzoru ruchu lub kontrolerów
biletów, obowiązany jest opuċcić pojazd na ich wezwanie na najbliďszym przystanku.
2. W przypadku, gdy pasaďer odmówi opuszczenia pojazdu, obsługa pojazdu, personel nadzoru
ruchu lub kontrolerzy biletów mogą zwrócić sić
o interwencjć do Policji lub Straďy Miejskiej.
3. Pasaďerowi w przypadkach, o których mowa
w pkt. 1, nie przysługuje zwrot ceny biletu.
Rozdział 3
§ 17. Przewóz bagaďu.
1. Pasaďerowie mogą przewozić w pojazdach
bagaď rćczny, jeďeli istnieje moďliwoċć takiego
umieszczenia go w poječdzie, aby nie utrudniał
przejċcia i nie naraďał na zanieczyszczenie odzieďy
innych pasaďerów, nie zasłaniał widocznoċci prowadzącemu pojazd, nie zagraďał bezpieczeĉstwu ruchu
itp.
2. Zezwala sić na przewóz psów pod opieką pasaďera pod nastćpującymi warunkami:
a) pasaďer posiada aktualne ċwiadectwo szczepienia psa,
b) pies jest trzymany na smyczy i ma załoďony
kaganiec.
3. Bagaďu i zwierząt nie moďna umieszczać na
miejscach przeznaczonych do siedzenia.
4. Zezwala sić na przewóz rowerów o ile rower
nie bćdzie utrudniał przewozu i nie bćdzie zagraďał
bezpieczeĉstwu innych pasaďerów.
§ 18. 1. Opłacie według obowiązującej taryfy
podlegają przewoďone:
a) rowery,
b) psy.
2. Nie podlegają opłacie za przewóz:
a) przedmioty stanowiące bagaď rćczny,

c) wózki dziecićce,
§ 19. 1. Zabrania sić przewozić w pojazdach pod rygorem nałoďenia opłaty dodatkowej:
a) psów nie mających załoďonego kagaĉca, nie
trzymanych na smyczy i bez aktualnego
ċwiadectwa szczepienia psa,
b) innych niebezpiecznych zwierząt,
c) przedmiotów, które mogą zagraďać bezpieczeĉstwu i porządkowi w komunikacji, stwarzać moďliwoċci wyrządzenia szkody innym
pasaďerom lub przewočnikowi, przeszkadzać
pasaďerom i naraďać ich na niewygody,
d) przedmiotów cuchnących, zapalnych, łatwopalnych, wybuchowych, ďrących, radioaktywnych oraz innych materiałów niebezpiecznych,
e) przedmiotów wywołujących uczucie odrazy,
f)

broni z wyłączeniem dopuszczonej do przewozu na warunkach okreċlonych odrćbnymi
przepisami.

2. W stosunku do pasaďerów naruszających zapisy pkt-u 1 zastosowanie mają równieď przepisy
okreċlone w § 16.
§ 20. Pasaďer podróďujący z plecakiem zobowiązany jest zdjąć go z pleców i ustawić w sposób okreċlony w par. 17 pkt. 1.
§ 21. 1. Nadzór nad przewoďonym bagaďem
i zwierzćtami naleďy do pasaďera.
2. Za bagaď taki i zwierzćta przewočnik odpowiada tylko w przypadku, gdy szkoda powstała z jego
winy.
3. Pasaďer odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w związku z przewozem bagaďu
lub zwierząt.
Rozdział 4
§ 22. Kontrola biletów.
1. Pasaďer zobowiązany jest posiadać waďny bilet podczas przejazdu i okazywać go na ďądanie kontrolera biletów, obsługi pojazdu lub innej osoby
upowaďnionej do kontroli biletów. Okazanie biletu
ma umoďliwić kontrolerowi lub osobie upowaďnionej do kontroli biletów sprawdzenie prawdziwoċci
biletu oraz innych danych w nim zawartych.
2. Pasaďer wsiadający do pojazdu na ďądanie obsługi pojazdu, kontrolera biletów lub innej osoby
upowaďnionej do kontroli biletów, winien niezwłocznie okazać posiadany bilet oraz dokument
uprawniający go do przejazdów ulgowych bądč
bezpłatnych. Pasaďer nie posiadający biletu moďe
zostać wpuszczony do pojazdu pod warunkiem niezwłocznego zakupienia biletu na przejazd u obsługi
pojazdu i skasowaniu go.
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3. Obowiązują wyłącznie bilety z nadrukiem
„MZK Gorzów Wlkp.” z zastrzeďeniem § 3 ust. 1
lit. "o" uchwały Nr LXV/1020/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie
opłat, zwolnieĉ i ulg w opłatach za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego miasta Gorzowa Wlkp.
4. Pasaďerowi nie wolno odstćpować skasowanego biletu innemu pasaďerowi celem okazania go
jako waďnego biletu na przejazd dla tego pasaďera.
§ 23. 1. Bilet zniszczony bądč zabrudzony, z którego nie moďna odczytać cech identyfikacyjnych jest
niewaďny.
2. Nie moďna legitymować sić biletem przed jego skasowaniem jako waďnym biletem uprawniającym do przejazdu.
§ 24. 1. Bilety okresowe bez wpisanego, w sposób trwały, numeru „legitymacji do biletu miesićcznego” na znaczku kontrolnym są niewaďne.
2. Bilety okresowe nieczytelne, zniszczone, bez
zdjćcia posiadacza, jego imienia i nazwiska, adresu
zamieszkania (nie dotyczy biletów na okaziciela) są
niewaďne. Bilety, co do których istnieje podejrzenie
fałszerstwa są niewaďne i podlegają zatrzymaniu
przez kontrolera za pokwitowaniem.
3. Pasaďerowie nie posiadający podczas jazdy
uprawnieĉ do ulg, nie mogą posługiwać sić ulgowymi biletami.
§ 25. 1. Pasaďer jest obowiązany na wezwanie
kontrolera biletów lub obsługi pojazdu okazać waďny bilet na przejazd oraz dokument uprawniający go
do przejazdu ulgowego bądč bezpłatnego.
2. W razie stwierdzenia braku odpowiedniego biletu na przejazd, przewóz roweru, przewóz psa lub
w razie braku dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego bądč ulgowego kontroler pobiera
opłatć za przewóz i opłatć dodatkową.
3. W przypadku odmowy uiszczenia ďądanych
opłat kontroler wzywa pasaďera do okazania dokumentu umoďliwiającego stwierdzenie jego toďsamoċci i na jego podstawie sporządza protokół stanowiący dowód jazdy bez waďnego biletu. Odmowa
uiszczenia opłat lub okazania dokumentu umoďliwiającego stwierdzenie toďsamoċci uzasadnia wezwanie Policji lub Straďy Miejskiej.
4. Pasaďer posiadający prawo do bezpłatnego
lub ulgowego przejazdu otrzyma zwrot opłaty dodatkowej pomniejszonej o opłatć manipulacyjną,
jeďeli nie póčniej niď w terminie 7 dni od dnia przewozu przedstawi w biurze kontroli biletów waďny
dokument uprawniający go do bezpłatnych lub
ulgowych przejazdów komunikacją miejską.
5. Pasaďer, który posiada bilet okresowy imienny
(czternastodniowy, miesićczny, trzymiesićczny),
którego początek waďnoċci rozpoczął sić przed
dniem kontroli a nie jest w stanie okazać go kontro-
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lującemu podczas kontroli, ma prawo do zwrotu
opłaty dodatkowej pomniejszonej o opłatć manipulacyjną, jeďeli nie póčniej niď w terminie 7 dni od
dnia przewozu przedstawi ten bilet w biurze kontroli
biletów w godzinach pracy biura.
6. Pasaďerowi, który otrzymał wezwanie do zapłaty, lecz nie póčniej niď w terminie 7 dni od dnia
przewozu okazał dokumenty uprawniające go do
bezpłatnych lub ulgowych przejazdów, albo okazał
waďny bilet okresowy imienny ( czternastodniowy,
miesićczny, trzymiesićczny ), opłata dodatkowa ulega umorzeniu po uiszczeniu przez niego opłaty manipulacyjnej.
7. Wysokoċć opłaty manipulacyjnej okreċlona
jest w załączniku Nr 1 ( Cennik ) do uchwały Rady
Miasta Gorzowa Wlkp. w sprawie opłat, zwolnieĉ
i ulg w opłatach za usługi przewozowe lokalnego
transportu zbiorowego miasta Gorzowa Wlkp..
§ 26. 1. Osobami uprawnionymi do kontroli dokumentów przewozu osób, bagaďu, psów i rowerów
są kontrolerzy biletów, obsługa pojazdu oraz inne
uprawnione przez przewočnika osoby posiadające
na widocznym miejscu identyfikator ze zdjćciem,
numerem słuďbowym, imieniem i nazwiskiem (wzór
na ogłoszeniu w poječdzie).
2. Kontrolerzy biletów, obsługa pojazdu oraz inne uprawnione przez przewočnika osoby mają obowiązek, na ďądanie zainteresowanego pasaďera okazać identyfikator, na czas niezbćdny do odczytania
i ewentualnego zapisania danych w nim zawartych.
Rozdział 5
§ 27. Postanowienia koĉcowe.
1. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania
miejskiej komunikacji zbiorowej naleďy kierować do
dyrektora naczelnego Miejskiego Zakładu Komunikacji przy ul. Kostrzyĉskiej 46 w Gorzowie Wlkp.
2. W sprawach spornych pasaďer ma prawo,
w ciągu 7 dni od wystawienia wezwania do zapłaty
opłaty dodatkowej, odwołać sić do jednostki zatrudniającej kontrolera. W przypadku negatywnej odpowiedzi jednostki zatrudniającej kontrolera pasaďer
moďe, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi,
złoďyć odwołanie do Prezydenta Miasta Gorzowa
Wlkp.
3. Pasaďer, który skutecznie (za pokwitowaniem)
złoďył odwołanie od nałoďonej opłaty dodatkowej
albo od wezwania do zapłaty, do firmy zatrudniającej kontrolera biletów i w ciągu 30 dni od dnia złoďenia odwołania nie otrzyma odpowiedzi z firmy ma
prawo domniemywać, ďe odwołanie jego zostało
uwzglćdnione a opłata dodatkowa została umorzona.
§ 28. Wykonanie uchwały powierza sić Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
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§ 29. Traci moc uchwała Nr LII/564/2005 Rady
Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 maja 2005 roku
w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w miejskiej komunikacji zbiorowej w Gorzowie
Wlkp.
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jewództwa Lubuskiego i podlega rozplakatowaniu
w miejscach publicznych.
Przewodnicząca Rady
Krystyna Sibińska
45 5

§ 30. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Wo-

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

456
45 6

UCHWAŁA NR LXIX/1100/2010
RADY MIASTA GORZOWA WLKP.
z dnia 24 lutego 2010r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Domu Pomocy Społecznej Nr 3 „W Połowie Drogi” i Domu
Pomocy Społecznej Nr 2
Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. 2001r.
Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.
2009r. Nr 157, poz. 1240), art. 19 pkt 10 ustawy
z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
(t. j. Dz. U. 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) uchwala
sić, co nastćpuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXII/349/2004 Rady Miasta
Gorzowa Wlkp. z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie
przekształcenia Domu Pomocy Społecznej Nr 3
„W Połowie Drogi” i Domu Pomocy Społecznej
Nr 2 wprowadza sić nastćpujące zmiany:

ra. Ze wzglćdu na czas przebywania jest domem
stałego lub czasowego pobytu”.
2) w § 6 Rozdział II pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7.Dom zapewnia opiekć dla 90 mieszkaĉców”.
3) w § 6 Rozdział III pkt 1 skreċlam ppkt c.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 3. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Krystyna Sibińska

1) w § 6 Rozdział II pkt 5, otrzymuje brzmienie:
45 6

„5. „Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle
psychicznie chorych, w tym z chorobą Alzheime-

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

457
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UCHWAŁA NR XL/280/2010
RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE
z dnia 25 lutego 2010r.
w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze
specjalnego funduszu nagród

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póčno zm.)
oraz art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.
Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006r.
Nr 97, poz. 674 z póčniejszymi zmianami) Rada
Miejska w Dobiegniewie uchwala, co nastćpuje:

2. Niniejszy regulamin stosuje sić do nauczycieli
zatrudnionych w gimnazjum, szkołach podstawowych, przedszkolach, oddziałach przedszkolnych
prowadzonych przez Gminć Dobiegniew.

§ 1. 1. Uchwala sić regulamin okreċlający kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze
specjalnego funduszu nagród za osiągnićcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuĉczej oraz realizacji innych zadaĉ statutowych szkoły.

1) 40% kwoty przeznacza sić na nagrody Burmistrza dla dyrektorów szkół i nauczycieli. Ċrodki
nie wykorzystane przez Burmistrza na nagrody
mogą zwićkszyć ċrodki przeznaczone na nagrody przyznawane ze ċrodków dyrektora szkoły.

§ 2. Ċrodki ze specjalnego funduszu nagród dla
nauczycieli dzieli sić w nastćpujący sposób:
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2) 60% kwoty przeznacza sić na nagrody dyrektora szkoły przyznawane nauczycielom. Ċrodki
nie wykorzystane przez dyrektora szkoły na nagrody mogą zwićkszyć ċrodki przeznaczone na
nagrody przyznawane ze ċrodków Burmistrza.
§ 3. 1. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród
mają charakter uznaniowy i nie powinna przekroczyć jednorazowo 150% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela staďysty z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym.
2. Nagroda moďe być przyznana pracownikom,
po przepracowaniu w szkole, co najmniej roku.
3. Nagroda moďe być przyznana nauczycielowi,
który posiada co najmniej dobrą ocenć pracy uzyskaną w ciągu ostatnich pićciu lat lub pozytywną
ocenć dorobku zawodowego oraz spełnia jedno
z trzech kryteriów, o których mowa w ust 4.
(W okreċlonym kryterium nauczyciel powinien spełniać minimum trzy podpunkty spoċród wymienionych w danym kryterium).
4. Ustala sić nastćpujące kryteria przyznawania
nagrody dla nauczycieli:
1) w zakresie pracy dydaktyczno - wychowawczej:

Poz. 457
a) zapewnia pomoc i opiekć uczniom lub wychowankom bćdącym w trudnej sytuacji materialnej lub ďyciowej, pochodzącym z rodzin
ubogich lub patologicznych,
b) prowadzi działalnoċć mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii
społecznej wċród dzieci i młodzieďy, w szczególnoċci narkomanii i alkoholizmu,
c) organizuje współpracć szkoły z jednostkami
systemu ochrony zdrowia, policją, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami
w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowania
społecznego dzieci i młodzieďy,
d) organizuje udział rodziców w ďyciu szkoły
i rozwija formy współdziałania z rodzicami;

3) w zakresie realizacji innych zadaĉ statutowych
szkoły:
a) dba o mienie szkoły, o poprawć bazy dydaktycznej,
b) prawidłowo realizuje budďet szkoły,
c) na bieďąco współpracuje z organem prowadzącym, radą pedagogiczną i radą rodziców,

a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach lub egzaminach
uczniów, przeprowadzonych przez okrćgową
komisjć egzaminacyjną,

d) pozyskuje sponsorów i sojuszników szkoły,

b) podejmuje działalnoċć innowacyjną w zakresie wdraďania nowatorskich metod nauczania
i wychowania, opracowywania autorskich
programów i publikacji,

g) prawidłowo organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną,

c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów do udziału
w zawodach i konkursach (powiatowych, wojewódzkich, centralnych),
d) posiada
udokumentowane
osiągnićcia
w pracy z uczniami uzdolnionymi lub
z uczniami mającymi trudnoċci w nauce,
e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystoċci szkolne lub ċrodowiskowe,
f)

organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe,

g) umiejćtnie dzieli sić swoją wiedzą i doċwiadczeniem z pracy dydaktyczno wychowawczej
z innymi nauczycielami,
h) prowadzi znaczącą działalnoċć wychowawczą
w klasie, szkole poprzez organizowanie wycieczek, udział uczniów w spektaklach, koncertach, wystawach i spotkaniach,
i)

prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub
zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieďy

j)

osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami;

2) w zakresie pracy opiekuĉczej:

e) prawidłowo kreuje politykć kadrową,
f)

prawidłowo sprawuje nadzór pedagogiczny,

h) prowadzi lekcje lub zajćcia otwarte dla nauczycieli.
§ 4. 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody dyrektora szkoły moďe wystąpić: rada pedagogiczna, rada
rodziców, przedstawiciel związków zawodowych
działających w szkole lub przedszkolu.
2. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Burmistrza
wystćpuje dyrektor.
3. W uzasadnieniu wniosku o nagrodć naleďy
podać konkretne i wymierne efekty osiągane przez
osobć nominowaną do nagrody.
4. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2
okreċla załącznik do regulaminu. Wnioski, o których
mowa w ust. 1 i 2 naleďy składać z okazji DEN
w terminie do 15 wrzeċnia, a z okazji zakoĉczenia
roku szkolnego do 10 czerwca, odpowiednio:
1) o nagrodć Burmistrza do Urzćdu Gminy;
2) o nagrodć dyrektora do sekretariatu szkoły.
5. Nagrody ze ċrodków pozostających w dyspozycji Burmistrza stanowiące jeden fundusz przyznaje
dyrektorom i nauczycielom Burmistrza Dobiegniewa.
6. Nagrody ze ċrodków pozostających w dyspozycji dyrektora szkoły przyznaje dyrektor szkoły po
zasićgnićciu opinii związków zawodowych.
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7. Nagrodć, o której mowa w § 2 pkt 1 moďe
z własnej inicjatywy przyznać Burmistrz Dobiegniewa.
8. Nagrodć, o której mowa w § 2 pkt 2 moďe
z własnej inicjatywy przyznać dyrektor szkoły.
9. Nagrody, o których mowa w § 2 są przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej lub zakoĉczenia roku szkolnego.
10. Fakt przyznania nagrody potwierdza sić
w formie pisemnej, a jego kopić umieszcza sić
w aktach osobowych nauczyciela.

Poz. 457

§ 5. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Dobiegniewa.
§ 6. Traci moc uchwała Nr VII/45/2007 Rady
Miejskiej z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie regulaminu tworzenia i przyznawania nagród dla nauczycieli.
§ 7. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Tomasz Karpiński

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XL/280/2010
Rady Miejskiej w Dobiegniewie
z dnia 25 lutego 2010r.
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Staď pracy ....................................................................................................................................................
4.
Ocena pracy lub ocena dorobku zawodowego, data ustalenia...............................................................
5.
Nagrody, wyróďnienia ................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Uzasadnienie wniosku przez zgłaszającego ...........................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Opinia rady pedagogicznej ......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Podmiot składający wniosek

......................................................
(miejscowoċć, data)
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(pieczćć)

.................................
(podpis)
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UCHWAŁA NR XL/281/2010
RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE
z dnia 25 lutego 2010r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/208/2009 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 27 lutego 20009r.
w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia
nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także przyznawania nauczycielskiego
dodatku mieszkaniowego
Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 3 i 7
i art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 97,
poz. 674 z póčniejszymi zmianami), w związku
z 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 póčniejszymi zmianami),
a takďe przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r.
w sprawie wysokoċci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego oraz wynagradzania za pracć w dniu
wolnym od pracy (Dz. U. z 2005r. Nr 22, poz. 181)
uchwala sić, co nastćpuje:
§ 1. w § 10 dodaje sić pkt.:

dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu,
a w razie wczeċniejszego odwołania ze stanowiska lub funkcji z koĉcem miesiąca, w którym
nastąpiło odwołanie, a jeďeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca- od tego dnia.
8) Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko lub
funkcjć traci prawo do dodatku funkcyjnego
w okresie nieusprawiedliwionej nieobecnoċci
w pracy, w okresie stanu nieczynnego i urlopu
dla poratowania zdrowia, w okresach za które
nie przysługuje wynagrodzenie za pracć oraz
od dnia, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z innych powodów obowiązków, do których
jest przypisany dodatek.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Dobiegniewa.

5a) Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielowi,
któremu powierzono pełnienie funkcji kierowniczej w zastćpstwie w wysokoċci ustalonej dla
danej funkcji kierowniczej.

§ 3. Uchwała wchodzi w ďycie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.

6a) Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko
lub funkcjć na czas okreċlony, traci prawo do

Przewodniczący Rady
Tomasz Karpiński
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UCHWAŁA NR XL/286/2010
RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE
z dnia 25 lutego 2010r.
w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania
na okres dłuższy niż 3 lata

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 37 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o gospodarce nieruchomoċciami (tekst
jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami), uchwala sić, co nastćpuje:

2. Rada Miejska zwalnia z obowiązku zbycia
w drodze przetargowej nieruchomoċci zabudowane,
jeďeli sprzedaď nieruchomoċci dokonuje sić na rzecz
osoby, która dzierďawi nieruchomoċci na podstawie
umowy zawartej, co najmniej na 10 lat, jeďeli nieruchomoċć ta została zabudowana na podstawie pozwolenia na budowć.

Tytuł I

3. Przyznaje sić pierwszeĉstwo w nabyciu lokali
uďytkowych, w tym garaďy ich najemcom lub dzierďawcom, jeďeli zajmują oni lokal na podstawie
umowy najmu lub dzierďawy zawartej na czas nieoznaczony od co najmniej 1 roku i najpóčniej przed
zawarciem aktu notarialnego wywiąďą sić z wszystkich zobowiązaĉ wynikających z posiadanej umowy.

Zasady ogólne
§ 1. 1. Ustala sić zasady gospodarowania nieruchomoċciami stanowiącymi własnoċć gminy oraz
zasady nabywania nieruchomoċci do gminnego
zasobu nieruchomoċciami.
2. Podstawą gospodarowania nieruchomoċciami
stanowiącymi własnoċć gminy jest miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowaĉ i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Tytuł II
Nabywania nieruchomości
§ 2. 1. Upowaďnia sić Burmistrza do samodzielnego nabywania nieruchomoċci stanowiących własnoċć lub pozostających w uďytkowaniu wieczystym
osób fizycznych i prawnych, gdy są one niezbćdne:
a) do wykonywania zadaĉ gminy lub ich istotnego znaczenia dla gospodarki gminy.
b) w drodze wykonywania ustawowego prawa
pierwokupu.
2. Wartoċć nabywanej nieruchomoċci nie moďe
przekraczać kwoty 50 000,00 złotych.
3. Burmistrz jest upowaďniony do nabycia własnoċci nieruchomoċci lub prawa uďytkowania wieczystego gruntu w drodze darowizny oraz przejćcia
spadku lub odrzucenia spadku lub zapisu o ile przepisy nie stanowią inaczej.
Tytuł III
Sprzedaż, zamiana, oddawanie w użytkowanie
wieczyste.
§ 3. 1. Burmistrz jest upowaďniony do samodzielnego zbywania nieruchomoċci stanowiących
własnoċć lub bćdących w uďytkowaniu wieczystym
gminy, w szczególnoċci do: sprzedaďy, zamiany,
zrzeczenia, oddania w uďytkowanie wieczyste,
w najem lub dzierďawć, uďyczenie, oddanie w trwały
zarząd, obciąďania ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Tytuł VI
Sprzedaż lokali mieszkalnych
§ 4. 1. Sprzedaď lokali mieszkalnych i uďytkowych stanowiących własnoċć gminy z jednoczesną
sprzedaďą lub oddaniem w uďytkowanie wieczyste
ułamkowej czćċci gruntu związanego z własnoċcią
tego lokalu nastćpuje na wniosek najemcy lokalu
albo z inicjatywy gminy.
2. Ze sprzedaďy wyłącza sić budynki i lokale:
a) co, do których przewidywana jest zmiana ich
dotychczasowej funkcji lub przeznaczenia
wynikającego z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
b) socjalne.
3. Do sprzedawanych przez gminć lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców upowaďnia sić Burmistrza do udzielenia w drodze zarządzenia bonifikat.
Tytuł V
Obciążanie nieruchomości
§ 5. 1. Nieruchomoċci stanowiące własnoċć
gminy mogą być obciąďone za wynagrodzeniem lub
nieodpłatnie prawem uďytkowania oraz słuďebnoċcią gruntową – o ile nieruchomoċć władająca nie
ma odpowiedniego dostćpu do drogi publicznej.
2. Nieruchomoċci stanowiące własnoċć gminy
mogą być obciąďone za wynagrodzeniem lub nieodpłatnie słuďebnoċcią przesyłu z tytułu przebiegu
infrastruktury technicznej.
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Tytuł VI
Wydzierżawianie, wynajmowanie, użyczenie
nieruchomości
§ 6. 1. Burmistrz moďe wydzierďawić lub wynająć
w trybie przetargowym – na okres dłuďszy niď 3 lata
lecz nie dłuďszy niď 10 lat- nieruchomoċci przeznaczone na cele nierolnicze oraz gruntu na cele rolne.
2. Burmistrz moďe wydzierďawić lub wynajmować w trybie bezprzetargowym – na kolejne okresy
do 3 lat lub na czas nieoznaczony nieruchomoċci:
a) na rzecz osoby, która wybudowała na podstawie pozwolenia na budowć na gruncie
gminy stały lub czasowy obiekt budowlany
lub na rzecz jej nastćpcy prawnego,
b) pod zaplecze budowy,
c) w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomoċci przyległych,
d) na cele rolnicze, ogródków przydomowych
oraz zieleni ozdobnej,
e) na rzecz osoby bliskiej, od której nabyto tć
nieruchomoċć – do czasu docelowego zagospodarowania,
f)

zabudowane i niezabudowane z przeznaczeniem na prowadzenie niezarobkowej działalnoċci charytatywnej, oċwiatowej, kulturalnej,
leczniczej, wychowawczej sportowej lub turystycznej,

g) na cele publiczne,
h) wydzierďawione lub wynajćte przez najemcć,
dzierďawcć wyłonionego pierwotnie w trybie
przetargu.
3. Burmistrz moďe uďyczyć, na czas nieoznaczony
lub okreċlony do 3 lat – nieruchomoċci:
a) pod budowć urządzeĉ infrastruktury technicznej – na czas budowy
b) na cele publiczne,
c) na cele nierolnicze - w celu realizacji zadaĉ
związanych z funkcjonowaniem i rozwojem
gminy,
45 9
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d) zabudowane i niezabudowane z przeznaczeniem na prowadzenie niezarobkowej działalnoċci charytatywnej, opiekuĉczej, oċwiatowej, kulturalnej, leczniczej, wychowawczej,
sportowej lub turystycznej,
e) o których mowa od litery a do litery d, gdy
po umowie zawartej z tym samym podmiotem zawierana jest kolejna umowa na tć samą nieruchomoċć, o ile jest to niezbćdne do
realizacji celu, na który nieruchomoċć została
uďyczona.

4. Stawki czynszu dzierďawnego ustalone są zarządzeniem Burmistrza.
Tytuł VII
Przepisy końcowe
§ 7. 1. Zobowiązuje sić Burmistrza do składania
Radzie Miejskiej rocznych sprawozdaĉ z wykonania
niniejszej uchwały.
2. Nabywcy praw nieruchomoċci Gminy uiszczają oprócz naleďnej ceny za prawo do nieruchomoċci,
równieď koszty związane z pracami geodezyjnymi,
wyceną nieruchomoċci, koszty notarialne i sądowe.
3. Sprawy nieuregulowane niniejszą uchwałą
wymagają zgody Rady.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Dobiegniewa.
§ 9. Traci moc uchwała Nr XXXIX/268/2009 Rady
Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 22 grudnia 2009
roku w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciąďania
nieruchomoċci oraz ich wydzierďawiania lub wynajmowania na okres dłuďszy niď 3 lata.
§ 10. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym
Województwa Lubuskiego i podlega podaniu do
publicznej wiadomoċci w sposób zwyczajowo przyjćty.
Przewodniczący Rady
Tomasz Karpiński
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UCHWAŁA NR XLV/446/10
RADY MIASTA SŁUBICE
z dnia 25 lutego 2010r.
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz
sposobu ich pobierania
Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13b i art. 13f
ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115) oraz
art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z póčn. zm.) Rada Miejska w Słubicach uchwala, co nastćpuje:
§ 1. 1. Ustala sić nastćpujące strefy parkowania
na terenie Miasta Słubice, wg załącznika graficznego
Nr 1:
1. ul. Kopernika,
2. ul. Seelowska
3. ul. Piłsudskiego, wyłączając odcinek ulicy przy
Starostwie Powiatowym
4. pl. Bohaterów
5. ul. Ďeromskiego
6. ul. Wawrzyniaka
7. ul. Jednoċci Robotniczej
8. ul. Mickiewicza

5) Abonament całoroczny dla mieszkaĉców
ċródmieċcia – dokument stwierdzający opłatć
za parkowanie w SPP zawierający Nr rejestracyjny pojazdu oraz najbliďszą ulicć przy której
zlokalizowane jest mieszkanie właċciciela lub
uďytkownika pojazdu zameldowanego w granicach SPP (przysługuje wyłącznie dla pojazdów
o rzeczywistej masie całkowitej do 2,5 tony)
6) Abonament okresowy – miesićczny, półroczny,
roczny – dokument stwierdzający opłatć za parkowanie w SPP w okreċlonym czasie (1 miesiąc, 6 miesićcy, 12 miesićcy). Zawiera nr rejestracyjny pojazdu i datć waďnoċci abonamentu.
7) Parkowanie bez wniesionej opłaty – stwierdzenie przez funkcjonariuszy Straďy Miejskiej braku
dowodu wniesienia opłaty za parkowanie.
8) Przekroczenie czasu parkowania – parkowanie
ponad czas okreċlony na bilecie parkingowym
lub abonamencie.
9) Wezwanie – dokument wystawiony przez Straď
Miejską stwierdzający brak dowodu wniesienia
opłaty za parkowanie.

9. ul. Dąbrówki

2. Parking płatny jest parkingiem niestrzeďonym.

10. pl. Przyjačni

§ 3. 1. Za parkowanie pojazdów samochodowych w wyznaczonych miejscach parkingowych
w obszarze SPP pobiera sić opłaty. Opłaty pobiera
sić za parkowanie w dni robocze od poniedziałku do
piątku w godzinach od 9.00 do 17.00 oraz w soboty
od 9.00 do 13.00, za wyjątkiem ċwiąt.

2. Wjazdy do SPP oznakowane są znakami D-44
„strefa parkowania”. Znak D-44 oznacza wjazd do
strefy, w której za postój pojazdu pobierana jest
opłata. W strefie tej zabroniony jest postój pojazdu
bez wniesienia opłaty, z wyjątkiem postoju pojazdów osób lub jednostek zwolnionych na podstawie
art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 19,
poz. 115) lub dla których ustalona została zerowa
stawka opłaty oraz postoju pojazdów komunikacji
publicznej na wyznaczonych dla nich miejscach.
Wyjazdy ze strefy oznakowane są znakami D-45
„koniec strefy parkowania”.
§ 2. 1. Uďyte w niniejszej uchwale wyraďenia
i zwroty naleďy rozumieć nastćpująco.
1) Strefa Płatnego Parkowania
2) BSPP – Biuro Strefy Płatnego Parkowania
3) Parkomat – automat do sprzedaďy biletów parkomatowych (postojowych)
4) Bilet parkomatowy – dokument stwierdzający
czas za jaki opłacono postój pojazdu w SPP.

2. Ustala sić nastćpujące stawki opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego
parkowania:
w pierwszej godzinie parkowania – 1,50zł
(przy czym za pierwsze pół godziny –
0,50zł, za drugie pół godziny – 1,00zł)
w drugiej godzinie parkowania – 1,80zł
w trzeciej godzinie parkowania – 2,00zł
w czwartej i kaďdej nastćpnej rozpoczćtej
godzinie – 1,50zł
3. Opłatć za parkowanie uiszcza sić z góry za
przewidywany okres postoju.
4. Opłatć za parkowanie uiszcza sić w parkomatach zainstalowanych w pobliďu miejsc parkingowych lub przez wykupienie w BSPP abonamentu
okresowego.
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5. Dowód uiszczenia opłaty parkujący zobowiązany jest umieċcić w poječdzie za przednią szybą
w sposób widoczny z zewnątrz.
6. Uiszczona opłata uprawnia do postoju pojazdu we wszystkich strefach płatnego parkowania, do
czasu upływu opłaconego okresu.
7. Wniesienie opłaty nie powoduje powstania
roszczenia o udostćpnienie miejsca parkingowego.
8. Uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.
§ 4. 1. Opłaty za parkowanie mogą być uiszczane
w formie opłat abonamentowych - miesićcznych,
półrocznych i rocznych, które upowaďniają do parkowania w strefie płatnego parkowania przez okres
ich waďnoċci.
2. Ustala sić nastćpującą wysokoċć opłat abonamentowych:
a) miesićczna – 25zł
b) półroczna – 120zł
c) roczna – 240zł
d) abonament roczny dla mieszkaĉca przy miejscu zamieszkania – 25zł
3. Opłaty abonamentowe uiszcza sić przez wykupienie abonamentu okresowego w biurze SPP.
4. Abonament całoroczny dla mieszkaĉca ċródmieċcia upowaďnia do parkowania pojazdów przy
miejscu zamieszkania zgodnie z nazwą ulicy widniejącą na karcie abonamentowej.
5. Karta abonamentowa wydawana jest na
wniosek zainteresowanego po wniesieniu opłaty
w kasie Urzćdu Miejskiego.
§ 5. 1. W przypadku parkowania bez wniesionej
opłaty lub przekroczenia limitu czasowego postoju,
kierujący pojazdem winien, na podstawie wezwania
pozostawionego przez funkcjonariuszy Straďy Miejskiej na przedniej szybie pojazdu (za wycieraczką)
zgłosić sić do BSPP.
2. Za nieuiszczenie opłaty za parkowanie, w tym
za uiszczenie opłaty w zaniďonej wysokoċci lub przekroczenie opłaconego czasu parkowania, pobiera sić
opłatć dodatkową.
3. Opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty parkingowej okreċlonej w § 3 pkt. 2 wynosi:
25zł – w przypadku uiszczenia opłaty
w ciągu 3 dni od daty wystawienia zawiadomienia
50zł – po upływie 3 dni od daty wystawienia zawiadomienia.

Poz. 460

4. Opłatć dodatkową uiszcza sić w kasie Urzćdu
Miejskiego lub na rachunek bankowy Urzćdu Miejskiego w Słubicach. Opłata dodatkowa bćdzie pobierana w oparciu o sporządzoną dokumentacjć
fotograficzną i wezwanie.
5. W przypadku nie wniesienia opłaty dodatkowej zostanie wszczćte postćpowanie egzekucyjne
w administracji, bez obowiązku wydania decyzji
administracyjnej.
§ 6. 1. Zwolnione z odpłatnoċci za parkowanie
w SPP są pojazdy wymienione w art. 13. ust. 3
ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych.
2. Ustala sić zerową stawkć opłaty za parkowanie nastćpujących pojazdów:
a) taksówek - za postój do 15 minut w związku
z oczekiwaniem na pasaďera lub wysiadaniem pasaďera,
b) pojazdów dostarczających zaopatrzenie do
pobliskich sklepów i zakładów usługowych –
przez czas rozładunku, nie dłuďej niď 30 minut.
§ 7. 1. Do kontroli w SPP upowaďnieni są funkcjonariusze Straďy Miejskiej w Słubicach.
2. Do obowiązków funkcjonariuszy Straďy Miejskiej naleďy:
kontrola opłat za parkowanie w SPP
egzekwowanie zasad parkowania zgodnie
z ustawą Prawo o ruchu drogowym i niniejszą uchwałą Rady Miejskiej w Słubicach.
3. Niezastosowanie sić do znaków „Strefa Parkowania” stanowi naruszenie ustawy „Prawo o ruchu drogowym” oraz jest złamaniem niniejszej
uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za
parkowanie oraz sposobu ich pobierania.
§ 8. Traci moc uchwała Nr XII/130/03 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 10 grudnia 2003r.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Słubic.
§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzćdowym Województwa Lubuskiego i wchodzi
w ďycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady
Piotr Kiedrowicz
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UCHWAŁA NR XLV/448/10
RADY MIASTA SŁUBICE
z dnia 25 lutego 2010r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych
i prowadzonych na terenie Gminy Słubice przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego
i ministrowie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzeċnia
1991 roku o systemie oċwiaty (Dz. U. z 2004r.
Nr 256, poz. 2572 ze zmianami), oraz art. 18 ust. 2
pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska w Słubicach, uchwala co nastćpuje:
§ 1. Uprawnionymi do otrzymania dotacji na zasadach okreċlonych w niniejszej uchwale są:
1) niepubliczne szkoły podstawowe i gimnazja
o uprawnieniach szkół publicznych;
2) niepubliczne przedszkola;
3) osoby prowadzące niepubliczne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7
ustawy z dnia 7 wrzeċnia 1991 roku o systemie
oċwiaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze
zmianami),
4) niepubliczne przedszkola i szkoły podstawowe,
które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, działające na terenie Gminy Słubice.
§ 2. 1. Warunkiem przyznania dotacji jest złoďenie wniosku przez osobć prowadzącą lub osobć
zamierzającą prowadzić jednostkć do 30 wrzeċnia
roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.
§ 3. Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów o uprawnieniach szkół publicznych, przysługuje na kaďdego ucznia w wysokoċci
100% kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w czćċci oċwiatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminć Słubice.
§ 4. 1. Dotacja dla niepublicznych przedszkoli
przysługuje na kaďdego ucznia w wysokoċci 75%
ustalonych w budďecie Gminy Słubice wydatków
bieďących ponoszonych w przedszkolach publicznych, w przeliczeniu na jednego ucznia, z zastrzeďeniem ustćpu 2.
2. Dotacja dla niepublicznych przedszkoli przysługuje na kaďdego ucznia niepełnosprawnego
w wysokoċci 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w czćċci oċwiatowej subwencji ogólnej
otrzymywanej przez Gminć Słubice.

3. Dotacja dla niepublicznych form wychowania
przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art.14a ust. 7 ustawy z dnia
7 wrzeċnia 1991 roku o systemie oċwiaty (Dz. U.
z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami), przysługuje
w wysokoċci 40% wydatków bieďących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym
prowadzonym przez Gminć Słubice, z zastrzeďeniem
ustćpu 4.
4. Dotacja dla niepublicznych form wychowania
przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy z dnia
7 wrzeċnia 1991 roku o systemie oċwiaty (Dz. U.
z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami), przysługuje
na kaďdego ucznia niepełnosprawnego w wysokoċci
100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego
ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w czćċci oċwiatowej subwencji ogólnej otrzymywanej
przez Gminć Słubice.
§ 5. Dotacja dla niepublicznych przedszkoli
i szkół podstawowych, które prowadzą wczesne
wspomaganie rozwoju dziecka, przysługuje na kaďde dziecko w wysokoċci 100% kwoty przewidzianej
na jedno dziecko objćte wczesnym wspomaganiem
rozwoju w czćċci oċwiatowej subwencji ogólnej
otrzymanej przez Gminć Słubice.
§ 6. 1. Dotacje, o których mowa w § 3, 4 i 5 przekazywane są w 12 miesićcznych ratach, nie póčniej
niď do ostatniego dnia danego miesiąca na rachunek
bankowy wskazany we wniosku, o którym mowa
w § 2 ust 1.
2. W przypadku nie uchwalenia budďetu do koĉca poprzedniego roku budďetowego, w I kwartale
roku dotacja traktowana jest, jako rata zaliczkowa
w wysokoċci kwoty ustalonej na 1 ucznia na podstawie budďetu roku poprzedzającego rok dzielenia
dotacji. Korekty tak ustalonej dotacji za I kwartał
roku dokonuje sić do koĉca II kwartału danego roku
budďetowego.
3. W przypadku uchwalenia budďetu na dany rok
budďetowy, kwota dotacji aktualizowana jest na bieďąco, w oparciu o zmiany w wydatkach bieďących
ponoszonych na 1 ucznia w szkołach i placówkach
publicznych prowadzonych przez Gminć Słubice.
4. Wysokoċć miesićcznej dotacji oblicza sić na
podstawie liczby uczniów zawartej w informacji,
sporządzonej według wzoru stanowiącego załącznik
Nr 2 do uchwały, przedkładanej do 5 dnia kaďdego
miesiąca.
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5. Rozliczenie z wykorzystania dotacji za dany
miesiąc, zawierające równieď informacjć o uczniach
niebćdących mieszkaĉcami Gminy Słubice, składa
sić na wzorze stanowiącym załącznik Nr 3 do
uchwały:

4. O terminie i zakresie kontroli, o której mowa
w ust. 3 pkt. 1 i 2 Burmistrz Słubic powiadamia szkołć i placówkć niepubliczną, o której mowa w § 1,
najpóčniej 14 dni przed planowanym terminem jej
rozpoczćcia.

1) za miesiące od stycznia do listopada do 5 dnia
miesiąca nastćpującego po miesiącu, którego
dotyczy rozliczenie;

5. Z dokonanej kontroli sporządza sić protokół
w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla organu prowadzącego szkołć lub placówkć niepubliczną, drugi dla organu przeprowadzającego kontrolć.

2) za grudzieĉ do 22 grudnia.
6. Informacjć oraz rozliczenie, o których jest
mowa w ust. 4 i 5 składa sić w Zespole Administracyjnym Oċwiaty w Słubicach, Pl. Bohaterów 13.
7. Kwota nadpłaconej lub niedoszacowanej dotacji miesićcznej bćdzie uregulowana w dotacji
udzielonej na nastćpny miesiąc.
§ 7. 1. Prawidłowoċć wykorzystania otrzymanej
dotacji przez szkoły i placówki, o których mowa
w § 1, moďe być kontrolowana przez Burmistrza
Słubic.
2. Kontrola dokonywana jest przez osoby pisemnie do tego upowaďnione przez Burmistrza Słubic.
3. Kontrola, o której mowa w ust. 1, moďe być
przeprowadzana:
1) na miejscu w szkole i placówce niepublicznej
2 razy w ciągu roku, ale nie czćċciej niď raz na
pół roku,
2) doračnie w szkole i placówce niepublicznej,
o ile zajdzie uzasadniona potrzeba.

6. Na podstawie protokołu kontroli, o którym
mowa w ust. 5, sporządza sić wnioski i zalecenia
pokontrolne, w których okreċla sić termin ich wykonania.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Słubic.
§ 9. Traci moc uchwała Nr XXXV/345/09 Rady
Miejskiej w Słubicach z dnia 17 czerwca 2009r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania
dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Słubice przez inne podmioty niď jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 21 lipca 2009r.
Nr 81 poz. 1100).
§ 10. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Piotr Kiedrowicz
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLV/448/10
Rady Miasta Słubice
z dnia 25 lutego 2010r.

Oznaczenie organu prowadzącego
(adres/siedziba)

……………..…….....dnia……………..…….
(miejscowoċć)
Wniosek o udzielenie dotacji

Wniosek o udzielenie dotacji na rok …………..……
dla ……………………………………………………….……………….…………………......……………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….…
( nazwa i adres szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego)
Prowadzonej/prowadzonego przez ……….………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………...…………………….….
Data i numer zaċwiadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez
Gminć Słubice ……………..............................................................................................................................
1. Planowana liczba uczniów ogółem* …………
2. Planowana liczba uczniów z terenu Gminy Słubice …….....
w tym: liczba uczniów niepełnosprawnych ……….
liczba dzieci objćtych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka ………
3. Planowana liczba uczniów spoza Gminy Słubice ………
Nazwy gmin ...........................................................................................................................
................................................................................................................................................
w tym: liczba uczniów niepełnosprawnych ……….
liczba dzieci objćtych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka ………….
4. Nazwa i adres banku oraz nr rachunku bankowego, na który naleďy przekazać dotacjć
………………………………………………………………………………………………...………….
…………………………………………………………………….……………………………….……..

…………………………………………
(podpis i pieczątka osoby upowaďnionej
do reprezentowania organu prowadzącego)
*- w przypadku przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego naleďy uwzglćdnić jedynie dzieci
w wieku przedszkolnym (2,5 – 6 lat)
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLV/448/10
Rady Miasta Słubice
z dnia 25 lutego 2010r.

Oznaczenie organu prowadzącego
(adres/siedziba)

………..………..…...dnia……………….
(miejscowoċć)

Informacja o liczbie uczniów

Nazwa i adres niepublicznej szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego……………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Liczba uczniów .............................. w m- cu ..................... rozliczeniowym,
w tym: liczba uczniów niepełnosprawnych ……….
liczba dzieci objćtych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka …….

…………………………………………
(podpis i pieczątka osoby upowaďnionej
do reprezentowania organu prowadzącego)
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLV/448/10
Rady Miasta Słubice
z dnia 25 lutego 2010r.

Oznaczenie organu prowadzącego
(adres/siedziba)

……………..…...dnia…………….
(miejscowoċć)

Rozliczenie dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Słubice

Nazwa i adres niepublicznej szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego……….………..……
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
I. Rozliczenie za miesiąc………………….
1. Liczba uczniów według stanu na dzieĉ 20 danego miesiąca ……………….………
w tym: liczba uczniów niepełnosprawnych ……….
liczba dzieci objćtych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka …….…
2.Otrzymana kwota dotacji za miesiąc ……………………………………….…………….
3.Wartoċć dotacji dla liczby uczniów, jak w punkcie 1…………………………………….
4.Wysokoċć nadpłaty/niedopłaty* ……………………….……………………………..……
* niepotrzebne skreċlić
II. Informacja o uczniach uczęszczających do niepublicznej szkoły, przedszkola, innej formy wychowania
przedszkolnego, niebędących mieszkańcami Gminy Słubice w miesiącu ……………………………….

Lp.

Nazwisko i imić ucznia

Adres zamieszkania

Nazwa gminy, której
mieszkaĉcem jest uczeĉ

III. Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z prawdą oświadczam, że przedłożone przeze mnie powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym.

…………………………………………
(podpis i pieczątka osoby upowaďnionej
do reprezentowania organu prowadzącego)
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UCHWAŁA NR XLVII/389/10
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 25 lutego 2010r.
w sprawie: upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie do podejmowania
działań wobec dłużników alimentacyjnych
Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z póčn. zm.) uchwala sić, co nastćpuje:
§ 1. Upowaďnia sić Kierownika Oċrodka Pomocy
Społecznej we Wschowie do podejmowania działaĉ
wobec dłuďników alimentacyjnych, wskazanych
w ustawie z dnia 7 wrzeċnia 2007r. o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów (t. j. Dz. U.
z 2009r. Nr 1, poz. 7 z póčn. zm.).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Fabian Grzyb
4 62
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UCHWAŁA NR XLVII/390/10
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 25 lutego 2010r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVIII/306/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 czerwca 2009r.
w sprawie ustalenia we Wschowie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie,
wysokości stawek opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania
Na podstawie art. 13b ust. 3 i 4 oraz 13f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(tj. Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136
i Nr 192, poz. 1381, z 2008r. Nr 54, poz. 326, Nr 218,
poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 19,
poz. 100 i 101), Rada Miejska we Wschowie uchwala
sić, co nastćpuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/306/09 Rady Miejskiej
we Wschowie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie
ustalenia we Wschowie strefy płatnego parkowania,
wysokoċci stawek opłat za parkowanie, wysokoċci
stawek opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania wprowadza sić nastćpujące zmiany:
1. W załączniku Nr 2 uchwały Nr XXXVIII/306/09
Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 czerwca
2009r. w Rozdziale I Stawki opłat ust. 1 otrzymuje brzmienie:

3) za trzecią godzinć parkowania wynosi 2,20zł,
4) za czwartą i kaďdą nastćpną godzinć parkowania wynosi 2,00zł.”
2. W Załączniku Nr 3 Regulamin Strefy Płatnego
Parkowania § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Nie dopełnienie obowiązku wniesienia opłaty
za parkowanie powoduje nałoďenie na właċciciela pojazdu samochodowego parkującego w SPP
opłaty dodatkowej, której wysokoċć okreċlona
jest w załączniku Nr 2 do uchwały.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Miasta i Gmin y Wschowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Fabian Grzyb

„1. Stawka opłaty za:
1) pierwszą godzinć parkowania wynosi 2,00zł,
2) za drugą godzinć parkowania wynosi 2,10zł,
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UCHWAŁA NR XLIII/8/2010
RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU
z dnia 25 lutego 2010r.
w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 wrzeċnia 1996 roku o utrzymaniu czystoċci i porządku
w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.)
oraz § 2, 3 i 4 rozporządzenia Ministra Ċrodowiska
z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie szczegółowego
sposobu okreċlania wymagaĉ, jakie powinien spełniać przedsićbiorca ubiegający sić o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006r. Nr 5, poz. 33) uchwala sić,
co nastćpuje:
§ 1. Uchwała ustala wymagania, jakie powinni
spełniać przedsićbiorcy ubiegający sić o uzyskanie
zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właċcicieli nieruchomoċci i/lub opróďniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystoċci ciekłych, których obowiązek uzyskania
wynika z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 wrzeċnia 1996
roku o utrzymaniu czystoċci i porządku w gminach;
§ 2. Przedsićbiorca ubiegający sić o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalnoċci w zakresie
ċwiadczenia usług dotyczących odbierania odpadów
komunalnych od właċcicieli nieruchomoċci winien
spełniać nastćpujące wymagania:
1. złoďyć wypełniony wniosek stanowiący załącznik
Nr 1 do niniejszej uchwały;
2. posiadać aktualny wpis do ewidencji działalnoċci
gospodarczej lub do rejestru przedsićbiorców
w Krajowym Rejestrze Sądowym;
3. posiadać zaplecze techniczno- biurowe;
4. posiadać tytuł prawny do nieruchomoċci, na której znajduje sić zaplecze techniczno – biurowe,
oraz tytuł prawny do dysponowania specjalistycznymi pojazdami samochodowymi;
5. posiadać kadrowy i techniczny potencjał umoďliwiający objćcie wszystkich mieszkaĉców gminy systemem selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych;
6. posiadać specjalistyczne ċrodki transportu, przystosowane do bezpyłowego odbierania oraz
transportu odpadów komunalnych, umoďliwiające odbieranie odpadów komunalnych z urządzeĉ przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych, o których mowa w uchwale Rady Gminy w Zbąszynku Nr XI/30/2007 z dnia
28 czerwca 2007r. w sprawie regulaminu
utrzymania czystoċci i porządku na terenie
gminy Zbąszynek, w liczbie gwarantującej

utrzymanie odpowiedniego standardu sanitarnego;
7. ċrodki transportu muszą być:
1) zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz
posiadać aktualne badania techniczne i ċwiadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie
z przepisami o ruchu drogowym,
2) oznakowane w sposób trwały i widoczny
umoďliwiający identyfikacjć podmiotu ċwiadczącego usługi (nazwa przedsićbiorcy, adres,
telefon kontaktowy),
3) wyposaďone w odpowiednie narzćdzia do
rćcznego uprzątnićcia odpadów komunalnych rozsypanych w trakcie prac załadunkowych,
4) zabezpieczony przed niekontrolowanym wydostawaniem sić na zewnątrz transportowanych odpadów,
5) zapewniające odpowiedni standard bezpieczeĉstwa i higieny pracy osób zatrudnionych
przy ċwiadczeniu usług,
6) zabezpieczone przed dostćpem osób trzecich;
8. posiadać ċrodki transportu przystosowane do
odbioru odpadów zebranych selektywnie,
w tym ulegających biodegradacji, opisane
szczegółowo w w/w Regulaminie;
9. posiadać umowć lub pisemne zapewnienie potwierdzające gotowoċć odbioru odpadów komunalnych przez przedsićbiorcć posiadającego
zezwolenie na prowadzenie działalnoċci w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów;
10. posiadać ċrodki techniczne umoďliwiające przekazywanie organowi gminy, drogą elektroniczną, danych wymaganych przepisami, wyjątkowo dopuszcza sić przesyłanie tych danych
w formie pisemnej;
11. zapewnić moďliwoċć dostarczenia właċcicielom
nieruchomoċci
odpowiednich pojemników
i worków do zbiórki odpadów komunalnych, na
zasadach okreċlonych w regulaminie;
12. kontenery, pojemniki i worki muszą być oznakowane w sposób umoďliwiający identyfikacjć
przedsićbiorcy ċwiadczącego usługi;
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13. posiadać aktualne zezwolenie na transport odpadów;
Powyďsze wymagania powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.
§ 3. Przedsićbiorca, o którym mowa w § 2, obowiązany jest – uwzglćdniając zapisy Wojewódzkiego
Planu Gospodarki Odpadami oraz Gminnego Planu
Gospodarki Odpadami, do unieszkodliwiania odpadów poprzez:
1. przekazywanie do istniejących kompostowni
zebranych selektywnie odpadów kuchennych
i zielonych ulegających biodegradacji;
2. przekazywanie do odzysku zebranych selektywnie opakowaĉ z papieru, tektury, opakowaĉ
z tworzyw sztucznych, opakowaĉ wielomateriałowych, opakowaĉ ze szkła;
3. przekazywanie do uprawnionych zakładów zebranych selektywnie odpadów wielkogabarytowych oraz zuďytego sprzćtu elektrycznego
i elektronicznego;
4. przekazywanie do uprawnionych zakładów zebranej selektywnie frakcji odpadów niebezpiecznych zawartych w odpadach komunalnych;

Poz. 464
Ministra Infrastruktury z 17 pačdziernika 2002r.
w sprawie warunków wprowadzania nieczystoċci ciekłych do stacji zlewnych (Dz.U. z 2002r.
Nr 188, poz. 1576);

8. wywóz nieczystoċci ciekłych z nieruchomoċci
moďe odbywać sić wyłącznie na podstawie pisemnej umowy zawartej z właċcicielem nieruchomoċci;
9. posiadać ċrodki techniczne umoďliwiające przekazywanie organowi Gminy drogą elektroniczną danych wymaganych przepisami, wyjątkowo dopuszcza sić przekazywanie danych tych
w formie pisemnej. Powyďsze wymagania powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.
§ 5. Przedsićbiorca przekazywać bćdzie do Urzćdu Gminy w Zbąszynku:
1. wykaz obejmujący masy poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych lub
iloċci i rodzaju nieczystoċci ciekłych z obszaru
danej gminy w terminie do koĉca pierwszego
kwartału za poprzedni rok kalendarzowy;
2. wykaz sposobów zagospodarowania poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych;

5. przekazywanie do uprawnionych zakładów zebranych selektywnie odpadów budowlanych
z remontów.

3. masć odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów;

§ 4. Przedsićbiorca ubiegający sić o uzyskanie
zezwolenia w zakresie opróďniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystoċci ciekłych powinien spełniać nastćpujące wymagania:

4. masć odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nie składowanych na składowisku
odpadów i sposobów lub sposobu ich zagospodarowania;

1. złoďyć wypełniony wniosek stanowiący załącznik
Nr 2 do niniejszej uchwały;
2. posiadać aktualny wpis do ewidencji działalnoċci
gospodarczej lub do rejestru przedsićbiorców
w Krajowym Rejestrze Sądowym;
3.

posiadać zaplecze techniczno - biurowe
w postaci bazy transportowej wraz z garaďami
lub miejscami postojowymi i punktami myjni
samochodowej;

4. posiadać sprzćt (pojazdy asenizacyjne) spełniający wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002
roku w sprawie wymagaĉ dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002r. Nr 193, poz. 1617);
5. posiadać tytuł prawny do nieruchomoċci, na której znajduje sić zaplecze techniczno – biurowe
oraz tytuł prawny do dysponowania specjalistycznymi pojazdami samochodowymi;
6. udokumentować gotowoċć odbioru przez stacjć
zlewną nieczystoċci ciekłych w tym osadów
ċciekowych z przydomowych oczyszczalni ċcieków;
7. prowadzić pełną dokumentacjć w zakresie prowadzonej działalnoċci, w tym szczególnie ewidencjć odbieranych nieczystoċci ciekłych zgodnie ze wzorem ogłoszonym w rozporządzeniu

5. wykaz umów zawartych z właċcicielami nieruchomoċci na odbieranie odpadów komunalnych;
6. wykaz właċcicieli nieruchomoċci, z którymi
w poprzednim miesiącu zawarł umowy na odbieranie odpadów komunalnych, opróďnianie
zbiorników bezodpływowych i transport nieczystoċci ciekłych oraz wykaz właċcicieli nieruchomoċci, z którymi w poprzednim miesiącu
umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły w terminie do 15 dnia po upływie kaďdego miesiąca;
7. roczne sprawozdania w zakresie iloċci zebranych
i przekazanych do recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych, w terminie do 15 stycznia roku nastćpującego po roku objćtym sprawozdaniem;
8. na wezwanie - kopie kart ewidencji odpadów
oraz kart przekazywania odpadów, prowadzonych zgodnie ze wzorem okreċlonym w załącznikach do rozporządzenia Ministra Ċrodowiska
z dnia 14 lutego 2006r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji
odpadów (Dz. U. z 2006 roku Nr 30, poz. 213.).
§ 6. Przedsićbiorcy zobowiązani są do:
przestrzegania Regulaminu utrzymania
czystoċci i porządku na terenie Gminy
Zbąszynek,
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okazywania na ďądanie umów oraz dowodów opłat za ċwiadczone usługi związane
z odbiorem odpadów i nieczystoċci ciekłych upowaďnionym pracownikom Urzćdu Gminy.
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ċci, opróďniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystoċci ciekłych.
§ 8. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.

§ 7. Niewypełnienie któregokolwiek z wymagaĉ,
stanowi podstawć do odmowy udzielenia zezwolenia, na ċwiadczenie usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właċcicieli nieruchomo-

Przewodniczący Rady
Jan Mazur

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLIII/8/2010
Rady Miejskiej w Zbąszynku
z dnia 25 lutego 2010r.
Zbąszynek, dnia.............................................

WNIOSEK
O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW
KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
1.

Dane wnioskodawcy:
1.1. Imić i nazwisko lub nazwa oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsićbiorcy:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
1.2. Pełnomocnicy upowaďnieni do składania oċwiadczeĉ woli:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
1.3. Siedziba bazy technicznej:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
1.3. Wyposaďenie bazy technicznej w:
a/

miejsca postojowe z punktem napraw

tak

lub

nie *

b/

pomieszczenia magazynowe

tak

lub

nie *

c/

miejsce do mycia pojazdów oraz pojemników

tak

lub

nie *

d/

sortownia

tak

lub

nie *

e/

stanowisko do belowania odpadów

tak

lub

nie *

f/

stanowisko do odbioru odpadów wielkogabarytowych

tak

lub

nie *

g/

stanowisko do odbioru odpadów problemowych

tak

lub

nie *

h/

system komputerowy

tak

lub

nie *

* (niepotrzebne skreċlić)
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2. Okreċlenie przedmiotu i obszaru działalnoċci:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
3. Okreċlenie ċrodków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający sić o zezwolenie na prowadzenie działalnoċci objćtej wnioskiem:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
3.1. Tabor specjalistyczny do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych:
Samochody
(podać typ i markć)

Przeznaczenie

Numer
rejestracyjny
pojazdu

Nastćpne badanie techniczne

Forma
władania

3.2. Tabor specjalistyczny do odbioru odpadów zbieranych w sposób selektywny:
Samochody
(podać typ i markć)

Przeznaczenie

Numer
rejestracyjny
pojazdu

Nastćpne badanie techniczne

Forma
władania
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3.3. Pojemniki i kontenery do gromadzenia odpadów zmieszanych:
Typ i producent

Rok produkcji

Iloċć

Forma władania

3.4. Pojemniki, kontenery i worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych:
Typ i producent

Rok produkcji

Iloċć

Forma władania

4. Informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy ċwiadczeniu usług
w zakresie działalnoċci objćtej wnioskiem:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
5. Proponowane zabiegi z zakresu ochrony ċrodowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakoĉczeniu
działalnoċci:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
6. Okreċlenie terminu podjćcia działalnoċci objćtej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
7. Rodzaje (kody) odpadów komunalnych odbieranych od właċcicieli nieruchomoċci:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
8. Sposób realizacji obowiązku ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji składowanych na
składowisku odpadów:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
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9. Załączniki: - w przypadku dostarczenia wymaganych załączników w formie kserokopii – winny być one
potwierdzone za zgodnoċć z oryginałem.
- kopić decyzji zezwalającej na prowadzenie działalnoċci w zakresie zbierania i transportu odpadów wydaną przez właċciwy organ,
- potwierdzenie pisemne dot. gotowoċci przyjćcia odpadów komunalnych przez przedsićbiorcć
prowadzącego działalnoċć w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
- przedłoďenie dokumentu potwierdzającego posiadanie bazy technicznej i tytułu prawnego do terenu,
- aktualne zaċwiadczenie o braku zaległoċci podatkowych i zaległoċci w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (wystawione nie wczeċniej niď 6 tygodni od daty złoďenia
wniosku),
- aktualny (tj. wydany lub potwierdzony na 6 miesićcy przed złoďeniem wniosku) odpis z właċciwego rejestru lub zaċwiadczenie o wpisie do ewidencji działalnoċci gospodarczej zgodnej z zakresem działalnoċci objćtej wnioskiem,
- dokument potwierdzający prawo do posiadanych ċrodków transportu (kopie dowodów rejestracyjnych pojazdów) oraz kopie dokumentów potwierdzających waďny przegląd techniczny, ubezpieczenie OC.
Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635) obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - z chwilą złoďenia
wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalnoċci w zakresie odbierania odpadów komunalnych
oraz w zakresie opróďniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystoċci ciekłych od właċcicieli
nieruchomoċci: – 107 PLN
Podpis wnioskodawcy lub osób upowaďnionych
do składania oċwiadczeĉ woli:
…………………………………………………………
………………………………………………………....
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLIII/8/2010
Rady Miejskiej w Zbąszynku
z dnia 25 lutego 2010r.
Zbąszynek dnia..................................

WNIOSEK
O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY ZBĄSZYNEK
1. Dane wnioskodawcy:
1.1. Imić i nazwisko lub nazwa oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsićbiorcy:
.....................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
NIP: ..............................................................................................................................................................
1.2. Pełnomocnicy upowaďnieni do składania oċwiadczeĉ woli:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
2. Okreċlenie przedmiotu i obszaru działalnoċci:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
3. Okreċlenie ċrodków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający sić o zezwolenie na prowadzenie działalnoċci objćtej wnioskiem:
3.1. Tabor specjalistyczny – asenizacyjny:
Posiadane pojazdy asenizacyjne
/podać typ i markę, nr rejestracyjny/
iloċć
ładownoċć, pojemnoċć
ċredni wiek pojazdów (rok produkcji)
Informacje o wyposażeniu pojazdów w :
pływakowy zawór regulujący umieszczony
w najwyďszym punkcie zbiornika dla zabezpieczenia przed przepływem nieczystoċci ze
zbiornika do układu ssącego
odstojnik, w celu niedopuszczenia do zalania
pompy próďniowej
zawór czterodroďny, który moďe stanowić
jedną całoċć z odstojnikiem, za pomocą którego uzyskuje sić ssanie lub tłoczenie powietrza do zbiornika
zawór bezpieczeĉstwa zabezpieczający przed
nadmiernym wzrostem ciċnienia w zbiorniku
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zawór zwrotny umieszczony w układzie ssąco-tłoczącym w celu zabezpieczenia wypływu powietrza ze zbiornika w przypadku, gdy
pompa próďniowa zostanie wyłączona
zawór dolnego ssania, za pomocą którego
odbywa sić opróďnianie zbiornika, zakoĉczony łącznikiem do mocowania wćďa
zestaw wćďy ssawnych, z których co najmniej jeden posiada kosz ssawny
manowakuometr
wskačnik płynu ze skalą słuďący do okreċlenia iloċci pobranych ċcieków
komplet wćďy elastycznych z łącznikami
zbiornik (szczelny)
dostćp do wnćtrza zbiornika
zabezpieczenie miejsc, w których moďe nastąpić przeciek rynną odprowadzającą przeciek do dodatkowego zbiornika
* (zaznaczyć tak lub nie)
10. Informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy ċwiadczeniu usług
w zakresie działalnoċci objćtej wnioskiem:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
11. Proponowane zabiegi z zakresu ochrony ċrodowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakoĉczeniu
działalnoċci:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
12. Okreċlenie terminu podjćcia działalnoċci objćtej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
13. Miejsce prowadzenia działalnoċci (tj. lokalizacja bazy sprzćtowo-magazynowej, parkowania pojazdów
oraz sprzćtu specjalistycznego i urządzeĉ technicznych, itp.):
Adres:......................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Forma własnoċci: ....................................................................................................................
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14. Załączniki: - w przypadku dostarczenia wymaganych załączników w formie kserokopii – winny być one
potwierdzone za zgodnoċć z oryginałem.
- potwierdzenie pisemne dot. gotowoċci odbioru nieczystoċci ciekłych przez stacjć zlewną,
- przedłoďenie dokumentu potwierdzającego posiadanie bazy technicznej i tytułu prawnego do terenu,
- aktualne zaċwiadczenie o braku zaległoċci podatkowych i zaległoċci w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (wystawione nie wczeċniej niď 6 tygodni od daty złoďenia
wniosku),
- aktualny (tj. wydany lub potwierdzony na 6 miesićcy przed złoďeniem wniosku) odpis z właċciwego rejestru lub zaċwiadczenie o wpisie do ewidencji działalnoċci gospodarczej zgodnej z zakresem działalnoċci objćtej wnioskiem,
- dokument potwierdzający prawo do posiadanych ċrodków transportu (kopie dowodów rejestracyjnych pojazdów) oraz kopie dokumentów potwierdzających waďny przegląd techniczny, ubezpieczenie OC.
Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635) obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - z chwilą złoďenia
wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalnoċci w zakresie odbierania odpadów komunalnych
oraz w zakresie opróďniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystoċci ciekłych od właċcicieli
nieruchomoċci: – 107 PLN

Podpis wnioskodawcy lub osób upowaďnionych
do składania oċwiadczeĉ woli:
………………………………………………………
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UCHWAŁA NR LIII/12/2010
RADY MIASTA ŻAGAŃ
z dnia 25 lutego 2010r.
zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/6/2009 Rady Miasta Żagań z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia
strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie
pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Żagań

Na podstawie art. 13 b ust. 3, 4, 5 i art. 13 f ust. 2
ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086, zm. Dz. U.
Nr 273, poz. 2703) uchwala, co nastćpuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXVII/6/20094 Rady Miasta
Ďagaĉ z dnia 22 stycznia 2009 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokoċci stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach
publicznych miasta Ďagaĉ wprowadza sić nastćpującą zmianć:
w załączniku Nr 2 do uchwały stanowiącym Regulamin strefy płatnego parkowania w mieċcie
Ďagaĉ:

a) w rozdziale I pkt. 4 wykreċleniu ulega
ppkt. 4.6
b) w rozdziale I pkt. 5 dodaje sić ppkt. 5.6 pojazdy jednoċladowe
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Miasta Ďagaĉ.
§ 3. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 14 dni
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Zdzisław Mirski
4 65
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UCHWAŁA NR LIII/13/2010
RADY MIASTA ŻAGAŃ
z dnia 25 lutego 2010r.
zmieniająca uchwałę NR XLVI/149/2009 Rady Miasta Żagań z dnia 24 września 2009r w sprawie: ustalenia
planu sieci publicznych szkół podstawowych i zespołów szkół, granic ich obwodów oraz ustalenia sieci
prowadzonych przez Gminę Żagań o statusie miejskim publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach publicznych
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 póčn. zm.) oraz art. 14a
ust. 1 i art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzeċnia 1991r.
o systemie oċwiaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r.
Nr 256, poz. 2572 z póčn. zm.) uchwala, co nastćpuje:

Ďagaĉ z dnia 24 wrzeċnia 2009r ustala sić zgodnie
z treċcią załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 1. 1. Zmienia sić treċć załącznika Nr 1 do
uchwały okreċlającej granice obwodów szkół, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Ďagaĉ
o statusie miejskim

§ 4. Uchwała wchodzi w ďycie z dniem ogłoszenia jej w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 wrzeċnia
2010r.

2. Granice obwodów szkół, o których mowa
w § 1 ust. 1 uchwały Nr XLVI/149/2009 Rady Miasta

Przewodniczący Rady
Zdzisław Mirski

§ 2. Pozostałe paragrafy uchwały pozostają bez
zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Miasta Ďagaĉ.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LIII/13/2010
Rady Miasta Żagań
z dnia 25 lutego 2010r.
GRANICE OBWODÓW PUBLICZNYCH SZKÓŁ, DLA
KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST
GMINA ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM
1. Do obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej
Nr 1 przy ul. Wojska Polskiego 7, naleďą ulice:
PIŁSUDSKIEGO, ŁUĎYCKA, SZPITALNA, SZPROTAWSKA, KOPERNIKA, HENRYKA BRODATEGO,
WAŁOWA, GIMNAZJALNA, PL. SŁOWIAĈSKI,
SŁOWACKIEGO, KEPLERA, JANA III SOBIESKIEGO.
2. Do obwodu PSP Nr 2 przy ul. Wojska Polskiego
1, naleďą ulice:
LIBELTA, RYNEK, WARSZAWSKA, BRACKA,
DŁUGA, NADBOBRZE, RYBACKA, TEATRALNA,
NIEPODLEGŁOĊCI, II ARMII WP, NOWOTKI,
POMORSKA, JANA PAWŁA II, WOJSKA POLSKIEGO, AUGUSTYNÓW, MICKIEWICZA, PL.
KLASZTORNY, PL. KRÓLOWEJ JADWIGI, PL.
WOLNOĊCI, ĊW.CECYLII, X-LECIA, DWORCOWA, PSTROWSKIEGO, FABRYCZNA.
3. Do obwodu PSP Nr 3 przy ul. Szkolnej 42, naleďą
ulice:
SZKOLNA, ĎELAZNA, PIASKOWA, WIEJSKA,
ĊRODKOWA,
KARLIKI,
POLNA,
KRÓTKA,
DRZEWNA, KONARSKIEGO, TARTAKOWA, LE-

ĊNA, KOĈCOWA, NOWA, KOLEJOWA (od Nr 91
do Nr 99 włącznie).
4. Do obwodu PSP Nr 4 przy ul. Wesołej 38, naleďą
ulice:
ŁUKASIEWICZA, WESOŁA, WĆGLOWA, NARUTOWICZA, ĎWIRKI I WIGURY, STASZICA, ROBOTNICZA, SPOKOJNA, LOTNIKÓW ALIANCKICH, CICHA, SPÓŁDZIELCZA, KOLEJOWA (od
Nr 2 do Nr 89 włącznie).
5. Zespól Szkół Nr 1 przy ul. Ďarskiej 1
a) Do obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej
Nr 7, naleďą ulice:
ĎARSKA, AKACJOWA, BOLESŁAWA CHROBREGO, BOLESŁAWA KĆDZIERZAWEGO, BOLESŁAWIECKA, BROWARNIANA, BRZOZOWA,
CHOPINA, DĆBOWA, FINDERA, FREDRY, BEMA,
DĄBROWSKIEGO, HALICKA, JOSELEWICZA,
KARPIĈSKIEGO, KLONOWA, KOCHANOWSKIEGO, KONOPNICKIEJ, KOSZAROWA, KOĊCIUSZKI, MIODOWA, MŁYNARSKA, OKRZEI, OSIEDLE
XXX-LECIA, PIASTOWSKA, ORLĄT LWOWSKICH, E. PLATER, PODGÓRNA, PUŁASKIEGO,
REYMONTA, MONIUSZKI, ASNYKA, BUCZKA,
ĎAGANNY, ŁOKIETKA, SOSNOWA, SPORTOWA, ĊLĄSKA, ĊWIERKOWA, TRAUGUTTA, WARYĈSKIEGO,
ZAMKOWA,
ZACISZE,
PO-
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PRZECZNA, PRZYJACIÓŁ ĎOŁNIERZA, STROMA,
JANA DŁUGOSZA, JANA IGNACEGO FELBIGERA, JAGIELLOĈSKA, KSIĆCIA JÓZEFA PONIATOWSKIEGO, KSIĆCIA HENRYKA WIERNEGO,
KAZIEMIERZA WIELKIEGO, MIESZKA I, BP.
WILHELMA PLUTY.

ĊLIWSKA, NOCZNICKIEGO, PORZECZKOWA,
ŁĄKOWA, KWIATOWA, JAĊMINOWA, MORELOWA, RZEČNICKA, SŁONECZNA, ĎÓŁKIEWSKIEGO, BOCZNA, DOLNA, PÓŁNOCNA, NOWOGRÓDZKA,
ZIELONA,
STAROWIEJSKA,
PRUSA, KRĆTA, ARMII KRAJOWEJ, GÓRNA, LIPOWA, STRUMYKOWA, WIĊNIOWA

b) Do obwodu Publicznego Gimnazjum Nr 1 naleďą ulice:

b) Do obwodu Publicznego Gimnazjum Nr 2 naleďą ulice:

ĎARSKA, AKACJOWA, BOLESŁAWA CHROBREGO, BOLESŁAWA KĆDZIERZAWEGO, BOLESŁAWIECKA, BROWARNIANA, BRZOZOWA,
CHOPINA, DĆBOWA, FINDERA, FREDRY, BEMA,
DĄBROWSKIEGO, HALICKA, JOSELEWICZA,
KARPIĈSKIEGO, KLONOWA, KOCHANOWSKIEGO, KONOPNICKIEJ, KOSZAROWA, KOĊCIUSZKI, MIODOWA, MŁYNARSKA, OKRZEI, OSIEDLE
XXX-LECIA, PIASTOWSKA, ORLĄT LWOWSKICH, E. PLATER, PODGÓRNA, PUŁASKIEGO,
REYMONTA, MONIUSZKI, ASNYKA, BUCZKA,
ĎAGANNY, ŁOKIETKA, SOSNOWA, SPORTOWA, ĊLĄSKA, ĊWIERKOWA, TRAUGUTTA, WARYĈSKIEGO,
ZAMKOWA,
ZACISZE,
POPRZECZNA, PRZYJACIÓŁ ĎOŁNIERZA, STROMA,
JANA DŁUGOSZA, JANA IGNACEGO FELBIGERA, JAGIELLOĈSKA, KSIĆCIA JÓZEFA PONIATOWSKIEGO, KSIĆCIA HENRYKA WIERNEGO,
KAZIEMIERZA WIELKIEGO, MIESZKA I, BP.
WILHELMA PLUTY. ŁUKASIEWICZA, WESOŁA,
WĆGLOWA, NARUTOWICZA, ĎWIRKI I WIGURY,
STASZICA, ROBOTNICZA, SPOKOJNA, LOTNIKÓW ALIANCKICH, CICHA, SPÓŁDZIELCZA, KOLEJOWA (od Nr 2 do Nr 89 włącznie).

GRANICZNA,
KOĎUCHOWSKA,
PADEREWSKIEGO, FORNALSKIEJ, SIENKIEWICZA, MYĊLIWSKA, NOCZNICKIEGO, PORZECZKOWA,
ŁĄKOWA, KWIATOWA, JAĊMINOWA, MORELOWA, RZEČNICKA, SŁONECZNA, ĎÓŁKIEWSKIEGO, BOCZNA, DOLNA, PÓŁNOCNA, NOWOGRÓDZKA,
ZIELONA,
STAROWIEJSKA,
PRUSA, KRĆTA, ARMII KRAJOWEJ, GÓRNA, LIPOWA, STRUMYKOWA, WIĊNIOWA, PIŁSUDSKIEGO, ŁUĎYCKA, SZPITALNA, SZPROTAWSKA, KOPERNIKA, HENRYKA BRODATEGO,
WAŁOWA, GIMNAZJALNA, PL. SŁOWIAĈSKI,
SŁOWACKIEGO, KEPLERA, JANA III SOBIESKIEGO, LIBELTA, RYNEK, WARSZAWSKA,
BRACKA, DŁUGA, NADBOBRZE, RYBACKA, TEATRALNA, NIEPODLEGŁOĊCI, II ARMII WP,
NOWOTKI, POMORSKA, JANA PAWŁA II, WOJSKA POLSKIEGO, AUGUSTYNÓW, MICKIEWICZA, PL. KLASZTORNY, PL. KRÓLOWEJ JADWIGI, PL. WOLNOĊCI, ĊW.CECYLII, X-LECIA,
DWORCOWA, PSTROWSKIEGO, FABRYCZNA.
SZKOLNA, ĎELAZNA, PIASKOWA, WIEJSKA,
ĊRODKOWA,
KARLIKI,
POLNA,
KRÓTKA,
DRZEWNA, KONARSKIEGO, TARTAKOWA, LEĊNA, KOĈCOWA, NOWA, KOLEJOWA (od Nr 91
do Nr 99 włącznie).

6. Zespół Szkól Nr 2 przy ul. Nocznickiego 18
a) Do obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej
Nr 5 naleďą ulice:

Poz. 466, 467
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GRANICZNA,
KOĎUCHOWSKA,
PADEREWSKIEGO, FORNALSKIEJ, SIENKIEWICZA, MY-
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UCHWAŁA NR XXXVIII/2/10
RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH
z dnia 25 lutego 2010r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu
mieszkaniowego
Na podstawie art. 6 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3
oraz art. 22 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U.
z 2005r. Nr 31, poz. 266 ze zm.) uchwala sić, co nastćpuje:
§ 1. W uchwale Nr XV/223/07 Rady Miejskiej
w Ďarach z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie zasad
wynajmowanie lokali wchodzących w skład zasobu
mieszkaniowego (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego

z 2008r. Nr 7, poz. 200) wprowadza sić nastćpujące
zmiany:
1) § 3 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) na czas oznaczony w przypadku lokali socjanych, nie dłuďszy jednak niď 3 lata;”;
2) § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zawarcie umowy najmu lokalu komunalnego
uzaleďnione jest od wpłacenia przez najemcć
kaucji zabezpieczającej pokrycie naleďnoċci z tytułu najmu lokalu przysługującej wynajmujące-
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mu w dniu opróďnienia lokalu w wysokoċci
12-krotnej płatnoċci miesićcznego czynszu za
dany lokal według stawek obowiązujących
w dniu zawarcia umowy najmu, z zastrzeďeniem
ust. 3.;”

6) w załączniku Nr 1 do uchwały - Budynki wytypowane na lokale socjalne dokonuje sić nastćpujących zmian:
a) w poz.5 skreċla sić ul. Zgorzelecka Nr 25,
a wpisuje ul. Strzelców 1 liczbą lokali 6,

3) w § 8 dodaje sić ust. 3 w brzmieniu:

b) w poz. 33 skreċla sie ul. Szpitalna 6, a wpisuje ul. Strzelców 5a z liczbą lokali 11,

„3. Kaucji, o której mowa w ust. 2 nie pobiera
sić:

c) dodaje sić poz. 35 ul. Zakopiaĉska 3 z liczbą
lokali 15,

1) przy zamianie lokalu znajdującego sić
w zasobie gminy od osoby, która dokonuje zamiany lokalu, za który wczeċniej uiċciła juď kaucjć;
2) od osoby, która dokonała rozbudowy lub adaptacji pomieszczeĉ niemieszkalnych na cele
mieszkaniowe.;”

Poz. 467, 468

d) dodaje sić poz. 36 ul. Zakopiaĉska 6 z liczbą
lokali 6.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Miasta Ďary.

4) w § 20 ust. 2 lit. a w miejsce Jana Walczaka
wpisuje sić Janinć Jabłoĉską;

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

5) w § 20 ust. 2 lit b w miejsce Zdzisława Ċmigaj
wpisuje sić Stanisławć Wach;

Przewodniczący Rady
Dariusz Grochla
467
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UCHWAŁA NR XLV/298/2010
RADY GMINY SKĄPE
z dnia 26 lutego 2010r.
w sprawie szczegółowych zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom
w Gminie Skąpe
Na podstawie art. 90 ust. 2b ustawy z dnia 7 wrzeċnia 1991r. o systemie oċwiaty (tj. Dz. U. z 2004r.
Nr 256, poz. 2572 z póčn. zm.) uchwala sić, co nastćpuje:
§ 1. 1. Ustala sić wysokoċć dotacji dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Skąpe, na
działalnoċć dydaktyczną i opiekuĉczo-wychowawczą
w wysokoċci 90% wydatków bieďących ponoszonych w przedszkolach publicznych, w przeliczeniu
na jednego ucznia, prowadzonych przez najbliďszą
gminć wiejską.
2. Dotacja przysługuje na dziecko w wieku 3-6
lat, licząc od miesiąca w którym koĉczy 3 lata do
dnia 31 sierpnia w roku, w którym koĉczy 6 lat.
§ 2. 1. Dotacji udziela sić na wniosek osoby
prawnej lub fizycznej prowadzącej niepubliczne
przedszkole.
2. Wniosek powinien być złoďony w terminie do
30 wrzeċnia roku poprzedzającego rok udzielenia
dotacji i powinien zawierać:
1) numer i datć zaċwiadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, dokonanym zgodnie z ustawą o systemie oċwiaty,
2) informacjć o liczbie dzieci uczćszczających do
przedszkola,

3) zobowiązanie do informowania o zmianach zachodzących w liczbie dzieci,
4) numer rachunku bankowego, na który ma być
przekazywana dotacja,
5) numer statystyczny REGON,
3. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. 1. Na podstawie wniosku organ dotujący
przekazuje dotacjć na kolejny miesiąc obliczoną
według aktualnej liczby uczniów, nie wićkszej niď
planowana we wniosku, wykazanej przez organ
prowadzący przedszkole niepubliczne w rozliczeniu
miesićcznym.
2. Dotacja w wymiarze miesićcznym przysługuje
na kaďdego ucznia uczćszczającego do niepublicznego przedszkola co najmniej 15 dni. W przypadku
krótszego pobytu ucznia w przedszkolu dotacja bćdzie obliczana według formuły: kwota dotacji podzielona przez liczbć dni roboczych w miesiącu pomnoďona przez liczbć dni faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu.
3. Dotacja przekazana dla niepublicznego przedszkola nie moďe być przeznaczona na inny cel. Ċrodki wykorzystane niezgodnie z uchwałą oraz niewykorzystane na koniec roku budďetowego podlegają
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zwrotowi do budďetu Gminy Skąpe w terminie do
15 stycznia nastćpnego roku.
4. Dotacja przekazywana jest w 12 czćċciach
w terminie do 10 dnia kaďdego miesiąca, na rachunek bankowy przedszkola.
§ 4. 1. Osoba prawna lub fizyczna otrzymująca
dotacjć sporządza i przekazuje miesićczne rozliczenie otrzymanych dotacji w terminie do 20 dnia kaďdego nastćpnego miesiąca, z uwzglćdnieniem aktualnej liczby uczniów.
2. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli prawidłowoċci wykorzystania przyznanej dotacji.
§ 5. 1. Rozliczenia przyznanej i zwrotu ewentualnie nadpłaconej dotacji organ prowadzący przedszkole bćdzie dokonywać w okresach miesićcznych
narastająco do 20 dnia po upływie kaďdego miesiąca, z tym ďe rozliczenie roczne nastąpi do 15 stycznia
nastćpnego roku. Rozliczenia dotacji organ prowadzący przedszkole niepubliczne dokonuje na podstawie faktycznej liczby uczniów uczćszczających do
niepublicznego przedszkola. Liczba ta nie moďe
przekraczać planowanej we wniosku liczby uczniów,
z uwzglćdnieniem § 3 ust. 2.

Poz. 468

2. W rozliczeniu organ prowadzący niepubliczne
przedszkole winien podać liczbć uczniów planowana
na nastćpny miesiąc.
3. Rozliczenie dotacji powinno obejmować zadania realizowane ze ċrodków przyznanej dotacji
z podziałem na wydatki osobowe i rzeczowe.
4. Rozliczenie sporządza sić na formularzu okreċlonym przez organ dotujący, stanowiący załącznik
Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XX/108/2004 Rady
Gminy Skąpe z dnia 9 czerwca 2004r. w sprawie
szczegółowych zasad, trybu udzielania i rozliczania
dotacji niepublicznym przedszkolom w Gminie Skąpe (Dz. U. Nr 44, poz. 797).
§ 7. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy Skąpe.
§ 8. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie
14 dnia od ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 kwietnia
2010r.
Przewodniczący Rady
Mirosław Olczak
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Poz. 468
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLV/298/2010
Rady Gminy Skąpe
z dnia 26 lutego 2010r.

Wniosek o udzielenie dotacji na rok….............. złożony na podstawie uchwały Nr XLV/298/2010r. Rady
Gminy w Skąpem z dnia 26 lutego 2010r.
Termin złoďenia wniosku do dnia 30 wrzeċnia roku poprzedzającego rok przyznania dotacji.
1. Wnioskodawca:.............................................................................................................................................
2. Numer i data zaċwiadczenia uprawnionego organu o wpisie do ewidencji szkół i przedszkoli niepublicznych..................................................................................................................................................................
3. Numer i data decyzji nadającej uprawnienia niepublicznego przedszkola.....................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Liczba dzieci uczćszczających do przedszkola według stanu na dzieĉ…........................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Organ prowadzący przedszkole zobowiązuje sić do comiesićcznego składania informacji o aktualnej liczbie uczniów oraz wysokoċci otrzymanych dotacji i ich wykorzystaniu.
6. Numer konta bankowego, na który naleďy przekazać dotacjć:......................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………
data

……………………………………….
podpis wnioskodawcy

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLV/298/2010
Rady Gminy Skąpe
z dnia 26 lutego 2010r.
Rozliczenie rzeczowe i finansowe wydatkowania dotacji udzielonej przez Gminę Skąpe dla niepublicznego
przedszkola za miesiąc…………...….
1. Nazwa przedszkola……….............................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Nazwa i numer rachunku bankowego, na który ma zostać przekazana dotacja:...........................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. Nazwa i adres organu prowadzącego przedszkole:.......................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Numer REGON:.............................................................................................................................................
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UCHWAŁA NR XLV/299/2010
RADY GMINY SKĄPE
z dnia 26 lutego 2010r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia "Regulaminu korzystania z placów zabaw na terenie
Gminy Skąpe"
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 z póčn. zm.) uchwala sić,
co nastćpuje:
§ 1. W uchwale Nr XXV/177/2008 Rady Gminy
Skąpe z dnia 31 pačdziernika 2008r. w sprawie przyjćcia „Regulaminu korzystania z placów zabaw na
terenie Gminy Skąpe” skreċla sić w § 1 pkt 9.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Mirosław Olczak
4 69
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UCHWAŁA NR XLVII/364/10
RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU
z dnia 3 marca 2010r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/262/09 z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu warunków
przyznawania i wysokości niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i przedszkolach, dla których Gmina Lubsko jest organem prowadzącym

Na podstawie art. 30 ust. 6, ust. 10, ust. 10a ustawy
z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst
jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm.
Dz. U. z 2006r. Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600,
Dz. U. z 2007r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542,
Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176,
poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821,
Dz. U. z 2008r. Nr 145, poz. 917, Dz. U. z 2009r.
Nr 1, poz. 1, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706)
oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokoċci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego
oraz wynagradzania za pracć w dniu wolnym od
pracy (Dz. U. z 2005r. Nr 22, poz. 181 ze zm. Dz. U.
z 2006r. Nr 43, poz. 293, Dz. U. z 2007r. Nr 56,
poz. 372, Dz. U. z 2008r. Nr 42, poz. 257, Dz. U.
z 2009r. Nr 52, poz. 422, Nr 222, poz. 1755), po uzyskaniu pozytywnej opinii związków zawodowych
zrzeszających nauczycieli, Rada Miejska uchwala:

§ 1. W uchwale Nr XXX/262/09 Rady Miejskiej
w Lubsku z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu warunków przyznawania i wysokoċci niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których
Gmina Lubsko jest organem prowadzącym (Dz. Urz.
Woj. Lubuskiego 2009r. Nr 57, poz. 823, ze zm.
Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2010r. Nr 11, poz. 132)
wprowadza sić nastćpujące zmiany:
1) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Podwyďsza sić od dnia 1 stycznia 2010r. do dnia
31 sierpnia 2010r. okreċlone w Rozporządzeniu
minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego
dla nauczyciela staďysty, nauczyciela kontraktowego i nauczyciela mianowanego do poniďej
podanych kwot:”

Stopnie awansu zawodowego
Nauczyciel
Nauczyciel
Nauczyciel
Staďysta
kontraktowy
mianowany

Poziom wykształcenia
1
2

3
4

Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym
Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata ( inďyniera)
z przygotowaniem pedagogicznym
Tytuł zawodowy licencjata (inďyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukoĉczenia kolegium
nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium jćzyków obcych
Pozostałe wykształcenie
2) § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Ustala sić, ďe wysokoċć ċrodków na dodatki
motywacyjne wynosi: 5% kwoty wynagrodzenia
zasadniczego nauczycieli, 20% kwoty wynagrodzenia zasadniczego dyrektorów, 15% kwoty
wynagrodzenia zasadniczego wicedyrektorów.”;
3) 3. § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny
w wysokoċci do 50% pobieranego wynagrodzenia zasadniczego. Ustala sić, ďe dodatek funkcyjny dla dyrektorów szkół wynosi od 500zł do

1 981

2 012

2302

1 752

1 768

2 016

1 555

1 566

1 778

1 349

1 352

1 525"

1000zł, dla wicedyrektorów szkół od 340zł do
500zł, dla dyrektorów przedszkoli od 240zł do
500zł.”;
4) § 6 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania
oraz zajćcia przysługuje dodatek funkcyjny,
z tym ďe nauczycielowi któremu powierzono:
a) wychowawstwo klasy, oddziału lub grupy
w wysokoċci 100zł,
b) funkcjć opiekuna staďu – w wysokoċci 50zł.”;
5) § 6 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
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„Dodatek funkcyjny, o którym mowa w ust. 5,
dla nauczyciela przyznaje dyrektor a dla dyrektora Burmistrz Lubska”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Lubska.

Poz. 470, 471, 472

§ 3. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym
Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
dnia 1 stycznia 2010r.
Przewodniczący Rady
Andrzej Tomiałowicz
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UCHWAŁA NR XLIX/274/10
RADY GMINY SANTOK
z dnia 4 marca 2010r.
w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego gminy Santok lokali przeznaczonych do wynajmowania
na czas trwania stosunku pracy
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r.,
Nr 142, poz. 1591, z póčn. zm.) oraz art. 20 ust. 3,
art. 21, ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U.
z 2005r. Nr 31, poz. 266 z póčn. zm.) Rada Gminy
Santok uchwala, co nastćpuje:
§ 1. 1. Wydziela sić z zasobu mieszkaniowego
Gminy Santok 6 lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynaleďnymi, z przeznaczeniem do
wynajmowania na czas trwania stosunku pracy,
w tym:

2) 1 lokal połoďony w Santoku w budynku Przedszkola, ul. Gorzowska 19
§ 2. Lokale opisane w §1 ust. 1 przeznaczone są
do wynajmowania dla osób zatrudnionych w placówkach oċwiatowych, słuďby zdrowia lub administracji publicznej, połoďonych na terenie gminy Santok.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy Santok.
§ 4. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzinniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.

1) 5 lokali połoďonych w Lipkach Wielkich w budynku Oċrodka Zdrowia, ul. Szosowa 107

Przewodniczący Rady
Tadeusz Boczula
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UCHWAŁA NR XLIX/275/10
RADY GMINY SANTOK
z dnia 4 marca 2010r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących
w skład mienia Gminy Santok
Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt. 3
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami.) uchwala sić, co nastćpuje:
§ 1. Zmienia sić pkt. I w załączniku Nr 1 do
uchwały Rady Gminy Santok Nr XII/56/07 z dnia
28 czerwca 2007r. w sprawie zasad wynajmowania
lokali uďytkowych wchodzących w skład mienia
Gminy Santok, który otrzymuje brzmienie:
„I. Ustala sić miesićczne stawki czynszu lokali
uďytkowych za 1m2 powierzchni:

1. Stawka za 1m2 powierzchni uďytkowej lokali
wynajmowanych jednostkom prawnym i osobom fizycznym na prowadzenie:
a) handlu - 6,0zł,
b) gastronomii - 8,0zł,
c)

kulturalno - rozrywkową - 3,0zł,

d) ochrona zdrowia - 3,0zł,
e) usługi i działalnoċć nie wymieniona powyďej
- 3,0zł.
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2. Stawka za 1m2 pow. uďytkowej budynków nie
wykorzystywanych na prowadzenie działalnoċci
gospodarczej - 2,0zł.

§ 3. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.

3. Stawka za 1m2 powierzchni uďytkowej garaďy 2,50zł”.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Boczula

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy Santok.
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UCHWAŁA NR XLIX/276/10
RADY GMINY SANTOK
z dnia 4 marca 2010r.
w sprawie zmiany stawek czynszu za dzierżawę gruntów należących do zasobu nieruchomości Gminy
Santok
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 3; art. 41 ust. 1
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami) uchwala sić, co nastćpuje:
§ 1. Zmienia sić w uchwale Rady Gminy Santok
Nr XXVIII/156/08 z dnia 30.10.2008r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierďawć gruntów naleďących do zasobu nieruchomoċci Gminy Santok § 1
ust. 1, który otrzymuje brzmienie:
„1. Rada Gminy Santok ustala stawki czynszu za
dzierďawć gruntów komunalnych z przeznaczeniem na:

uďytkowane
dziennie,

okolicznoċciowo

-

2,0zł/m2/

inne cele związane z działalnoċcią gospodarczą - 0,20zł/m2/miesiąc,
ogródki przydomowe - 0,05zł/m2/miesiąc ”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy Santok
§ 3. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Tadeusz Boczula

cele handlu i gastronomii - 2,0zł/m2/miesiąc,
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UCHWAŁA NR XLIV/325/10
RADY GMINY BLEDZEW
z dnia 5 marca 2010r.
w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 2 ust. 2 i ust. 3
ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298 ze zm.) i art. 221
ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)
uchwala sić, co nastćpuje:

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Uchwała reguluje warunki i tryb wspierania,
w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Bledzew.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) wójcie – naleďy przez to rozumieć Wójta Gminy
Bledzew;
2) gminie – naleďy przez to rozumieć Gminć Bledzew;
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3) podmiocie – naleďy przez to rozumieć uczestników współzawodnictwa sportowego w rozumieniu ustawy o sporcie kwalifikowanym;
4) oferty – naleďy przez to rozumieć oferty o udzielenie wsparcia finansowego na realizacjć zadania.
Rozdział 2
Warunki otrzymania wsparcia
§ 3. Podmioty mogą otrzymać wsparcie finansowe na:
1) organizacjć i udział w zawodach i rozgrywkach
sportowych stanowiących sport kwalifikowany
w rozumieniu ustawy,
2) szkolenie sportowe, w ramach rozwoju sportu
kwalifikowanego,
3) koszty poċrednie związane z realizacją zadania.
§ 4. Dofinansowanie ze ċrodków publicznych
moďe być przyznane do wysokoċci 80% planowanych kosztów realizacji zadania.
Rozdział 3
Tryb udzielania wsparcia
§ 5. 1. Dofinansowanie zadaĉ z zakresu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego obejmuje ich
realizacjć od dnia zawarcia umowy.
2. Oferty, o których mowa w § 6, naleďy składać
w sekretariacie Urzćdu Gminy Bledzew w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia ogłoszenia konkursu wniosków o dofinansowanie rozwoju sportu
kwalifikowanego.
3. Informacjć o konkursie umieszcza sić w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej
gminy oraz na tablicy ogłoszeĉ Urzćdu Gminy Bledzew.
§ 6. 1. Wzór ofert o dofinansowanie stanowi zał.
Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do oferty naleďy dołączyć:
1) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru właċciwego dla danego
podmiotu;
2) informacjć o wczeċniejszej działalnoċci podmiotu w zakresie, którego dotyczy zadanie;
3) oryginał zaċwiadczenia podmiotu o niezaleganiu z płatnoċciami wobec Zakładu Ubezpieczeĉ
Społecznych i Urzćdu Skarbowego oraz
oċwiadczenie o niezaleganiu wobec innych
podmiotów publicznych.
§ 7. 1. Oceny ofert dokonuje Komisja powołana
przez wójta w formie zarządzenia.
2. Przy rozpatrywaniu ofert Komisja bierze m.in.
pod uwagć zasoby kadry szkoleniowej, moďliwoċci
bazowe i sprzćtowe podmiotu, reprezentowany poziom sportowy oraz doċwiadczenie oferenta w tego
rodzaju zadaniach.
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§ 8. 1. Oferty złoďone po terminie okreċlonym
w § 5 ust. 2 pozostają bez rozpatrzenia.
2. Oferty niekompletne i niezawierające załączników okreċlonych w § 6 ust. 2 zostaną zwrócone
wnioskodawcy do uzupełnienia w terminie do dnia
bezpoċrednio poprzedzającego termin posiedzenia
komisji.
3. Oferty nie uzupełnione do dnia poprzedzającego termin posiedzenia komisji pozostają bez rozpatrzenia.
§ 9. Wykaz podmiotów, którym przyznano dofinansowanie, zostanie zamieszczony w Biuletynie
Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy
oraz na tablicy ogłoszeĉ Urzćdu Gminy Bledzew.
§ 10. 1. Przekazywanie ċrodków odbywa sić na
podstawie pisemnej umowy zawartej pomićdzy
gminą a podmiotem, któremu przyznano dofinansowanie. Wzór umowy stanowi zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Ċrodki przewidziane w umowie są przekazywane na rachunek bankowy podmiotu, w terminach
okreċlonych w umowie, zapewniających finansowanie zobowiązaĉ wynikających z realizacji zadania.
§ 11. 1. Zwrotowi do budďetu podlega ta czćċć
dotacji, która została wykorzystana niezgodnie
z przeznaczeniem. Odsetki od dotacji podlegających
zwrotowi nalicz sić od dnia przekazania z budďetu
dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.
2. Zwrotowi do budďetu podlega ta czćċć dotacji,
która została nienaleďnie udzielona lub pobrana
w nadmiernej wysokoċci. Odsetki od dotacji podlegają zwrotowi wraz z odsetkami w wysokoċci okreċlonej jak dla zaległoċci podatkowych w ciągu 15 dni
od dnia stwierdzenia tych okolicznoċci.
3. W przypadku niezrealizowania zadania w całoċci lub w czćċci, przekazane ċrodki podlegają
zwrotowi wraz z odsetkami do budďetu gminy na
wskazany rachunek bankowy, w terminie 15 dni od
dnia przedstawienia sprawozdania, o którym mowa
w ust. 1. Naliczenie odsetek nastćpuje od dnia przekazania z budďetu dotacji.
4. Niewykorzystana czćċć dotacji podlega zwrotowi w terminie 15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji. Odsetki od niewykorzystanej czćċci
dotacji nalicza sić jak dla zaległoċci podatkowych
począwszy od dnia nastćpującego po upływie 15 dni
od dnia zwrotu niewykorzystanej czćċci dotacji.
§ 12. 1. Wójt uprawniony jest do przeprowadzenia kontroli realizacji umów o dofinansowanie ze
ċrodków budďetu gminy.
2. Czynnoċci kontrolnych dokonują osoby upowaďnione przez wójta.
3. Zakres kontroli obejmuje w szczególnoċci:
1) przebieg i sposób realizacji zadania;
2) wykorzystanie ċrodków pochodzących z budďetu gminy;
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3) sposób prowadzenia dokumentacji ksićgowej;
4) prawidłowoċć rozliczeĉ.
4. Z czynnoċci kontrolnych sporządza sić protokół.
5. Podmiot, któremu przyznano dofinansowanie
jest zobowiązany do udostćpnienia na ďądanie osób
upowaďnionych, o których mowa w ust. 2, informacji i dokumentów niezbćdnych do przeprowadzenia
kontroli.
6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowoċci
w wykorzystaniu ċrodków, wójt kieruje do podmiotu
wykonującego zadanie z zakresu sportu kwalifikowanego stosowne wnioski i zalecenia w postaci
wystąpienia pokontrolnego, ze wskazaniem sposobu usunićcia tych nieprawidłowoċci.
7. Podmiot, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceĉ, zawiadamia wójta o ich
wykonaniu lub przyczynach ich niewykonania.
8. Zwrot dotacji odbywa sić na zasadach okreċlonych w § 11 niniejszej umowy.
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§ 13. Podmiot, któremu przyznano dofinansowanie sporządza sprawozdanie koĉcowe z wykonania zadania w terminie 15 dni od dnia upływu okresu, w którym zadanie miało być wykonane. Wzór
sprawozdania stanowi zał. Nr 3 do niniejszej uchwały.
Rozdział 4
Postanowienia końcowe
§ 14. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi.
§ 15. Z dniem wejċcia w ďycie niniejszej uchwały
traci moc uchwała Nr XL/290/09 Rady Gminy Bledzew z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie okreċlenia
warunków i trybu wspierania, w tym finansowego,
rozwoju sportu kwalifikowanego.
§ 16. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jerzy Dawidowicz

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLIV/325/10
Rady Gminy Bledzew
z dnia 5 marca 2010r.
(pieczątka podmiotu)

OFERTA na realizację zadania z zakresu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy
Bledzew na rok ……… w zakresie piłka nożna.
1. Nazwa zadania: …………………………………………………………………………………………………...…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Opis zadania: ………………………………………………………………………………............................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Termin i miejsce realizacji zadania: ……………………………………………………...........................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Przewidywania liczba zawodników: …………………………………………………………..
5. Cel zadania ……………………………………………….......................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Zakładane rezultaty realizacji zadania ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Dokładny adres, dane kontaktowe podmiotu ubiegającego sić o dofinansowanie: …………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
tel.......................................................................... fax…………………………………………………………………….
e-mail: .............................................................................................................................................................
8. Numer rachunku bankowego ……………..…………………………………….....................................................
9. Wskazanie osób upowaďnionych do reprezentowania podmiotu (imić i nazwisko, stanowisko / pełniona
funkcja, telefon kontaktowy):………………………………………………………………….........................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………………
10. Dane o posiadanej kadrze trenersko-instruktorskiej, jej kwalifikacjach i doċwiadczeniu zawodowym..........
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
11. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania

Lp.

Rodzaj
kosztów

Ogólem:

-

Koszt całkowity
zadania (w zł)
100%
-

Kwota wnioskowana (w zł) do
80% kosztów całkowitych zadania
(w tym 10% koszty poċrednie)
-

Wysokoċć ċrodków własnych
w realizacjć zadania Min. 20%
kosztów całkowitych zadania
-

12. Harmonogram planowanych działaĉ ……………………………..........…………………………………………......
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
13. Wysokoċć ċrodków otrzymanych w roku poprzednim……………………………...........................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….………....................................................................................

…………………………………………………………..
(czytelny podpis osoby/osób upowaďnionej/-ych
do reprezentowania podmiotu)
Załączniki:
1) Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru właċciwego dla danego podmiotu;
2) Informacjć o wczeċniejszej działalnoċci podmiotu, w zakresie którego dotyczy zadanie;
3) Oryginał zaċwiadczenia podmiotu o niezaleganiu z płatnoċciami wobec ZUS i Urzćdu Skarbowego oraz
oċwiadczenie o niezaleganiu wobec innych podmiotów publicznych;
4) Wykaz zawodników posiadających licencjć wydaną przez właċciwy polski związek sportowy (imić
i nazwisko, numer licencji).
5) Oċwiadczenie o przyjćciu warunków umowy.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLIV/325/10
Rady Gminy Bledzew
z dnia 5 marca 2010r.

UMOWA NR GG........./…………
zawarta w dniu ……………………….r. w Bledzewie
pomiędzy
1. Gminą Bledzew
ul. Koċciuszki 16;
66-350 Bledzew
reprezentowanym przez Wójta Gminy Bledzew Pana Leszka Zimnego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy
Bledzew Pani Emilii Bączkowskiej
Zwanym dalej „Zleceniodawcą”
NIP 596-10-04-148
Zwaną dalej „Dotującym”
a
2.…………………………………………………………………
……………………………………………………………………
………………………………………………….………………
NIP …………………………………
Zwanym dalej „Dotowanym”
§ 1. 1. Dotujący udziela Dotowanemu wsparcia finansowego , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298 ze zm.) oraz uchwały Nr ………… Rady Gminy
Bledzew z dnia………... w sprawie okreċlenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju
sportu kwalifikowanego – na realizacjć projektu w zakresie upowszechniania sportu kwalifikowanego p.n.:
……………………………………….. ……………………………………………………………….……………., okreċlonego szczegółowo w ofercie złoďonej przez Dotowanego w dniu ......................, stanowiącej załącznik Nr 1 do
umowy, a Dotowany zobowiązuje sić zrealizować zadanie w zakresie i na warunkach okreċlonych
w niniejszej umowie.
§ 2. 1. Dotujący zobowiązuje sić do przekazania na realizacjć zadania dotacji w wysokoċci ……………zł
(słownie: ………………………………….złotych).
2. Przyznane ċrodki finansowe w wysokoċci okreċlonej w ust.1 zostaną przekazane na rachunek bankowy Dotowanego, Nr rachunku: ........................................................: w nastćpujący sposób:
1) I transza w wysokoċci ………….zł (słownie:……….. złotych) płatana do dnia ……………………...,
2) II transza w wysokoċci …………zł (słownie: ………..złotych) płatna w dniu ……………….r.
3. Dotowany oċwiadcza, ďe jest jedynym posiadaczem wskazanego w ust. 2 rachunku bankowego
i zobowiązuje sić do utrzymania wskazanego powyďej rachunku nie krócej niď do chwili dokonania ostatecznych rozliczeĉ z Dotującym, wynikających z umowy.
§ 3. 1. Termin wykonania zadania ustala sić od dnia ………….r. do dnia ……….r.
2. Zadanie zostanie wykonane zgodnie z ofertą zawierającą harmonogram i kosztorys, stanowiącą załącznik do niniejszej umowy.
3. Dotujący wyraďa zgodć na ewentualne, uzasadnione przesunićcia wewnątrz kosztorysu w ramach ujćtych w nim wydatków z przyznanej dotacji, które nie mogą przekroczyć 5 % przyjćtych przez Dotowanego
kwot.
4. W przypadku zmian kosztorysu, o których mowa w ust. 3 Dotowany zobowiązany jest odpowiednio
odnotować przesunićcie ċrodków na dowodach ksićgowych powodujących te zmiany oraz otrzymać
uprzednio zgodć Dotującego na wykonanie zmian w kosztorysie.
§ 4. 1. Dotowany zobowiązuje sić do wykorzystania przekazanych ċrodków finansowych zgodnie
z celem, na jaki je uzyskał i na warunkach okreċlonych niniejszą umową. Dotyczy to takďe ewentualnych
przychodów uzyskanych przy realizacji umowy, których nie moďna było przewidzieć przy kalkulowaniu wielkoċci dotacji oraz odsetek bankowych od przekazanych przez Dotującego ċrodków, które naleďy wykorzystać
wyłącznie na wykonanie zadania.
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2. W ramach udzielanych dotacji finansowane mogą być realizowane nastćpujące wydatki w zakresie
rozwoju sportu kwalifikowanego:
1) organizacjć i udział w zawodach sportowych (zawody kontrolne i sparingowe) przygotowujących do
rozgrywek ligowych, w tym koszty:
a) ..............................,
b) ..............................,
2) organizacjć i udział w zawodach i rozgrywkach sportowych (liga, puchary), a takďe organizacjć imprez
masowych, w tym koszty:
a) ..............................,
b) ..............................,
c) ..............................,
d) ..............................,
e) ..............................,
3) szkolenie sportowe, w ramach rozwoju sportu kwalifikowanego, w tym koszty:
a) ..............................,
b) ..............................,
c) ..............................,
d) ..............................,
e) ..............................,
4) koszty poċrednie związane z realizacją zadania stanowiące maksymalnie 10% wysokoċci wsparcia:
a) ..............................,
b) ...............................
§ 5. 1. Dotowany jest zobowiązany do prowadzenia wyodrćbnionej dokumentacji finansowo-ksićgowej
ċrodków finansowych otrzymanych na realizacjć zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia
29 wrzeċnia 1994 r. o rachunkowoċci (Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 694, z póčn. zm.), w sposób umoďliwiający
identyfikacjć poszczególnych operacji ksićgowych.
2. Dotujący opisując faktury, rachunki, umowy itp. w związku z poniesionymi kosztami winien opisywać
je w nastćpujący sposób: „Wydatki sfinansowano w kwocie ………zł z dotacji otrzymanej na podstawie
umowy Nr ……../…….”
§ 6. Dotowany, realizując zlecone zadanie, zobowiązuje sić do informowania w wydawanych przez siebie, w ramach zadania, publikacjach, swoich materiałach informacyjnych, poprzez media, jak równieď stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicć lub przez ustną informacjć
kierowaną do odbiorców, o fakcie dofinansowania realizacji zadania przez Dotującego.
§ 7. 1. Dotujący sprawuje kontrolć prawidłowoċci wykonywania zadania przez Dotowanego, w tym wydatkowania przekazanych mu ċrodków finansowych. Kontrola moďe być przeprowadzona w toku realizacji
zadania oraz po jego zakoĉczeniu.
2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, wyznaczeni pracownicy Dotującego mogą badać dokumenty i inne noċniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowoċci wykonywania zadania oraz ďądać udzielenia ustnie lub na piċmie informacji dotyczących wykonania zadania. Dotowany na ďądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostćpnić dokumenty i inne noċniki informacji oraz udzielić wyjaċnieĉ i informacji w terminie okreċlonym przez kontrolującego.
3. Prawo kontroli przysługuje upowaďnionym pracownikom Dotującego zarówno w siedzibie Dotowanego, jak i w Urzćdzie Gminy Bledzew.
4. Dotujący powiadamia Dotowanego o zamiarze przeprowadzenia kontroli co najmniej 3 dni przed terminem planowanej kontroli.
5. Z czynnoċci kontrolnych Dotujący sporządza protokół.
6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowoċci w wykorzystaniu dotacji kieruje sić do Dotowanego stosowne wnioski i zalecenia, wyznaczając termin do usunićcia stwierdzonych nieprawidłowoċci.
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7. W przypadku, gdy Dotowany nie usunie stwierdzonych nieprawidłowoċci i nie doprowadzi do ich
usunićcia w wyznaczonym terminie, umowa moďe być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym, a ċrodki
finansowe na realizacjć zadania wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi do budďetu
gminy wraz z odsetkami w wysokoċci okreċlanej jak dla zaległoċci podatkowych, w terminie okreċlonym
w ustawie o finansach publicznych.
§ 8. 1. Z realizacji zadania Dotowany sporządza sprawozdanie koĉcowe z wykonania zadania w terminie
15 dni od dnia upływu okresu, na który umowa została zawarta tj. od terminu okreċlonego § 3 ust. 1.
2. Sprawozdanie powinno zawierać co najmniej:
1) informacjć o przebiegu realizacji zadania zgodnie z ich układem zawartym w ofercie,
2) szczegółowe rozliczenie finansowe dokonane w oparciu o kosztorys załączony do umowy,
3) inne istotne informacje o realizacji zadania,
4) zestawienie rachunków potwierdzających wydatkowanie ċrodków. Zestawienie zawierać powinno:
Nr faktury (rachunku), datć jej wystawienia, wysokoċć wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej czćċci
została pokryta z dotacji oraz rodzaj towaru lub zakupionej usługi. Kaďda z faktur (rachunków) powinna
być opatrzona na odwrocie pieczćcią klubu oraz zawierać sporządzony w sposób trwały opis zawierający informacje: z jakich ċrodków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej naleďnoċci. Informacja ta powinna być podpisana przez osobć odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeĉ finansowych klubu,
5) materiały mogące dokumentować działania faktyczne podjćte przy realizacji zadania (np. listy uczestników, publikacje, raporty, wyniki).
§ 9. 1. Przyznane ċrodki finansowe, okreċlone w § 2 ust. 1, Dotowany zobowiązany jest wykorzystać
w terminie wskazanym w § 3 ust. 1, jako termin koĉcowy wykonania zadania.
2. Ċrodki finansowe niewykorzystane do tego terminu Dotowany jest zobowiązany zwrócić wraz
z odsetkami w terminie 15 dni od dnia wskazanego w ust. 1, na rachunek bankowy Dotującego
Nr ....................................................................
§ 10. Przy wydatkowaniu ċrodków pochodzących z dotacji –Dotowany stosuje przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. – Prawo zamówieĉ publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z póčn. zm.).
§ 11. 1. Umowa moďe być rozwiązana na mocy porozumienia Stron w przypadku wystąpienia okolicznoċci, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialnoċci, a które uniemoďliwiają wykonywanie umowy.
2. W przypadku rozwiązania umowy na mocy porozumienia Stron skutki finansowe oraz ewentualny
zwrot ċrodków finansowych Strony okreċlą w sporządzonym protokole.
§ 12. 1. Umowa moďe być rozwiązana przez Dotującego ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
1) wykorzystywania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem,
2) nieterminowego lub nienaleďytego wykonywania umowy, w tym w szczególnoċci zmniejszenia zakresu
rzeczowego realizowanego zadania, stwierdzonego na podstawie wyników kontroli oraz oceny realizacji wniosków i zaleceĉ pokontrolnych,
3) jeďeli Dotowany przekaďe czćċć lub całoċć dotacji osobie trzeciej, pomimo, ďe nie przewiduje tego niniejsza umowa,
4) jeďeli Dotowany odmówi poddaniu sić kontroli, bądč w terminie okreċlonym przez Dotującego nie doprowadzi do usunićcia stwierdzonych nieprawidłowoċci.
§ 13. 1. Zwrotowi do budďetu podlega ta czćċć dotacji, która została wykorzystana niezgodnie
z przeznaczeniem. Odsetki od dotacji podlegających zwrotowi nalicza sić od dnia przekazania z budďetu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.
2. Zwrotowi do budďetu podlega ta czćċć dotacji, która została nienaleďnie udzielona lub pobrana
w nadmiernej wysokoċci. Odsetki od dotacji podlegają zwrotowi wraz z odsetkami w wysokoċci okreċlonej
jak dla zaległoċci podatkowych w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia tych okolicznoċci.
3. Przypadku niezrealizowania zadania w całoċci lub w czćċci, przekazane ċrodki podlegają zwrotowi
wraz z odsetkami do budďetu gminy na wskazany rachunek bankowy, w terminie 15 dni od dnia przedstawienia sprawozdania, o którym mowa w ust.1. Naliczenie odsetek nastćpuje od dnia przekazania z budďetu
dotacji.
4. Niewykorzystana czćċć dotacji podlega zwrotowi w terminie 15 dni po upływie terminu wykorzystania
dotacji. Odsetki od niewykorzystanej czćċci dotacji nalicz sić jak dla zaległoċci podatkowych począwszy od
dnia nastćpującego po upływie 15 dni od dnia zwrotu niewykorzystanej czćċci dotacji.
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§ 14. Wykonanie umowy nastąpi z chwilą zaakceptowania przez Dotującego sprawozdania, o którym
mowa w § 8.
§ 15. 1. Wszelkie zmiany umowy i oċwiadczenia składane zgodnie z niniejszą umową wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaďnoċci.
2. Ewentualne zmiany kosztorysu, wymagające aneksu do umowy - Dotujący dopuszcza jedynie
w terminie do dnia ………………..r.
§ 16. Dotowany ponosi wyłączną odpowiedzialnoċć wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku
z realizacją zadania.
§ 17. W zakresie nieuregulowanym umową stosuje sić przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z póčn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240). Zleceniobiorca oċwiadcza, ďe znane są mu obowiązki wynikające
z przepisów prawa, w szczególnoċci ustawy powołanej w § 1 ust. 1.
§ 18. Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy Strony
poddadzą rozstrzygnićciu właċciwego, ze wzglćdu na siedzibć Dotującego, sądu powszechnego.
§ 19. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
kaďdej ze Stron.

Dotowany:

Dotujący:

.........................................................
.........................................................

…..………………………………
…………………………………..

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLIV/325/10
Rady Gminy Bledzew
z dnia 5 marca 2010r.
SPRAWOZDANIE
z wykorzystania środków finansowych na zadanie w zakresie sportu kwalifikowanego
..........................................................................................................................................
(nazwa zadania)
w okresie od ........................... do ..............................,
okreċlonego w umowie Nr ......................................,
zawartej w dniu ..............................................................,
pomićdzy
Gminą Bledzew
a ............................................................
(nazwa oferenta)
Data złoďenia sprawozdania: .................................
CZĘŚĆ I
Sprawozdanie merytoryczne
1. Czy zakładane cele i rezultaty zostały osiągnićte w wymiarze okreċlonym w ofercie? Jeċli nie – dlaczego?

CZĘŚĆ II
Sprawozdanie z wykonania wydatków
1. Rozliczenie ze wzglćdu na rodzaj kosztów (w zł)
Rodzaj kosztów (koszty merytoryczne
Lp.
i administracyjne związane z realizacją
zadania)
Ogółem
-

Koszt całkowity

z tego
z dotacji

-

-

z tego z finansowych ċrodków
własnych, ċrodków z innych
čródeł
-
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2. Rozliczenie ze wzglćdu na čródło finansowania
Čródło finansowania
Koszty pokryte z dotacji
Koszty pokryte z finansowych ċrodków własnych, ċrodków z innych čródeł
Ogółem:

3. Zestawienie faktur (rachunków)
Numer dokumentu
Numer pozycji
Lp.
ksićgowego
kosztorysu
-

Data
-

Nazwa wydatku
-

Kwota
(zł)
-

zł
-

%
100%

Z tego ze ċrodków pochodzących z dotacji (zł)
-

CZĘŚĆ III
Dodatkowe informacje
............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Oċwiadczam(-my), ďe:
1) od daty zawarcia umowy nie zmienił sić status prawny klubu,
2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym
i faktycznym,
3) zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za ċrodki finansowe uzyskane w ramach umowy
zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieĉ publicznych,
4) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione.

(pieczćć klubu)
...............................................................................................................
(imić i nazwisko i podpis osoby upowaďnionej lub podpisy osób upowaďnionych
do składania oċwiadczeĉ woli w imieniu klubu sportowego
Poċwiadczenie złoďenia sprawozdania

Adnotacje urzćdowe (nie wypełniać)
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UCHWAŁA NR XL/353/2010
RADY GMINY LUBISZYN
z dnia 5 marca 2010r.
w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady korzystania z sal wiejskich na terenie Gminy
Lubiszyn
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i 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 Gminy Lubiszyn uchwala:
REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAL WIEJSKICH NA
TERENIE GMINY LUBISZYN:
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Regulamin okreċla zasady korzystania
oraz wynajmowania sal wiejskich na terenie Gminy
Lubiszyn.
2. Celem działania sal wiejskich jest:
a) organizacja imprez dla mieszkaĉców wsi,
b) organizacja spotkaĉ sołtysa i rady sołeckiej
z organizacjami i ċrodowiskami lokalnymi,
c) organizacja spotkaĉ organizacji lokalnych
działających na terenie wsi np. Koła Gospodyĉ Wiejskich, Ochotnicze Straďe Poďarne,
Rady Rodziców działające przy placówkach
oċwiatowych,
d) promowanie sportu na wsi, podejmowanie
działaĉ rekreacyjnych
e) promocja gminy.
3. Sale wiejskie są ogólnodostćpnymi obiektami
publicznymi, w związku z tym uďytkownicy zobowiązani są do:
a) zachowania porządku i czystoċci,
b) poszanowania mienia publicznego,
c) kulturalnego zachowania sić.
Rozdział 2
Zarządzanie majątkiem sal wiejskich
§ 2. 1. Sale wiejskie stanowią własnoċć Gminy
Lubiszyn.
2. Sale wiejskie mogą być:
a) odpłatnie wynajmowane,
b) nieodpłatnie udostćpniane na zebrania wiejskie organizowane przez Gminć Lubiszyn,
zebrania i spotkania organizowane przez sołtysów, rady sołeckie, organizacje społeczne
działające w ċrodowisku wiejskim (Koła Gospodyĉ Wiejskich, Ochotnicze Straďe Poďarne, Rady Rodziców działające przy placówkach oċwiatowych).

3. Wójt Gminy Lubiszyn moďe wyrazić zgodć na
zwolnienie z opłaty za wynajćcie sali wiejskiej na
zorganizowanie zabawy tanecznej przez radć sołecką bądč organizacje społeczne działające w ċrodowisku wiejskim (Koła Gospodyĉ Wiejskich, Ochotnicze
Straďe Poďarne, Rady Rodziców działające przy placówkach oċwiatowych). Organizacje te są jednak
zobowiązane do uiszczenia kosztów zuďycia energii
elektrycznej, wody oraz kosztów odprowadzania
(wywozu) ċcieków.
4. Opiekunem sali wiejskiej w danej miejscowoċci jest sołtys wsi działający w imieniu Wójta Gminy.
5. Z pomieszczeĉ sali wiejskiej moďna korzystać
po wczeċniejszym uzgodnieniu w Urzćdzie Gminy
Lubiszyn, gdzie prowadzony jest rejestr wynajmu
sal wiejskich bądč u sołtysa wsi.
Rozdział 3
Wynajem sal wiejskich
§ 3. 1. Wynajćcia sal wiejskich odbywają sić odpłatnie zgodnie ze stawkami ustalonymi Zarządzeniem Wójta Gminy Lubiszyn.
2. Ċrodki uzyskane z wynajćcia sal wiejskich stanowią dochód Gminy.
3. Podstawą wynajćcia sali wiejskiej jest złoďenie
pisemnego wniosku o wynajćcie, który musi zawierać:
a) imić i nazwisko oraz adres osoby wynajmującej,
b) rodzaj imprezy na którą wynajmowana jest
sala wiejska,
c) datć i planowany czas korzystania z sali wiejskiej,
d) zobowiązanie do pokrycia strat, naprawy
uszkodzonych urządzeĉ, elementów stanowiących wyposaďenie, powstałych w trakcie
wynajćcia sali wiejskiej.
4. Przy kaďdorazowym przekazaniu sali wiejskiej
(wynajem lub bezpłatnie) sołtys wsi wraz z osobą na
rzecz, której nastćpuje przekazanie (organizator)
sprawdzają stan pomieszczeĉ, urządzeĉ oraz wyposaďenia, spisują stany liczników (wody i energii).
Strony podpisują stosowny protokół, czynnoċć ta
zostaje powtórzona przy oddawaniu obiektu.
5. Za ewentualne uszkodzenia odpowiada organizator korzystający z sali wiejskiej. Winien on usunąć powstałe usterki w terminie wskazanym przez
sołtysa wsi. W przypadku niezastosowania sić do
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powyďszych wytycznych, szkoda zostanie naprawiona z budďetu gminy a osoba korzystająca z sali wiejskiej zostanie obciąďona kosztami naprawy.
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c) odbioru ċcieków i odpadów.
Rozdział 5
Postanowienia końcowe

Rozdział 4

§ 5. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy Lubiszyn.

Finansowanie sal wiejskich
§ 4. 1. Utrzymanie obiektów sal wiejskich finansowane jest bezpoċrednio z budďetu gminy.
2. Gmina ponosi koszty utrzymania sali wiejskiej
w zakresie:

§ 6. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Eugeniusz Leśniewski

a) remontów i modernizacji,
b) ogrzewania,
i wody,

dostaw

energii

elektrycznej
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UCHWAŁA NR III/8/10
RADY GMINY ŚWIDNICA
z dnia 5 marca 2010r.
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świdnica
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 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z póčn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 i w nawiązaniu do art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 13 wrzeċnia
1996r. o utrzymaniu czystoċci i porządku w gminach
(tj.: Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z póčn zm.), po
zasićgnićciu opinii Paĉstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze – Rada Gminy Ċwidnica uchwala szczegółowe zasady utrzymania czystoċci i porządku na terenie Gminy Ċwidnica,
zwane dalej Regulaminem.
Rozdział 1
Zasady ogólne i zakres obowiązywania
§ 1. Regulamin obowiązuje:
1) właċcicieli nieruchomoċci, w tym władających
nieruchomoċciami:
a) kierowników budów,
b) jednostki uďytkujące tereny słuďące komunikacji publicznej,
c) zarządców ogrodów działkowych,
d) organizatorów imprez o charakterze publicznym,
2) osoby utrzymujące zwierzćta domowe i gospodarskie.
Rozdział 2
Wymagania w zakresie utrzymania czystości
i porządku na terenie nieruchomości
§ 2. 1. Właċciciele nieruchomoċci są obowiązani
do utrzymywania porządku i czystoċci poprzez:

a) wyposaďenie nieruchomoċci w urządzenia
słuďące do zbierania odpadów komunalnych
oraz utrzymywanie tych urządzeĉ w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym
i technicznym,
b) zbieranie powstałych na terenie nieruchomoċci odpadów komunalnych oraz gromadzenie w zbiornikach bezodpływowych nieczystoċci ciekłych w przypadku braku kanalizacji lub odprowadzanie ich do kanalizacji
sanitarnej, jeċli sieć istnieje. Przekazywanie
tych odpadów do wywozu, odzysku lub
unieszkodliwiania, jak i pozbywanie sić nieczystoċci ciekłych powinno przebiegać zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami i na zasadach okreċlonych w niniejszym
regulaminie. Na terenie nieruchomoċci oddzielnie gromadzi sić:
1) ċnieg i lód,
2) popiół, ďuďel, gruz,
3) meble, artykuły AGD i inne odpady gabarytowe,
4) odpady biodegradowalne, przeznaczone
do kompostowania,
5) odpady niebezpieczne np. ċwietlówki, zuďyte baterie i akumulatory, zuďyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, lekarstwa,
farby, lakiery, ċrodki ochrony roċlin itp.;
gromadzone powinny być one w sposób
zabezpieczający przed zanieczyszczeniem
ċrodowiska,
c) przyłączenie nieruchomoċci do istniejącej
sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku braku
sieci kanalizacyjnej, wyposaďenie nierucho-
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moċci w zbiornik bezodpływowy nieczystoċci
ciekłych (szambo) albo w przydomową
oczyszczalnić ċcieków bytowych, spełniające
wymagania okreċlone w przepisach odrćbnych. Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej nie
jest obowiązkowe, jeďeli nieruchomoċć jest
wyposaďona w przydomową oczyszczalnić
ċcieków spełniającą wymagania okreċlone
w przepisach odrćbnych.
d) systematyczne uprzątanie błota, ċniegu, lodu
i innych zanieczyszczeĉ z chodników lub poboczy dróg połoďonych wzdłuď nieruchomoċci, przy czym za chodnik uznaje sić wydzieloną czćċć drogi publicznej słuďącą dla ruchu
pieszego, połoďoną bezpoċrednio przy granicy nieruchomoċci, a takďe niebezpiecznych
nawisów ċnieďnych i sopli lodowych z dachów budynków,
e) utrzymywanie w naleďytym stanie terenów
zielonych wchodzących w skład nieruchomoċci przez koszenie trawników, usuwanie
chwastów, zeschłej i skoszonej trawy, opadłych liċci i złamanych gałćzi oraz usuwanie
ċmieci i innych nieczystoċci,
f)

dbanie o czystoċć i estetykć budynków
i ogrodzeĉ oraz usuwanie z terenu nieruchomoċci
wszelkich
odpadów
wielkogabarytowych oraz wraków pojazdów.

g) realizacjć innych obowiązków okreċlonych
w niniejszym regulaminie.
2. Na terenie budowy wykonywanie obowiązków
o których mowa w ust. 1 naleďy do kierownika budowy.
3. Uprzątnićcie i pozbycie sić błota, ċniegu, lodu
i innych zanieczyszczeĉ z przystanków komunikacyjnych naleďy do obowiązków przedsićbiorców uďytkujących tereny słuďące komunikacji publicznej.
4. Utrzymanie czystoċci i porządku na drogach
publicznych naleďy do zarządcy drogi. Do jego obowiązków naleďy takďe:
a) zbieranie i pozbywanie sić odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych i utrzymywanie tych urządzeĉ w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym
i technicznym,
b) pozbywanie sić błota, ċniegu, lodu i innych
zanieczyszczeĉ uprzątnićtych z chodników
przez właċcicieli nieruchomoċci przyległych
do drogi publicznej.
§ 3. 1. Błoto, ċnieg i lód z chodników lub poboczy dróg powinny być gromadzone w miejscach
niepowodujących zakłóceĉ w ruchu pieszych lub
pojazdów oraz tak, by nie znajdowały sić wokół
drzew.
2. Piasek uďyty celem zapobiegania ċliskoċci
chodników naleďy usunąć niezwłocznie po ustaniu
przyczyny jego zastosowania.
3. Dopuszcza sić usuwanie ċniegu i lodu z nieruchomoċci słuďących do uďytku publicznego poprzez
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uďycie ċrodków chemicznych, tj. soli, solanki i innych.
§ 4. Dopuszcza sić w okresie od 1 pačdziernika
do 30 kwietnia – na terenach zabudowy jednorodzinnej, ogrodów działkowych i na terenach rolniczych – spalanie poza instalacjami i urządzeniami
powstałych na terenie nieruchomoċci pozostałoċci
roċlinnych pochodzących z zabiegów pielćgnacyjnych i upraw, jeďeli spalanie nie narusza przepisów
odrćbnych, dotyczących mićdzy innymi ochrony
przeciwpoďarowej i ruchu drogowego (np. zadymiania drogi) oraz nie bćdzie uciąďliwe dla nieruchomoċci sąsiednich.
§ 5. 1. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych obejmuje nastćpujące grupy odpadów:
1) szkło z zachowaniem podziału na białe i kolorowe,
2) papier i makulatura,
3) opakowania z tworzyw sztucznych,
4) złom ďelaza i metali kolorowych.
Odpady te powinny być gromadzone w pojemnikach, oddzielnie kaďdy rodzaj odpadów, lub przekazywane innym podmiotom gospodarczym posiadającym stosowne zezwolenia na ich zagospodarowanie (skupy złomu i metali kolorowych),
2. Powstające na terenie nieruchomoċci odpady
roċlinne powinny być kompostowane we własnym
zakresie lub przekazywane do kompostowni odpadów.
§ 6. 1. Mycie pojazdów mechanicznych i innych
ċrodków transportowych powinno sić odbywać
w miejscach do tego wyznaczonych – myjniach.
Zabrania sić mycia pojazdów mechanicznych
i innych ċrodków transportowych na terenie nieruchomoċci przeznaczonych do uďytku publicznego,
a w szczególnoċci na chodnikach, jezdniach, poboczach dróg, placach, skwerach i zieleĉcach, terenach
leċnych i parkowych oraz w pobliďu zbiorników
wodnych oraz innych wód powierzchniowych
otwartych (cieków wodnych).
2. Dopuszcza sić mycie karoserii samochodów
osobowych lub ich czćċci wodą niezawierającą detergentów lub wodą zawierającą substancje biodegradowalne, o ile nie bćdzie ono powodowało zanieczyszczenia gleby lub wód powierzchniowych
substancjami chemicznymi, a zwłaszcza ropopochodnymi, pod nastćpującymi warunkami:
powyďsza czynnoċć moďe być wykonywana w odległoċci nie mniejszej niď 100m od
wszelkich wód powierzchniowych, takich
jak zbiorniki wodne i cieki powierzchniowe
(rzeki, kanały, rowy),
powstające ċcieki nie są odprowadzane do
kanalizacji sanitarnej ani deszczowej (kanałów burzowych).
3. Dokonywanie doračnych napraw i regulacji
pojazdów mechanicznych, maszyn i urządzeĉ rolniczych dopuszczalne jest w miejscach wyłącznie do
tego celu zorganizowanych i o powierzchni utwar-
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dzonej (np. garaďe, parkingi z „kanałami” do przeglądu), na które uzyskano pozwolenie na uďytkowanie w tym zakresie od właċciwego organu budowlanego, pod nastćpującymi warunkami:
powyďsze czynnoċci nie bćdą powodowały
uciąďliwoċci dla ludzi zamieszkałych w sąsiednich nieruchomoċciach i dla ċrodowiska,
powstające odpady bćdą gromadzone
w pojemnikach do tego przeznaczonych.
4. Dopuszcza sić wykonywanie prostych napraw
i regulacji pojazdów mechanicznych poza warsztatami naprawczymi (np. wymiana ďarówek, wymiana
ċwiec zapłonowych, wymiana kół, uzupełnienie płynów itp.), pod warunkami:
zapewnienia bezpieczeĉstwa osób przebywających w pobliďu miejsca naprawy,
-zapewnienia porządku i czystoċci w miejscu naprawy oraz niepowstawania ċcieków zawierających oleje, smary i zanieczyszczenia ropopochodne,
niepowodowania uciąďliwoċci dla ċrodowiska (hałasu, emisji spalin).
5. Naprawy, przeglądy i konserwacje pojazdów
mechanicznych, w wyniku których powstają odpady
niebezpieczne, muszą być prowadzone w warsztatach specjalistycznych posiadających stosowne zezwolenia. Dotyczy to w szczególnoċci: napraw blacharsko- -lakierniczych, konserwacji pojazdów, wymiany płynów i olejów eksploatacyjnych, naprawy
i mycia silnika.
§ 7. 1. Zobowiązuje sić właċcicieli nieruchomoċci
oraz zarządców nieruchomoċci o zabudowie wielokondygnacyjnej i wielorodzinnej do wyznaczenia
wydzielonych miejsc na terenie nieruchomoċci na
gromadzenie odpadów komunalnych wielkogabarytowych, w sposób nieutrudniający korzystania
z nieruchomoċci i do okreċlenia terminów na ich
usuwanie uzgodnionych z uprawnionym przedsićbiorcą.
2. Zobowiązuje sić właċcicieli pozbywających sić
nienadających sić do uďytku chłodziarek, lodówek,
klimatyzatorów i innych urządzeĉ chłodniczych wyposaďonych w agregaty chłodnicze (zawierające
CFC i HCFC), zuďytych baterii i akumulatorów, zuďytego sprzćtu elektrycznego i elektronicznego, olejów
odpadowych i smarów, rtćciowych čródeł ċwiatła,
farb, lakierów i rozpuszczalników, ropopochodnych,
ċrodków ochrony roċlin, wyrobów zawierających
azbest, odpadów weterynaryjnych i medycznych
itp., do przekazywania ich bezpoċrednio firmom
uprawnionym do prowadzenia odbioru tego typu
odpadów. Łączenie tych odpadów z odpadami komunalnymi jest zabronione.
3. Zbiórka odpadów, o których mowa w ust. 2
moďe nastćpować równieď w wyznaczonych przez
Gminć miejscach, w ramach akcji doračnej zbiórki,
po uprzednim jej ogłoszeniu w sposób zwyczajowo
przyjćty
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§ 8. Zobowiązuje sić właċcicieli nieruchomoċci
oraz zarządców nieruchomoċci o zabudowie jednorodzinnej, jak i wielokondygnacyjnej i wielorodzinnej, przeprowadzających prace budowlane i remontowe, do wyznaczania kaďdorazowo wydzielonego
miejsca na terenie nieruchomoċci na gromadzenie
odpadów budowlanych, w sposób nieutrudniający
korzystania z nieruchomoċci i do okreċlenia terminu
na ich usunićcie w uzgodnieniu z uprawnionym
przedsićbiorcą.
Rozdział 3
Urządzenia przeznaczone do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na
drogach publicznych – rodzaje, rozmieszczanie
i utrzymanie
§ 9. 1. Odpady komunalne mogą być zbierane
jedynie w standardowych, zamknićtych i szczelnych
pojemnikach (kontenerach), wyłącznie do tego celu
przeznaczonych i przystosowanych do mechanicznego wyładunku.
2. Do gromadzenia zwićkszonej przejċciowo iloċci odpadów lub do gromadzenia odpadów powstających sezonowo, np. roċlinnych przeznaczonych do
kompostowania lub spalarni, oprócz pojemników
(kontenerów) moďna uďywać specjalnych worków
foliowych przystosowanych do zbierania odpadów,
o właċciwie dobranej pojemnoċci i wytrzymałoċci,
zapewniającej naleďyty z punktu widzenia technicznego i sanitarnego transport odpadów.
3. Właċciciel nieruchomoċci wyposaďa ją w pojemniki (kontenery) o odpowiedniej liczbie i pojemnoċci, gwarantującej ciągłoċć gromadzenia odpadów powstających na terenie nieruchomoċci.
4. Właċciciel nieruchomoċci zapewnia jej wyposaďenie w odpowiednie pojemniki poprzez zakup
takich urządzeĉ, wydzierďawienie od przedsićbiorstwa zajmującego sić wywozem odpadów lub
w inny sposób ustalony w drodze umowy z firmą
wywozową lub innym uprawnionym podmiotem.
5. Minimalną liczbć i wielkoċć niezbćdnych pojemników okreċla sić w oparciu o obowiązującą
w Regulaminie czćstotliwoċć wywozu odpadów
i liczbć osób przebywających w nieruchomoċci, rozumianą jako zamieszkałych, zatrudnionych lub obsługiwanych w obiekcie:
a) dla gospodarstw domowych wynosi ona minimum 1 pojemnik 110dm3/nieruchomoċć
przy od 1 do 4 osób, przy czćstotliwoċci 1 raz
w miesiącu,
b) dla gospodarstw domowych w budynkach
wielorodzinnych szeregowych i wielokondygnacyjnych wynosi ona 1 pojemnik 110dm3/
rodzinć,
c) dla sklepów i punktów usługowych – na kaďde 10m2 powierzchni całkowitej 0,2m3/ miesiąc,
d) dla punktów handlowych poza lokalem – na
kaďdego zatrudnionego 0,2m3/miesiąc,
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e) dla lokali gastronomicznych – na jedno miejsce konsumpcyjne 0,08m3/miesiąc,

3. Zabrania sić spalania w pojemnikach jakichkolwiek odpadów komunalnych, w tym roċlinnych.

f)

4. Obowiązki okreċlone w ust. 1–2 stosuje sić
odpowiednio do urządzeĉ na odpady (koszy) ustawionych na drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych oraz innych terenach uďytku publicznego.

dla pomieszczeĉ socjalnych i biurowych zakładów rzemieċlniczych, przemysłowych
i usługowych, klubów, wypoďyczalni – na
kaďdego zatrudnionego 0,04m3/miesiąc,

g) dla szkół, przedszkoli – na jedną osobć
(dziecko, uczeĉ, personel) 0,012m3/miesiąc,
h) dla przychodni lekarskich i zakładów opieki
zdrowotnej – na jednego pacjenta 0,012m3/
miesiąc,
i)

dla hoteli – na jedno miejsce noclegowe
0,08m3/miesiąc.

§ 10. 1. Pojemniki słuďące do gromadzenia odpadów powinny mieć pojemnoċć od 0,02 do 5m3,
a kontenery – od 3,5 do 40m3.
2. Liczba pojemników (kontenerów) na odpady
na terenie nieruchomoċci powinna być wystarczająca do umieszczenia w nich wszystkich powstających
odpadów, usuwanych zgodnie z Regulaminem oraz
dla zachowania czystoċci i porządku w miejscu
gromadzenia odpadów, a ich rodzaj uzgodniony
z przedsićbiorcą.
3. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów naleďy stosować pojemniki odpowiadające warunkom
okreċlonym w Regulaminie, oznakowane wg ogólnie przyjćtej kolorystyki, lub posiadające inne oznaczenia informujące o rodzaju odpadów do zbiórki:
1) niebieski – z przeznaczeniem na papier i makulaturć,
2) biały – z przeznaczeniem na szkło białe,
3) zielony – z przeznaczeniem na szkło kolorowe,
4) ďółty – z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne,
5) brązowy – z przeznaczeniem na odpady organiczne.
4. Pojemniki powinny być oznaczone napisami
okreċlającymi rodzaj odpadów, na jaki są przeznaczone. Na pojemniku winna być umieszczona informacja zawierająca logo, adres i telefon przedsićbiorcy obsługującego pojemnik.
5. Dopuszcza sić stosowanie worków foliowych
do selektywnej zbiórki odpadów przy zachowaniu
wynikającej z ust. 3 kolorystyki i oznaczeĉ.
§ 11. 1. Zabrania sić zbierania w urządzeniach na
odpady komunalne ċniegu, lodu, gorącego popiołu
i ďuďla, szlamu, substancji toksycznych, ďrących
i wybuchowych, odpadów niebezpiecznych, odpadów z działalnoċci gospodarczej, gałćzi, gruzu, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych.
2. Odpady medyczne lub weterynaryjne, powstające w związku z prowadzeniem na terenie nieruchomoċci działalnoċci w zakresie usług medycznych
lub weterynaryjnych, nie mogą być gromadzone
w pojemnikach słuďących do zbierania odpadów
komunalnych. Zasady postćpowania z tymi odpadami okreċlają przepisy odrćbne.

5. Odpady wielkogabarytowe winny być zbierane w dostosowanych do tego kontenerach o pojemnoċci nie mniejszej niď 5m3 lub gromadzone
w wyznaczonych miejscach na nieruchomoċci
w sposób nieutrudniający korzystania z nieruchomoċci przez osoby trzecie, nienaruszający estetyki
otoczenia i umoďliwiający swobodny dostćp dla
przedsićbiorcy upowaďnionego do zbierania tych
odpadów.
§ 12. 1. Odpady biodegradowalne naleďy zbierać
oddzielnie, wykorzystując worki foliowe lub inne
pojemniki dostarczone i wywoďone przez uprawnione firmy.
2. W obszarze osiedli domów jednorodzinnych
(działki przydomowe), gospodarstw rolniczych oraz
ogrodów działkowych, zaleca sić usuwanie odpadów biodegradowalnych przez ich zagospodarowanie na terenie nieruchomoċci, z wykorzystaniem
kompostowników przydomowych, w sposób nie
powodujący uciąďliwoċci dla nieruchomoċci sąsiednich.
§ 13. 1. Pojemniki (kontenery) muszą mieć konstrukcjć zapewniającą moďliwoċć utrzymania ich we
właċciwym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz uniemoďliwiającą zwierzćtom dostćp
do odpadów.
2. Rodzaj pojemników właċciciel nieruchomoċci
uzgadnia z przedsićbiorcą, któremu zlecił odbiór
odpadów komunalnych albo powierza temu podmiotowi wyposaďenie nieruchomoċci w odpowiednie pojemniki zgodnie z zawartą umową.
3. Właċciciel nieruchomoċci ma obowiązek
utrzymywać pojemniki (kontenery) na odpady oraz
miejsca ich ustawienia w takim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym, aby korzystanie z nich
mogło odbywać sić bez przeszkód i powodowania
zagroďeĉ dla zdrowia uďytkowników, a w szczególnoċci ma obowiązek utrzymywania ich w czystoċci
i okresowego dezynfekowania. Zabiegi mycia i dezynfekcji powinny być prowadzone przy uďyciu
sprzćtu specjalistycznego w sposób wykluczający
zanieczyszczenie ċrodowiska.
4. Pojemniki (kontenery) powinny być usytuowane w wydzielonym miejscu nieruchomoċci bądč
na terenie przyległym (nieruchomoċć sąsiednia lub
teren zarządcy drogi), do którego właċciciel nieruchomoċci uzyskał, wraz z terenem niezbćdnym do
obsługi komunikacyjnej, tytuł prawny. Teren pod
pojemniki powinien być utwardzony, o równej powierzchni, zabezpieczony przed zbieraniem sić wody, błota i innych zanieczyszczeĉ, łatwo dostćpny
tak dla uďytkowników i pracowników firmy wywozowej – przy lokalizacji naleďy uwzglćdnić wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
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12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z póčn. zm.).

2. Dowody opłat za usługi związane z odbiorem
odpadów oraz nieczystoċci ciekłych przez przedsićbiorcć naleďy przechowywać przez okres dwóch lat.

5. Zaleca sić, aby pojemniki (kontenery) były
usytuowane przed frontem budynku w ciągach komunikacyjnych, takich jak jezdnie, zatoki parkingowe
oraz w obrćbie trawników. Miejsce ustawienia pojemników, drogi dojċcia i miejsce wystawienia pojemników do wywozu oraz warunki techniczne tych
miejsc podlegają uzgodnieniu z przedsićbiorcą –
firmą wywozową.

§ 18. 1. Odpady komunalne, a takďe nieczystoċci
ciekłe z nieruchomoċci wyposaďonych w zbiorniki
bezodpływowe powinny być usuwane z czćstotliwoċcią gwarantującą zachowanie na terenie nieruchomoċci właċciwego stanu sanitarno-higienicznego:

§ 14. 1. Właċciciel nieruchomoċci zapewnia
przedsićbiorcy, w uzgodnionym terminie, swobodny
dostćp do pojemników, umoďliwiając opróďnienie
pojemników (kontenerów) bez naraďania na szkodć
ludzi, budynków bądč pojazdów.
2. Odstąpienie od wymagaĉ okreċlonych
w ust. 1 moďe nastąpić w drodze porozumienia
z przedsićbiorcą.
§ 15. 1. Gromadzenie odpadów powstałych
w wyniku prowadzenia prac budowlanych powinno
odbywać sić wyłącznie w specjalnie przygotowanych przez prowadzącego prace, odrćbnych pojemnikach (kontenerach), których ustawienie nie bćdzie
powodować utrudnienia w korzystaniu z nieruchomoċci przez innych uďytkowników.
2. Gruz budowlany niezawierający substancji
niebezpiecznych (np. papa, azbest) moďe być wykorzystywany do naprawy i utwardzenia dróg polnych
(gruntowych) własnych lub wskazanych przez sołtysa, w uzgodnieniu z Urzćdem Gminy. Wykorzystany
gruz musi być rozkruszony i rozplantowany w sposób umoďliwiający swobodne korzystanie z drogi.
§ 16. Organizator imprezy lub zgromadzenia
o charakterze publicznym zobowiązany jest do:
1) wyposaďenia terenu nieruchomoċci, na którym
sić ono odbywa, w odpowiednią liczbć pojemników na odpady stałe oraz zapewnienia odpowiedniej liczby toalet, jeďeli zgromadzenie
trwa dłuďej niď trzy godziny,

1) odpady – nie rzadziej niď:
a) raz na cztery tygodnie z budynków jednorodzinnych,
b) raz na dwa tygodnie z budynków wielorodzinnych,
2) nieczystoċci ciekłe – z taką czćstotliwoċcią, by
nie powodować przepełnienia zbiorników bezodpływowych (szamb).
2. Odpady z pojemników do segregacji odpadów
powinny być usuwane z czćstotliwoċcią dostosowaną do pojemnoċci pojemników na te odpady. Niedopuszczalne jest, by pojemniki te ulegały przepełnieniu.
3. Odpady biodegradowalne powinny być usuwane z czćstotliwoċcią dostosowaną do technologii
ich magazynowania w pojemnikach i workach.
W przypadku zastosowania do ich zbierania prostych pojemników bez hermetyzacji i oddzielania
odcieku – nie rzadziej, niď raz na tydzieĉ w okresie
mićdzy 1 kwietnia i 30 wrzeċnia, a w pozostałym
okresie nie rzadziej, niď raz na dwa tygodnie.
4. Odpady wielkogabarytowe naleďy usuwać
z nieruchomoċci w terminach uzgodnionych
z przedsićbiorcą lub ogłoszonym przez Urząd Gminy.
§ 19. 1. Pojemniki ustawione na terenach przeznaczonych do uďytku publicznego powinny być
opróďniane z czćstotliwoċcią wynikającą z koniecznoċci zachowania porządku i czystoċci na tych terenach.

2) oczyszczenia terenu i usunićcia odpadów bezpoċrednio po zakoĉczeniu imprezy, jednak nie
póčniej niď w ciągu 8 godzin,

2. Opróďnianie pojemników z terenów okreċlonych w ust. 1 powinno być zorganizowane tak, by
czynnoċć ta nie była uciąďliwa dla korzystających
z tych terenów (rano, wieczorem, nocą).

3) oczyszczenia terenów przyległych, jeďeli zanieczyszczenie terenu spowodowane zostało imprezą lub zgromadzeniem.

§ 20. Przenoċne toalety uliczne powinny być
opróďniane i dezynfekowane zgodnie z zaleceniami
producentów tych kabin.

Rozdział 4

Rozdział 5

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów
komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do
użytku publicznego

Wymagania ilościowe związane ze zbieraniem
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
i realizacją innych wymagań wynikających
z gminnego planu gospodarki odpadami

§ 17. 1. Odpady oraz nieczystoċci ciekłe odbierane są z terenu nieruchomoċci przez przedsićbiorcć
na podstawie umowy zawartej z właċcicielem nieruchomoċci. Właċciciel nieruchomoċci ma obowiązek
udokumentowania korzystania z usług firm wywozowych poprzez okazanie na ďądanie osoby upowaďnionej stosownych umów oraz dowodu zapłaty
za wykonanie ww. usług.

§ 21. 1. Gmina realizując Plan gospodarki odpadami uchwalony przez Radć Gminy Ċwidnica, dąďyć
bćdzie do zmniejszenia iloċci odpadów komunalnych kierowanych na składowiska odpadów przede
wszystkim poprzez działania wspierające segregacjć
odpadów prowadzoną w gospodarstwach domowych, obejmującą selektywne zbieranie odpadów
nadających sić do odzysku (surowców wtórnych),
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organicznych odpadów biodegradowalnych oraz
odpadów niebezpiecznych, które w perspektywie
realizacji Planu (2011r.) powinny znacznie zmniejszyć swój udział w odpadach komunalnych.
2. Ustala sić na podstawie Planu gospodarki odpadami dla Gminy Ċwidnica nastćpujące minimalne
wymagania dotyczące dopuszczalnego do składowania poziomu odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji, odniesione do iloċci bazowej odpadów ulegających biodegradacji (wytworzonych
w 1995 r.) ustalonej jako 100%, dla lat:
1) 2004 – 2007 – nie wićcej niď 83%,
2) 2008 – 2011 – nie wićcej niď 75% (wagowo).
Rozdział 6
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe
§ 22. 1. Osoby bćdące właċcicielami lub opiekunami zwierząt domowych są zobowiązane do zachowania ċrodków ostroďnoċci zapewniających
ochronć zdrowia i ďycia ludzi oraz zwierząt, a takďe
dołoďenia staraĉ, by zwierzćta te były jak najmniej
uciąďliwe dla otoczenia.
2. Utrzymujący psy i inne zwierzćta domowe są
zobowiązani do sprawowania właċciwej opieki nad
tymi zwierzćtami, a w szczególnoċci niepozostawiania ich bez dozoru, jeďeli zwierzć nie jest naleďycie
uwiązane lub nie znajduje sić w pomieszczeniu zamknićtym, bądč na terenie ogrodzonym w sposób
uniemoďliwiający samodzielne wydostanie sić
z niego.
3. Utrzymujący gady, płazy, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub uďytkowych są zobowiązani
zabezpieczyć je przed wydostaniem sić z pomieszczenia.
4. Zwierzćta egzotyczne mogą być wyprowadzane poza lokal jedynie na uwićzi (lub w klatce).
§ 23. 1. W miejscach publicznych psy moďna
prowadzić wyłącznie na smyczy, a psy agresywne
i mieszaĉce ras psów uznanych za agresywne mogą
przebywać w miejscach publicznych wyłącznie
w kagaĉcu i na smyczy.
2. Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko w miejscach mało uczćszczanych i pod warunkiem, ďe pies ma kaganiec, a właċciciel (opiekun) ma
moďliwoċć sprawowania bezpoċredniej kontroli nad
jego zachowaniem.
3. Zakazuje sić wprowadzania psów i innych
zwierząt domowych:
1) do placówek handlowych, gastronomicznych
i innych obiektów wspólnego lub publicznego
uďytku, jeďeli wynika to z wyračnego oznakowania,
2) na tereny placów gier i zabaw dla dzieci.
4. Przepisu ust. 3 nie stosuje sić do psów –
przewodników osób niewidomych.
5. Osoby utrzymujące psy i inne zwierzćta domowe mają obowiązek nie dopuszczać do zakłóca-
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nia spokoju innym uďytkownikom nieruchomoċci
oraz nieruchomoċci sąsiednich.
§ 24. 1. Do obowiązków właċcicieli psów naleďy
bez wezwania:
1) bezzwłoczne zgłoszenie do lekarza weterynarii
przypadków pogryzienia człowieka przez psa
i zastosowanie sić do zaleceĉ słuďb weterynaryjnych.
2. Utrzymujący psy, koty i inne zwierzćta domowe zobowiązani są do posiadania dowodu szczepieĉ
ochronnych wymaganych bądč zarządzanych przez
odpowiednie słuďby weterynaryjne.
§ 25. Przewoďenie zwierząt ċrodkami komunikacji publicznej jest moďliwe tylko na zasadach ustalonych przez przewočnika.
§ 26. Przy przewozie i przenoszeniu zwierząt
domowych utrzymujący je zobowiązani są stosować
ċrodki ochrony niezbćdne dla bezpieczeĉstwa innych osób i zwierząt oraz dla utrzymania czystoċci
w miejscach przeznaczonych do wspólnego lub publicznego uďytku.
§ 27. Właċciciele lub opiekunowie psów i kotów
zobowiązani są do natychmiastowego usuwania
zanieczyszczeĉ spowodowanych przez te zwierzćta
w pomieszczeniach budynków przeznaczonych do
wspólnego korzystania przez wszystkich ich uďytkowników oraz na terenach uďytecznoċci publicznej
tj.: chodnikach, jezdniach, trawnikach, zieleĉcach,
placach, piaskownicach.
§ 28. 1. Gołćbi nie utrzymuje sić w rejonach,
w których wystćpuje zabudowa mieszkaniowa wielokondygnacyjna i wielorodzinna.
2. Dopuszcza sić utrzymywanie gołćbi w nieruchomoċciach o zabudowie jednorodzinnej rozproszonej, jeďeli nie jest to uciąďliwe dla ludzi, a nadto
nie powoduje zanieczyszczenia terenów przeznaczonych do wspólnego uďytku oraz nieruchomoċci sąsiednich.
§ 29. Zwierzćta padłe powinny zostać dostarczone przez właċciciela do zakładu utylizacji lub zgłoszone do straďy gminnej, jeċli nie moďna ustalić toďsamoċci osoby utrzymującej padłe zwierzć.
Rozdział 7
Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt
gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na
określonych obszarach lub w poszczególnych
nieruchomościach
§ 30. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej mogą być chowane zwierzćta gospodarskie, pod warunkiem przestrzegania zasad okreċlonych w niniejszym Regulaminie oraz pod warunkiem, ďe działalnoċć ta nie bćdzie powodowała
uciąďliwoċci dla właċcicieli sąsiednich nieruchomoċci i bćdzie prowadzona zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach prawa budowlanego, ochrony
ċrodowiska, ochrony zwierząt oraz z zachowaniem
warunków higieniczno - sanitarnych.
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2. Zabrania sić utrzymywania i hodowli zwierząt
gospodarskich:
1) wewnątrz mieszkaĉ,
2) w pomieszczeniach niezaprojektowanych i nieprzeznaczonych do tego celu, jak: strychy
i piwnice domów mieszkalnych, garaďe wbudowane w domy mieszkalne, balkony, werandy
itp.,
3) na terenach ujćć wodnych oraz w strefach
ochronnych wokół tych ujćć, okreċlonych odrćbnymi przepisami prawa wodnego,
4) na terenach rekreacyjnych.
§ 31. 1. Utrzymywanie i hodowla zwierząt powinna być usytuowana i prowadzona w taki sposób,
aby nie pogarszała warunków zdrowotnych, sanitarnych i porządkowych otoczenia, nie powodowała
uciąďliwych zanieczyszczeĉ powietrza (odorów),
gleby i wody oraz innych uciąďliwoċci dla ludzi
przebywających w obiektach przeznaczonych na
stały pobyt ludzi lub w ich bezpoċredniej bliskoċci.
2. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty inwentarskie przeznaczone do utrzymywania i hodowli zwierząt gospodarskich, okreċlają
odrćbne przepisy budowlane.
3. Pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich, teren ich utrzymania i hodowli oraz otoczenie obiektów inwentarskich winny być utrzymane w naleďytej
czystoċci oraz odkaďane zgodnie z wymaganiami
przewidzianymi w przepisach sanitarnych.
4. Odchody zwierząt, obornik, odpady i inne nieczystoċci pochodzące z utrzymania i hodowli, gromadzone poza pomieszczeniami dla zwierząt, winny
być magazynowane w miejscach o utwardzonym
i nieprzepuszczalnym podłoďu, uniemoďliwiającym
zanieczyszczenie wód podziemnych.
5. Pszczoły winny być trzymane w pniach (ulach)
ustawionych w odległoċci co najmniej 5 m od granicy nieruchomoċci, w taki sposób, aby wylatujące
i przylatujące pszczoły nie zakłócały korzystania
z nieruchomoċci sąsiadujących z terenem hodowli.
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Rozdział 8

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji
i terminy jej przeprowadzania
§ 32. 1. W celu zapobiegania powstawaniu chorób zakačnych przenoszonych na ludzi i zwierzćta
przez szczury i myszy w przypadku ich wystćpowania na posesjach zobowiązuje sić właċcicieli nieruchomoċci do przeprowadzania deratyzacji na terenie
posesji.
2. Właċciciele nieruchomoċci przeprowadzają
deratyzacjć miejsc oraz pomieszczeĉ nieruchomoċci, w szczególnoċci takich, jak wćzły ciepłownicze
i przyłącza, korytarze, pomieszczenia piwniczne,
wiaty ċmietnikowe, pomieszczenia produkcyjne
i magazyny.
3. Do zwalczania szczurów i myszy naleďy uďywać preparatów (trutek) ogólnodostćpnych, zatwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia, o wysokiej skutecznoċci i relatywnie małej toksycznoċci dla
ċrodowiska naturalnego.
4. Trutkć naleďy wykładać dwukrotnie w ciągu
roku: w pierwszym terminie w miesiącach marzeckwiecieĉ, w drugim terminie w miesiącach listopadgrudzieĉ, w iloċci i według instrukcji stosowania
danego preparatu załączonej do opakowania.
Rozdział 9
Postanowienia końcowe
§ 33. Osoby nieprzestrzegające przepisów niniejszego regulaminu podlegają karze, zgodnie z odrćbnymi przepisami.
§ 34. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy Ċwidnica
§ 35. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Włodzimierz Rebelski
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UCHWAŁA NR XXXIV/205/2010
RADY GMINY W PRZEWOZIE
z dnia 10 marca 2010r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/172/2009 Rady Gminy w Przewozie z dnia 29 października 2009r.
ustalenia opłat za świadczenia Gminnego Przedszkola w Przewozie
Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 wrzeċnia
1991r. o systemie oċwiaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572 z póčn. zm.) uchwala sić, co nastćpuje:

1) dla rodziców, których dzieci korzystają z co
najmniej 3,5 godzin zajćć, o których mowa
w § 3 – w wysokoċci 40%,

§ 1. W uchwale Nr XXIX/172/2009 Rady Gminy
w Przewozie z dnia 29 pačdziernika 2009r. ustalenia
opłat za ċwiadczenia Gminnego Przedszkola w Przewozie wprowadza sić nastćpujące zmiany:

2) dla rodziców, których dzieci korzystają z co
najmniej 2,5 godzin zajćć, o których mowa
w § 3 – w wysokoċci 20%.”.

1) w § 3 wyrazy „w wysokoċci 1,10zł (słownie: jeden złoty 10/100)” zastćpuje sić wyrazami
„w wysokoċci 2,00zł (słownie: dwa złote
00/100)”;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.

2) § 6 otrzymuje brzmienie:

Przewodnicząca Rady
Bronisława Graczyk

„§ 6. Wprowadza sić nastćpujące ulgi w opłatach za ċwiadczenia Gminnego Przedszkola
w Przewozie:
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UCHWAŁA NR XXXVII/233/10
RADY GMINY GÓRZYCA
z dnia 26 marca 2010r.
w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia
wysokości ich wynagrodzenia
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U
z 2001r. Nr 142, poz. 1591, 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, Dz. U z 2006r, Nr 17, poz. 128, Nr 175,
poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974 Nr 173, poz. 1218, Dz. U.
z 2008 Nr 180, poz. 1111, Dz. U. Nr 223, poz 1458,
Dz.U. z 2009r. Nr 52, poz. 420, Dz. U. Nr 157,
poz. 1241) art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984r.
o podatku rolnym Dz. U z 2006r. Nr 136, poz. 969,
Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 259,
poz. 1825, Dz. U. z 2007 Nr 109, poz. 747, Dz. U.
z 2008 Nr 116, poz. 730, Dz. U. Nr 237, poz. 1655,
Dz. U. z 2009 Nr 56, poz 458) art. 6 ust. 8 ustawy
z dnia 30 pačdziernika 2002r. o podatku leċnym
(Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 1682, Dz. U z 2005
Nr 164, poz. 1365, Dz. U. Nr 179, poz 1484, Dz. U.
Nr 143, poz 1199, Dz. U. z 2006r. Nr 249 poz 1825,

Dz. U. Nr 245, poz. 1775, Dz. U. z 2008 Nr 116,
poz. 730, Dz. U. z 2009r. Nr 56, poz. 458)
§ 1. Zarządza sić pobór podatku rolnego i leċnego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie
sołectw Gminy Górzyca w drodze inkasa.
§ 2. Na inkasentów podatku o którym mowa
w § 1 poszczególnych sołectw wyznacza sić sołtysów:
1) Sołectwo Górzyca - Pani Stanisława Frącala
2) Sołectwo Czarnów - Pani Marianna Wočniak
3) Sołectwo Ďabice - Pani Joanna Ċcigaj
4) Sołectwo Pamićcin - Pan Krzysztof Urbaĉski
5) Sołectwo Laski Lubuskie - Pani Anna Kuzioła
6) Sołectwo Radówek - Pan Dariusz Tuszewski
7) Sołectwo Staĉsk - Pan Janusz Dyllong
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§ 3. Wynagrodzenie inkasentów ustala sić w wysokoċci 10% zainkasowanej kwoty podatku.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy Górzyca .

Poz. 478, 479

§ 5. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Maria Syktus
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UCHWAŁA NR LXIV/794/10
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia 30 marca 2010r.
w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Zielonej Górze
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 tekst jednolity z póčn. zm.)
uchwala sić, co nastćpuje:
§ 1. 1. Ulicy połoďonej w Zielonej Górze pomićdzy ulicami Koďuchowską i Przyrodniczą, przebiegającej przez działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 13/12, 13/14 i 473/1 w obrćbie Nr 36, nadaje
sić nazwć: „Ekologiczna”.
2. Szczegółowe połoďenie ulicy przedstawia mapa stanowiąca załącznik do uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr LIII/688/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 wrzeċnia 2009r. w spra-

wie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Zielonej
Górze (Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 117, poz. 1549).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza sić Prezydentowi Miasta Zielona Góra.
§ 4. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego
Przewodniczący Rady
Adam Urbaniak
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Poz. 479
Załącznik
do uchwały Nr LXIV/794/10
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 30 marca 2010r.
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UCHWAŁA NR NR XLIII/231/2010
RADY POWIATU NOWOSOLSKIEGO
z dnia 26 lutego 2010r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele
niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 i art. 12 pkt 11
ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity. Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1592 z póčn. zm.), w związku z art. 40 ust. 3,
8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 19,
poz. 115 z póčn. zm.) uchwala sić, co nastćpuje:
§ 1. Ustala sić wysokoċć stawek opłat pobieranych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowej Soli za
zajćcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele
niezwiązane z budową, przebudową, remontem,
utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym;
2) umieszczenia w pasie drogowym urządzeĉ infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego
3) umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
4) zajćcie pasa drogowego na prawach wyłącznoċci w celach innych niď wymienione w pkt 1-3,
a w szczególnoċci:
zlokalizowanie
handlowego;

tymczasowego

stoiska

zlokalizowanie miejsca parkingowego (koperty);
przyłączenie pasa drogowego do palcu
budowy.
§ 2. Za kaďdy dzieĉ zajćcia powierzchni pasa
drogowego na cele, o których mowa w § 1 pkt 1
ustala sić stawki opłat w wysokoċci:
1) za zajćcie 1m2 powierzchni jezdni
a) przy zajćciu do 20% jej szerokoċci - 4,10zł,
b) przy zajćciu od 20% do 50% jej szerokoċci 7,20zł,
c) przy zajćciu od 50% do 100% jej szerokoċci 10,00zł;
2) za zajćcie 1m2 powierzchni chodników, placów,
zatok autobusowych, ċcieďek rowerowych niezaleďnie od szerokoċci ich zajćcia - 4,10zł;
3) za zajćcie 1m2 powierzchni pozostałych elementów pasa drogowego nie wymienionych
w pkt 1 i 2 - 2,10zł.

§ 3. 1. Za zajćcie pasa drogowego na cele,
o których mowa § 1 pkt 2 zarząd drogi pobiera opłaty roczne.
2. Stawki opłat rocznych, o których mowa
w ust. 1 za 1m2 powierzchni pasa drogowego zajćtego przez rzut poziomy urządzenia wynoszą:
a) poza obszarem zabudowanym - 20,70zł,
b) w obszarze zabudowanym - 41,40zł,
c) na drogowym
186,30zł.

obiekcie

inďynierskim

-

3. Stawki opłat rocznych w wysokoċci okreċlonej
w ust. 2 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.
4. Opłata za niepełny rok kalendarzowy zajćcia
pasa drogowego na cele, o których mowa w § 1
pkt 2 obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni
kalendarzowych umieszczenia urządzenia w pasie
drogowym w danym roku.
§ 4. Za kaďdy dzieĉ zajćcia pasa drogowego, na
cele o których mowa w § 1 pkt 3 ustala sić stawki
w wysokoċci:
1) za 1m2 powierzchni pasa drogowego zajćtego
przez rzut poziomy obiektu budowlanego:
a) poza terenem zabudowanym - 0,20zł,
b) w terenie zabudowanym - 0,30zł;
2) za 1m2 reklamy:
a) zawierające informacje o gminie, powiecie
lub województwie, w szczególnoċci w postaci planów, map, tablic lub plansz - 0,10zł,
b) pozostałych reklam - 1,60zł.
§ 5. Za kaďdy dzieĉ zajćcia 1m2 powierzchni pasa
drogowego na cele, o których mowa w § 1 pkt. 4
ustala sić stawkć opłaty w wysokoċci - 1,00zł.
§ 6. Za kaďdy dzieĉ zajćcia pasa drogowego
uwaďa sić dzieĉ kalendarzowy, niezaleďnie od iloċci
godzin zajćcia pasa drogowego.
§ 7. Do postćpowaĉ wszczćtych, a nie zakoĉczonych decyzją ostateczną przed dniem wejċcia w ďycie niniejszej uchwały, stosuje sić przepisy dotychczasowe.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza sić Zarządowi
Powiatu Nowosolskiego.
§ 9. Traci moc uchwała Rady Powiatu Nowosolskiego Nr XXVIII/138/2008 z dnia 12 grudnia 2008r.

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 30

– 1663 –

w sprawie ustalenia wysokoċci stawek opłat za zajćcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem,
utrzymaniem i ochroną dróg.

Poz. 480, 481, 482

§ 10. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Ziarek
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OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 12 kwietnia 2010r.
o zmianie w składzie Rady Miasta Zielona Góra
Na podstawie art. 183 w związku z art. 194 ust. 1
ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
(Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547, z 2004r. Nr 25,
poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760,
z 2005r. Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128,
Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127
i Nr 218, poz. 1592 z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 112,
poz. 766, z 2008r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111
oraz z 2009r. Nr 213, poz. 1651 i poz. 1652.) Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze podaje nastćpujące
informacje:
§ 1. Wojewoda Lubuski zarządzeniem zastćpczym z dnia 4 lutego 2010r. stwierdził wygaċnićcie
mandatu radnego Roberta Dowhana, w okrćgu wyborczym Nr 4 z listy Nr 5 - KW Platforma Obywatelska RP wskutek naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem okreċlo-

nych w odrćbnych przepisach funkcji lub działalnoċci.
§ 2. Rada Miasta Zielona Góra w dniu 30 marca
2010r. podjćła uchwałć Nr LXIV/789/10 o wstąpieniu
na jego miejsce Michaela Herbicha, kandydata z tej
samej listy Nr 5 - KW Platforma Obywatelska RP
w okrćgu wyborczym Nr 4, który w wyborach uzyskał kolejno najwićkszą liczbć głosów, nie utracił
prawa wybieralnoċci i wyraził zgodć na przyjćcie
mandatu.
§ 3. Obwieszczenie podaje sić do publicznej
wiadomoċci i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze:
Bogumił Hoszowski
481
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
WOJEWODY LUBUSKIEGO
NR NK.I.AZIE.0911-2-5(2)/10
z dnia 2 kwietnia 2010r.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) stwierdzam
niewaďnoċć dorćczonej w dniu 3 marca 2010r.
uchwały Nr LXIX/1099/2010 Rady Miasta Gorzowa
Wlkp. z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie przepisów
porządkowych obowiązujących w miejskiej komunikacji zbiorowej w Gorzowie Wlkp. w czćċci: § 4, § 5,
§ 14 ust. 1 i 2, § 15 pkt 11, § 19 ust. 1 pkt „c”, „d”,
„f”, § 21, § 25 ust. 2, 3, 4 i 6, § 26.

Po dokonaniu analizy prawnej organ nadzoru
stwierdza, iď uchwała w czćċci § 4, § 5, § 14 ust. 1 i 2,
§ 15 pkt 11, § 19 ust. 1 pkt „c”, „d”, „f”, § 21, § 25
ust. 2, 3, 4 i 6, § 26 istotnie narusza art. 15 ust. 5
ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 50, poz. 601 ze
zm.) oraz § 137 w związku z § 143 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002r.
w sprawie zasad techniki prawodawczej (Dz. U.
Nr 100, poz. 908 ).

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie
gminnym na podstawie upowaďnieĉ ustawowych
gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy. Natomiast na podstawie art. 15 ust. 5 ustawy
Prawo przewozowe w odniesieniu do gminnego

W dniu 24 lutego 2010r. Rada Miasta Gorzowa Wlkp.
podjćła uchwałć w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w miejskiej komunikacji zbiorowej w Gorzowie Wlkp.
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transportu zbiorowego oraz przewozów osób i bagaďu taksówkami przepisy porządkowe okreċla rada
gminy. Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym akty prawa miejscowego ustanawia rada gminy w formie uchwały. Z brzmienia powyďszych przepisów ustawy wynika, iď upowaďnienie do okreċlenia przepisów porządkowych w odniesieniu do gminnego transportu zbiorowego posiada rada gminy. Akty prawa miejscowego, o których mowa w art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie
gminnym, są wydawane na podstawie upowaďnienia szczególnego - okreċla ono zarówno materić,
która moďe być regulowana, jak i organ, który moďe
takiej regulacji dokonywać. W akcie upowaďniającym okreċlona problematyka jest uregulowana
ogólnie albo w całoċci, albo tylko w czćċci. W tym
wypadku przepisy ustawy Prawo przewozowe,
zgodnie z celami aktu upowaďniającego i w granicach przezeĉ zakreċlonych, mają charakter uzupełniający. Upowaďnienie zawarte w art. 15 ust. 5
ustawy Prawo przewozowe sformułowane jest
w sposób ogólny. Tym samym rada gminy została
wyposaďona w duďą swobodć co do regulacji wskazanej kwestii. Jednakďe nie daje to organowi stanowiącemu gminy pełnej dowolnoċci i nie moďe wykluczać lub znosić całkowicie, albo w istotnej czćċci
zmieniać prawa ustawodawcy. Zasady ustanowione
przez radć gminy nie mogą wykraczać poza istotć
korzystania z gminnego transportu zbiorowego,
zwłaszcza wtedy, gdy cechy prawne i granice owego
korzystania zostały zdefiniowane w przepisach wyďszego rzćdu.
Naruszeniem przyznanych radzie kompetencji jest
wprowadzenie zapisów § 4, § 5 ust.1 i § 21 przedmiotowej uchwały okreċlających zasady odpowiedzialnoċci materialnej za szkody powstałe w trakcie
korzystania z gminnego transportu zbiorowego,
gdyď w jej granicach nie mieċci sić uprawnienie do
okreċlania zasad odpowiedzialnoċci w powyďszym
zakresie. Kwestie te są regulowane przez przepisy
ustawy Prawo przewozowe – Rozdział 6 pt. „Odpowiedzialnoċć przewočnika z tytułu nienaleďytego
wykonywania umowy przewozu osób” oraz Kodeksu cywilnego i tylko one mogą stanowić podstawć
do okreċlenia odpowiedzialnoċci odszkodowawczej
w przedmiotowym zakresie. Za niedopuszczalne
naleďy uznać okreċlenie w sposób wiąďący, w drodze aktu prawa miejscowego, przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego odpowiedzialnoċci za szkodć uczynioną podczas korzystania
z gminnego transportu zbiorowego. Wynika to zarówno z braku odpowiedniego upowaďnienia rady,
jak i objćcia zakresem unormowania materii juď
uregulowanej przez prawodawcć w drodze ustawy.
Naleďy zatem stwierdzić, iď rada miasta jest upowaďniona do stanowienia o prawach i obowiązkach
oraz nakazach i zakazach okreċlonego zachowania
w korzystaniu z gminnego transportu zbiorowego,
jednakďe nie jest upowaďniona do stanowienia
o kwestiach ponoszenia odpowiedzialnoċci za szkody, bowiem są one juď uregulowane w aktach rangi
ustawowej (ustawa Prawo przewozowe oraz Kodeks
cywilny), a wićc w aktach prawnych wyďszej rangi
w hierarchii čródeł prawa niď akt prawa miejscowego.

Poz. 482

Równieď zapisy § 5 ust. 2 kwestionowanej uchwały
wykraczają poza delegacjć zawartą w art. 15 ust. 5
ustawy Prawo przewozowe. Zgodnie z art. 18 ust. 1
ustawy Prawo przewozowe jeďeli przed rozpoczćciem przewozu lub w czasie jego wykonywania zaistnieją okolicznoċci uniemoďliwiające jego wykonanie zgodnie z treċcią umowy, przewočnik jest obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym podróďnych oraz zapewnić im bez dodatkowej opłaty przewóz do miejsca przeznaczenia przy uďyciu własnych
lub obcych ċrodków transportowych (przewóz zastćpczy). Naleďy zauwaďyć, ďe ww. uchwała dotyczy
wyłącznie przyczyn mających miejsce podczas
przewozu, natomiast w art. 18 ust. 1 ww. ustawy
uregulowane są równieď przypadki, kiedy przewóz
nie moďe być wykonany, a okolicznoċć taka ujawni
sić przed rozpoczćciem przewozu. Zgodnie z § 5
ust. 2 ww. uchwały pasaďerowi posiadającemu waďny bilet przysługuje prawo kontynuowania jazdy
nastćpnym pojazdem, albo pojazdem zastćpczym,
przebiegającym tą samą trasą, podstawionym przez
przewočnika. W art. 18 ust. 1 ww. ustawy Prawo
przewozowe ustawodawca nakłada na przewočnika
obowiązek zapewnienia pasaďerom bez dodatkowej
opłaty przewozu do miejsca przeznaczenia przy uďyciu ċrodków własnych lub obcych ċrodków transportowych (przewóz zastćpczy).
Takďe zakazy okreċlone w § 14 ust. 1 i 2 dotyczące
moďliwoċci nie wpuszczenia lub usunićcia z pojazdu
osób nietrzečwych, agresywnych, niebezpiecznych
czy teď osób bez waďnego biletu odmawiających
zapłacenia naleďnoċci za przewóz stanowi przekroczenie kompetencji rady, gdyď materia ta została juď
uregulowana w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy. Przepis ten,
bćdąc przepisem prawa powszechnie obowiązującego przewiduje, ďe osoby zagraďające bezpieczeĉstwu lub porządkowi w transporcie mogą być nie
dopuszczone do przewozu lub usunićte ze ċrodka
transportowego. Natomiast osoby uciąďliwe dla
podróďnych lub odmawiające zapłacenia naleďnoċci
za przewóz mogą być usunićte ze ċrodka transportowego, chyba ďe naruszałoby to zasady współďycia
społecznego. W związku z powyďszym uznać naleďało, ďe Rada Miasta przekroczyła zakres udzielonego
jej w art. 15 ust. 5 upowaďnienia. Dotyczy to równieď
regulacji zawartej w § 15 pkt 11 uchwały w sprawie
zakazu ďebrania. Zakaz ďebrania w miejscu publicznym wynika bowiem z art. 58 ustawy z dnia 20 maja
1971r. Kodeks wykroczeĉ (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 109,
poz. 756).
Stosownie do przepisu art. 23 ust. 2 ustawy Prawo
przewozowe z przewozu ċrodkiem transportowym
są wyłączone:
1) rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrćbnych przepisów,
2) rzeczy niebezpieczne lub mogące wyrządzić
szkodć osobom lub mieniu,
3) zwłoki i szczątki zwłok ludzkich.
Dlatego teď regulacje zawarte w § 19 ust. 1 pkt „c”,
„d”, „f” stanowią w ocenie organu nadzoru przekroczenie kompetencji rady i naleďało stwierdzić ich
niewaďnoċć.
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Rada Miasta przyjćła ponadto w § 25 ust. 2, 3, 4 i 6,
§ 26 uregulowania dotyczące zasad kontroli dokumentów przewozu osób lub bagaďu w miejskiej komunikacji zbiorowej w Gorzowie Wlkp. Postćpowanie okreċlone w powyďszych zapisach uchwały prawodawca uregulował w art. 33a ustawy Prawo
przewozowe, zgodnie z którym:

2) w razie odmowy zapłacenia naleďnoċci
i niemoďnoċci ustalenia toďsamoċci podróďnego
- zwrócić sić do funkcjonariusza Policji i innych
organów porządkowych, które mają, zgodnie
z przepisami prawa, uprawnienia do ustalania
toďsamoċci osób, o podjćcie czynnoċci zmierzających do ustalenia toďsamoċci podróďnego,

„1. Przewočnik lub osoba przez niego upowaďniona, legitymując sić identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, moďe dokonywać kontroli dokumentów przewozu osób lub
bagaďu.

3) w razie uzasadnionego podejrzenia, ďe dokument przewozu albo dokument uprawniający
do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego jest
podrobiony lub przerobiony - zatrzymać dokument za pokwitowaniem oraz przesłać go prokuratorowi lub Policji, z powiadomieniem wystawcy dokumentu.”

2. Identyfikator, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać co najmniej nastćpujące informacje:
1) nazwć przewočnika,
2) numer identyfikacyjny osoby dokonującej
kontroli dokumentów przewozu osób lub bagaďu,
3) zdjćcie kontrolującego,
4) zakres upowaďnienia,
5) okres waďnoċci,
6) pieczćć i podpis wystawcy (przewočnika).
3. W razie stwierdzenia braku odpowiedniego
dokumentu przewozu przewočnik lub osoba
przez niego upowaďniona pobierają właċciwą
naleďnoċć za przewóz i opłatć dodatkową albo
wystawiają wezwanie do zapłaty.
3a. W razie stwierdzenia braku waďnego dokumentu poċwiadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu przewočnik
lub osoba przez niego upowaďniona pobierają
właċciwą naleďnoċć za przewóz i opłatć dodatkową albo wystawiają wezwanie do zapłaty. Pobrana naleďnoċć za przewóz i opłata dodatkowa,
po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej odpowiadającej kosztom poniesionym przez przewočnika,
podlegają zwrotowi, a w przypadku wezwania
do zapłaty - umorzeniu, w przypadku udokumentowania przez podróďnego, nie póčniej niď
w terminie 7 dni od dnia przewozu, uprawnieĉ
do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu.
3b. W razie posiadania przez podróďnego waďnego dokumentu przewozu, którego nie miał
podczas przejazdu, do zwrotu i umarzania naleďnoċci za przewóz i opłaty dodatkowej stosuje sić
przepis ust. 3a zdanie drugie.
3c. Przewočnik moďe okreċlić w regulaminie
przewozu lub taryfie obniďenie wysokoċci opłaty
dodatkowej w razie natychmiastowego jej uiszczenia lub w terminie wyznaczonym w wezwaniu do zapłaty.
4. Przewočnik lub osoba przez niego upowaďniona ma prawo:
1) w razie odmowy zapłacenia naleďnoċci - ďądać okazania dokumentu umoďliwiającego
stwierdzenie toďsamoċci podróďnego,

Wobec powyďszego brzmienia art. 33a ustawy naleďy stwierdzić, ďe okreċlone w § 26 uchwały kwestie
związane z okreċleniem osób upowaďnionych do
przeprowadzenia kontroli biletów jak i elementy
obligatoryjne identyfikatora, którym legitymuje sić
kontroler zostały uregulowane w ust. 1 i 2 powołanego wyďej przepisu ustawy. Ponadto zapisy § 25
ust. 2, 3, 4 i 6 przedmiotowej uchwały stanowią powtórzenie kolejno regulacji zawartych w art. 33a
ust. 3, 4 i 3a ustawy Prawo przewozowe, co stanowi
w ocenie organu nadzoru istotne naruszenie prawa.
Naruszenie granic upowaďnienia ustawowego do
stanowienia aktów prawa miejscowego uzasadnia
stwierdzenie niewaďnoċci uchwały w czćċci wskazanej na wstćpie. Podkreċlić naleďy, iď przepisy gminne nie mogą regulować materii naleďących do przepisów wyďszego rzćdu i nie mogą pozostawać z nimi
w sprzecznoċci (wyrok NSA z 14.12.2000r., sygn. akt
S.A./Bk 292/00; podobnie wyrok NSA z 16.03.2001r.,
sygn. akt IV S.A. 385/99). Rada gminy obowiązana
jest przestrzegać zakresu upowaďnienia ustawowego udzielonego jej przez ustawć w zakresie tworzenia aktów prawa miejscowego, a w ramach udzielonej jej delegacji w tych działaniach nie moďe wkraczać w materić uregulowaną ustawą. Z uwagi na
fakt, iď uchwała rady gminy, bćdąca čródłem powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej
Polskiej na obszarze danej gminy, jest aktem prawa
miejscowego, musi respektować unormowania zawarte w aktach wyďszego rzćdu bez potrzeby wpisywania do jej treċci postanowieĉ ustawowych (wyrok NSA z dnia 28.02.2003r., sygn. akt I SA/Lu
882/02, niepubl., wyrok NSA w Warszawie z dnia
16.03.2001r., sygn. akt IV SA 385/99, LEX 53377).
Szczególnie niedopuszczalne jest odmienne regulowanie prawem miejscowym tych spraw, które juď
wczeċniej uregulowała ustawa. Dokonywanie przez
radć wykładni rozszerzającej przepisu kompetencyjnego w przypadku uchwalania aktu prawa miejscowego stanowi istotne naruszenie obowiązującego
prawa, co potwierdza zarówno doktryna jak
i orzecznictwo. Jednoczeċnie zapisy kwestionowanych §§ uchwały naruszają przepisy prawa materialnego tj. § 137 w związku z § 143 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002r.
w sprawie zasad techniki prawodawczej (Dz. U.
Nr 100, poz. 908), który stanowi, ďe w uchwale nie
powtarza sić przepisów ustaw. Rada miasta tym
samym obowiązana jest przestrzegać zakresu upowaďnienia udzielonego jej przez ustawć w zakresie
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tworzenia aktów prawa miejscowego. „Dodatkowo
podnieċć naleďy, iď narusza powszechnie obowiązujący porządek prawny w stopniu istotnym nie tylko
regulowanie (...) raz jeszcze tego co zostało juď pomieszczone w čródle powszechnie obowiązującego
prawa lecz takďe modyfikowanie przepisu ustawowego przez akt wykonawczy niďszego rzćdu, co moďliwe jest tylko w granicach wyračnie przewidzianego
upowaďnienia ustawowego”. Pogląd taki został
ugruntowany w orzecznictwie sądowoadministracyjnym np. wyrok NSA Oċrodek Zamiejscowy we
Wrocławiu z dnia 25 marca 2003r. sygn. akt
II SA/WR 2572/02.

Poz. 482

Z powyďszych wzglćdów naleďało orzec jak na
wstćpie.
Od niniejszego rozstrzygnićcia słuďy prawo
wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. w terminie 30 dni od
dorćczenia rozstrzygnićcia za poċrednictwem Wojewody Lubuskiego.
Z upowaďnienia Wojewody Lubuskiego
Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli
Teresa Kaczmarek
4 82

W powyďszej sprawie na uwagć zasługuje równieď
wyrok WSA w Opolu z dnia 18 grudnia 2007r. sygn.
akt II SA/Op 492/07.

• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzćdowego:
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Administracji Lubuskiego Urzćdu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagielloĉczyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. (0-95) 7115-210 - w punkcie sprzedaďy Lubuskiego Urzćdu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul Jagielloĉczyka 8, codziennie w godz. 730 - 1530, Dzienniki Urzćdowe wraz ze skorowidzami
wyłoďone są do powszechnego wglądu redakcji Dziennika Urzćdowego, w bibliotece Lubuskiego Urzćdu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. oraz Delegaturze Lubuskiego Urzćdu Wojewódzkiego w Zielonej Górze – codziennie w godzinach pracy urzćdu.
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