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Uchwała Rady Gminy Zwierzyn Nr XLI/219/2010 z dnia 25 lutego
2010r. w sprawie okreċlenia wymagaĉ, jakie powinien spełnić przedsićbiorca ubiegający sić o wydanie zezwolenia na opróďnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystoċci ciekłych, odbierania
odpadów komunalnych od właċcicieli nieruchomoċci, ochrony przed
bezdomnymi zwierzćtami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych
zwierząt, a takďe grzebowisk i spalarni zwłok zwierzćcych i ich czćċci

2470

Uchwała Rady Gminy Brody Ďarskie Nr XXXVII/258/10 z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie sposobu i zasad zapewnienia pomocy społecznej
w zakresie doďywiania dzieciom do 7 roku ďycia, uczniom do czasy
ukoĉczenia szkoły ponadgimnazjalnej, a takďe osobom i rodzinom
znajdującym sić w trudnej sytuacji materialno – bytowej oraz
w sprawie okreċlenia warunków odpłatnoċci tj. zasad zwrotu w czćċci
lub całoċci wydatków poniesionych na przyznane ċwiadczenia z pomocy społecznej w tej formie w latach 2010 – 2013

2471

Uchwała Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku Nr XXXV/217/2010
z dnia 19 marca 2010r. w sprawie okreċlenia zasad nabycia, zbycia,
uďyczania i obciąďania nieruchomoċci oraz ich wydzierďawienia i najmu na okres dłuďszy niď trzy lata

2472

Uchwała Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku Nr XXXV/ 218 /2010
z dnia 19 marca 2010r. w sprawie wyraďenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa uďytkowania wieczystego
w prawo własnoċci nieruchomoċci wykorzystywanej na cele mieszkaniowe

2475

Uchwała Rady Miejskiej w Sławie Nr XLVIII/330/10 z dnia 25 marca
2010r. zmieniająca uchwałć Nr XXXI/216/08 z dnia 20 listopada 2008r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych
form wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych na terenie Gminy Sława przez inne podmioty, niebćdące jednostkami samorządu terytorialnego

2475

Uchwała Rady Miejskiej w Sławie Nr XLVIII/331/10 z dnia 25 marca
2010r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz zasad wydatków
związanych z obowiązkiem sprawienia pogrzebu

2476

Uchwała Rady Miejskiej w Torzymiu Nr XXXIV/232/10 z dnia 25 marca
2010r. w sprawie ustanowienia uďytków ekologicznych na terenie
gminy Torzym

2477

Uchwała Rady Miejskiej w Witnicy Nr XLIX/306/2010 z dnia 25 marca
2010r. w sprawie przyjćcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami dla miasta i gminy Witnica na lata 2010 – 2014”

2489

Uchwała Rady Miejskiej w Zbąszynku Nr XLIV/18/2010 z dnia 25 marca 2010r. w sprawie utraty mocy uchwały Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 28 sierpnia 2008 roku Nr XXIV/32/2008 w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Burmistrza w sprawie wprowadzenia ograniczeĉ
w korzystaniu z wody pitnej z wodociągów stanowiących własnoċć
Gminy Zbąszynek
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Uchwała Rady Miasta Ďagaĉ Nr LIV/23/2010 z dnia 25 marca 2010r.
w sprawie nadania nazwy placu
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Uchwała Rady Miasta Ďagaĉ Nr LIV/27/2010 z dnia 25 marca 2010r.
zmieniająca uchwałć Nr XXXVI/161/2008 Rady Miasta Ďagaĉ z dnia
29 grudnia 2008 roku w sprawie okreċlenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Ďagaĉ przez
osoby fizyczne lub prawne
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Uchwała Rady Gminy Zwierzyn Nr XLII/225/2010 z dnia 29 marca
2010r. w sprawie opłat za ċwiadczenia przekraczające podstawć programową wychowania przedszkolnego, z których mogą korzystać
dzieci uczćszczające do Publicznego Przedszkola w Zwierzynie.
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Uchwała Rady Miejskiej w Koďuchowie Nr LV/349/10 z dnia 26 marca
2010r. zmieniająca uchwałć w sprawie okreċlenia zasad udzielania
dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub
robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

2576

Uchwała Rady Gminy Bojadła Nr XXXIII/163/10 z dnia 31 marca
2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania
utworzonych na terenie Gminy Bojadła

2576

Uchwała Rady Gminy Bojadła Nr XXXIII/164/10 z dnia 31 marca
2010r. w sprawie zmian w podziale Gminy Bojadła na stałe okrćgi
wyborcze
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Uchwała Rady Powiatu Ċwiebodziĉskiego Nr XL/269/10 z dnia
25 marca 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowoċci ich wykorzystania

2578

Uchwała Rady Powiatu Zielonogórskiego Nr XXXV/277/2010 z dnia
31 marca 2010r. w sprawie zmian w podziale na stałe okrćgi wyborcze do rady powiatu

2583

Uchwała Rady Powiatu Zielonogórskiego Nr XXXV/280/2010 z dnia
31 marca 2010r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatnoċci za
pobyt w mieszkaniu chronionym mieszczącym sić przy Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie, ul. Sulechowska 1

2584

Uchwała Rady Powiatu Zielonogórskiego Nr XXXV/283/2010 z dnia
31 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/274/2010 Rady
Powiatu Zielonogórskiego z dnia 4 lutego 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie naleďnoċci
pienićďnych Powiatu Zielonogórskiego i powiatowych jednostek organizacyjnych mających charakter cywilnoprawny

2584

Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego Nr XLV/224/10
z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeĉskich

2585

Uchwała Rady Powiatu Ďarskiego Nr XLV/249/10 z dnia 30 marca
2010r. w sprawie powierzenia Miastu Zielona Góra prowadzenia zadaĉ publicznych z zakresu pomocy społecznej dotyczących działalnoċci Oċrodka Adopcyjno – Opiekuĉczego w Zielonej Górze
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Uchwała Sejmiku Województwa Lubuskiego Nr XLVIII/475/2010 z dnia
30 marca 2010r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. polegającego na
ograniczeniu jego działalnoċci, pod wzglćdem udzielanych ċwiadczeĉ.
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Uchwała Sejmiku Województwa Lubuskiego Nr XLVIII/476/2010 z dnia
30 marca 2010r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., polegającego na
rozszerzeniu jego działalnoċci.

2590

Uchwała Sejmiku Województwa Lubuskiego Nr XLVIII/478/2010 z dnia
30 marca 2010r. w sprawie likwidacji Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno - Kardiologicznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Torzymiu.
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Uchwała Sejmiku Województwa Lubuskiego Nr XLVIII/487/2010 z dnia
30 marca 2010r. w sprawie okreċlenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych
upraw w 2010 roku.
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Uchwała Sejmiku Województwa Lubuskiego Nr XLVIII/495/2010 z dnia
30 marca 2010r. w sprawie przyjćcia zasad, trybu i harmonogramu
opracowania aktualizacji „Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego”
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Uchwała Sejmiku Województwa Lubuskiego Nr L/507/2010 z dnia
26 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałć w sprawie likwidacji Wojewódzkiej Kolumny Transportu Sanitarnego w Gorzowie Wlkp.
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UCHWAŁA KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
638

–

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze Nr 127/2010 z dnia 11 maja 2010r.
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Informacja Dyrektora Izby Skarbowej w Zielonej Górze z dnia 6 maja
2010r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowoċci prawnej, którym umorzono zaległoċci podatkowe, odsetki za zwłokć lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyďszającej 5.000zł w okresie od 1 stycznia 2010r.
do 31 marca 2010r.
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Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzaĉskim
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Porozumienie Nr ES./U – 433/1/2010 z dnia 24 marca 2010r.
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UCHWAŁA NR XLI/219/2010
RADY GMINY ZWIERZYN
z dnia 25 lutego 2010r.
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o wydanie
zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich
części
Na podstawie art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia
13 wrzeċnia 1996r. o utrzymaniu czystoċci i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 ze
zmianami w 2006r. Nr 144, poz. 1042; w 2008r.
Nr 223, poz. 1464; w 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 79,
poz. 666, Nr 92, poz. 753, Nr 215, poz. 1664) Rada
Gminy Zwierzyn uchwala, co nastćpuje:
§ 1. Ustala sić wymagania, jakie powinien spełniać przedsićbiorca ubiegający sić o uzyskanie zezwolenia na ċwiadczenie usług z zakresie:
1) odbierania odpadów komunalnych od właċcicieli nieruchomoċci,
2) opróďniania
zbiorników
bezodpływowych
i transportu nieczystoċci ciekłych,
3) ochrony przed bezdomnymi zwierzćtami,
4) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a takďe grzebowisk i spalarni zwłok zwierzćcych i ich czćċci.
§ 2. Przedsićbiorca ubiegający sić o zezwolenie
na prowadzenie działalnoċci obejmujące odbieranie
odpadów komunalnych od właċcicieli nieruchomoċci lub opróďnianie zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystoċci ciekłych winien posiadać:
1) wpis do rejestru przedsićbiorstw w Krajowym
Rejestrze Sądowym lub rejestru handlowego
albo wpis do ewidencji działalnoċci gospodarczej, na podstawie przepisów ustawy z dnia
19 listopada 1999r. Prawo działalnoċci gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.),
2) tytuł prawny do dysponowania specjalistycznymi pojazdami samochodowymi, którymi
transport odebranych odpadów komunalnych
lub nieczystoċci płynnych ma być wykonywany. Pojazdy te muszą spełniać wymagania
techniczne okreċlone w przepisach szczegółowych regulujących tego rodzaju warunki oraz

w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 listopada 2002r. w sprawie wymagaĉ dla
pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193,
poz. 1617),
3) urządzenie do mycia i dezynfekcji pojemników
i innego sprzćtu technicznego oraz ċrodków
transportu, uďywanych do prowadzenia działalnoċci,
4) dokument potwierdzający gotowoċć przyjćcia
odpadów stałych od podmiotu ubiegającego
sić o zezwolenie, przez Zakład Utylizacji Odpadów w Gorzowie – Chruċciku z terenu Gminy
Zwierzyn,
5) dokument wskazujący podmiot unieszkodliwiający nieczystoċci ciekłe.
§ 3. 1. Przedsićbiorca winien złoďyć stosowny
wniosek o wydanie zezwolenia do Wójta Gminy
Zwierzyn.
2. Wniosek o którym mowa w ust. 1 winien zawierać elementy, o których mowa w art. 8 ust. 1,
ustawy o utrzymaniu czystoċci i porządku w gminach.
3. Do wniosku naleďy dołączyć informacje, o których mowa w art. 8 ust. 1a, 2 i 2a wyďej okreċlonej
ustawy.
§ 4. Przedsićbiorca ubiegający sić o zezwolenie
na prowadzenie działalnoċci w zakresie ochrony
przed bezdomnymi zwierzćtami winien posiadać:
1) tytuł prawny do dysponowania nieruchomoċcią, wyposaďoną w obiekty budowlane i urządzenia
przystosowane do czasowego przetrzymania zwłok
zwierzćcych,
2) tytuł prawny do dysponowania ċrodkiem
transportu, których uďytkowanie w trakcie prowadzonej działalnoċci nie bćdzie naruszać przepisów
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ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt
(j.t. Dz.U z 2003r. Nr 106, poz. 1002), a takďe wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.
§ 5. Przedsićbiorca ubiegający sić o zezwolenie
na prowadzenie schroniska dla zwierząt bezdomnych winien posiadać:
1) tytuł prawny do dysponowania nieruchomoċcią
wyposaďoną w obiekty budowlane i ċrodki
techniczne (pojazd, urządzenia itp.) odpowiednie w iloċci i jakoċci do zakresu planowanej
działalnoċci, spełniającą wymagania stosowanych w tym zakresie przepisów weterynaryjnych i ochrony ċrodowiska,
§ 6. Przedsićbiorca ubiegający sić o zezwolenie
na prowadzenie grzebowiska lub spalarni zwłok
zwierzćcych winien posiadać tytuł prawny do dys-

ponowania nieruchomoċcią wyposaďoną w obiekty
budowlane i ċrodki techniczne (pojazd, urządzenia
itp.) odpowiednie, w iloċci i jakoċci, do zakresu planowanej działalnoċci, spełniającą wymagania stosowanych w tym zakresie przepisów budowlanych,
sanitarnych, weterynaryjnych i ochrony ċrodowiska.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy Zwierzyn.
§ 8. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Mirosław Gniewczyński
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UCHWAŁA NR XXXVII/258/10
RADY GMINY BRODY ŻARSKIE
z dnia 26 lutego 2010r.
w sprawie sposobu i zasad zapewnienia pomocy społecznej w zakresie dożywiania dzieciom do 7 roku
życia, uczniom do czasy ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, a także osobom i rodzinom znajdującym
się w trudnej sytuacji materialno- bytowej oraz w sprawie określenia warunków odpłatności tj. zasad
zwrotu w części lub całości wydatków poniesionych na przyznane świadczenia z pomocy społecznej w tej
formie w latach 2010- 2013
Na podstawie 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.) oraz
art. 96 ust. 4 w związku z art. 17 ust. 1 pkt. 3 i 14,
art. 48 ust. 4 i 5 i art. 96 ust. 1 pkt 1, art. 24 ust. 1, 2
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(tekst jednolity Dz. U. z 2009 Nr 175, poz. 1362
z póčn. zm.) oraz art. 6 i art. 7 ustawy z dnia
29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc paĉstwa w zakresie doďywiania”
(Dz. U. z 2006r. Nr 267, poz. 2259 z póčn. zm.):

pienićďnego na zakup posiłku lub ďywnoċci są
w szczególnoċci uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum, dzieci uczćszczające do
przedszkoli, inne dzieci w wieku do 7 lat oraz
młodzieď i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, oraz w szczególnoċci osoby samotne,
w podeszłym wieku, chore i niepełnosprawne,
a takďe osoby wymienione w art. 7 ustawy
z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
które własnym staraniem nie mogą sobie zapewnić jednego posiłku dziennie.

§ 1. W latach 2010- 2013 pomoc społeczną w zakresie doďywiania realizuje Gminny Oċrodek Pomocy Społecznej stosownie do przepisów ustawy
z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
z uwzglćdnieniem ustawy z dnia 29 grudnia 2005r.
o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc
paĉstwa w zakresie doďywiania”, tj.:

§ 2. 1. Posiłki w naturze dzieciom w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i w innych szkołach do czasu ukoĉczenia szkoły ponadgimnazjalnej – przygotowują kuchnie i stołówki tych
placówek, w których posiłki bćdą wydawane i spoďywane. Koszt posiłku, z zastrzeďeniem § 3 pkt. 5,
jest ustalany przez Dyrektora w/w placówek. O kaďdorazowych zmianach odpłatnoċci za posiłek Dyrektorzy informują pisemnie Gminny Oċrodek Pomocy
Społecznej w Brodach.

1. Pomoc w formie doďywiania dzieciom, uczniom
oraz osobom i rodzinom znajdującym sić
w trudniej sytuacji materialno – bytowej moďe
być przyznana nieodpłatnie w zaleďnoċci od sytuacji dochodowej osoby, rodziny lub opiekunów, pod warunkiem, ďe dochód na osobć lub
dochód na osobć w rodzinie nie przekracza
150% kryterium dochodowego okreċlonego
zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej.
2. Uprawnionymi do korzystania z nieodpłatnych
posiłków w naturze lub w formie ċwiadczenia

2. Pozostałym osobom uprawnionym do posiłku
zapewnienie posiłku w naturze moďe być realizowane:
1) w stołówce szkolnej lub przedszkolnej za zgodą
Dyrektorów tych placówek.
3. W przypadku braku moďliwoċci zapewnienia
posiłku w naturze lub gdy przyznanie pomocy
w formie posiłku w naturze byłoby niecelowe
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z uwagi na sytuacjć osobistą lub rodzinną, moďe być
przyznana pomoc:

6,40zł obiad 2 daniowy w roku 2011
3,30 zł kolacja w roku 2011;

1) w formie ċwiadczenia pienićďnego na zakup
posiłku lub ďywnoċci, wypłaconego do rąk własnych lub przekazanego bezpoċrednio do sklepu spoďywczego na podstawie sporządzonej listy płac.

3)
2,60zł ċniadanie w roku 2012
6,80zł obiad 2 daniowy w roku 2012
3,60zł kolacja w roku 2012;

§ 3. 1. Nieodpłatny jeden gorący posiłek dziennie
jak w § 2 pkt 1 i 2, obejmuje posiłek jednodaniowy
tj. zupa z chlebem lub zupa z wkładką i chlebem lub
drugie danie.
2. W przypadku, gdy dziecko przebywa w szkole
z internatem lub uczćszcza do przedszkola moďe
zostać przyznane ċwiadczenie tj. ċniadanie, obiad
2 daniowy i kolacja.
3. Koszt jednego posiłku w naturze przygotowywanego w zorganizowanych stołówkach jak w § 2
pkt. 1 i 2, § 3 pkt. 1 nie moďe przekraczać:

4)
2,90zł ċniadanie w roku 2013
7,20zł obiad 2 daniowy w roku 2013
3,90zł kolacja w roku 2013.
5. Koszt zakupu posiłku lub ďywnoċci w formie
jak w § 2 pkt 3, nie moďe przekraczać w całym miesiącu:
1) 60,00zł na jedną osobć, a jednego posiłku dziennie 2,00zł w roku 2010;

1) 2,50zł w roku 2010;

2) 75,00zł na jedną osobć, a jednego posiłku dziennie 2,50zł w roku 2011;

2) 3,00zł w roku 2011;
3) 3,50zł w roku 2012;

3) 90,00zł na jedną osobć, a jednego posiłku dziennie 3,00zł w roku 2012;

4) 4,00zł w roku 2013;
4. Koszt posiłków w naturze (ċniadanie, obiad 2daniowy i kolacja), dla dzieci przebywających w internatach oraz dla dzieci uczćszczających do przedszkola, przygotowywanych w zorganizowanych stołówkach jak w § 2 pkt. 1 i 2 i § 3 pkt. 2 nie moďe
przekraczać:
1)
2,00zł ċniadanie w roku 2010
6,00zł obiad 2 daniowy w roku 2010

4) 105,00zł na jedną osobć, a jednego posiłku
dziennie 3,50zł w roku 2013.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy Brody.
§ 5. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy
ogłoszeĉ w budynku Urzćdu Gminy w Brodach.
Przewodniczący Rady
Lech Kossak

3,00zł kolacja w roku 2010;
2)
2,30zł ċniadanie w roku 2011
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UCHWAŁA NR XXXV/217/2010
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIASTECZKU
z dnia 19 marca 2010r.
w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, użyczania i obciążania nieruchomości oraz ich
wydzierżawienia i najmu na okres dłuższy niż trzy lata
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póčn. zm.)
uchwala sić, co nastćpuje:
Przepisy ogólne
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) Burmistrz gminy – naleďy przez to rozumieć
Burmistrza Gminy Nowe Miasteczko;
2) radzie miejskiej – naleďy przez to rozumieć Radć Miejską w Nowym Miasteczku;
3) gminie – naleďy przez to rozumieć Gminć Nowe
Miasteczko;
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4) ustawie – naleďy przez to rozumieć ustawć
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomoċciami (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 261,
poz. 2603 z póčn. zm.);
5) urządzeniach infrastruktury technicznej – naleďy
przez to rozumieć drogi oraz wybudowane pod
ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewody lub
urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, elektryczne, gazowe i telekomunikacyjne.
Zasady gospodarowania nieruchomościami
§ 2. Obrót nieruchomoċciami stanowiącymi własnoċć gminy nastćpuje w formie: sprzedaďy, zamiany, zrzeczenia sić, oddania w uďytkowanie wieczyste, oddania w trwały zarząd, obciąďenia ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady
niepienićďne /aporty/ do spółek, przekazywane jako
wyposaďenie tworzonych przedsićbiorstw, fundacji
i jednostek organizacyjnych oraz jako majątek tworzonych spółek oraz oddania w uďyczenie, najem lub
dzierďawć na okres dłuďszy niď trzy lata.
§ 3. Do wyłącznej Kompetencji Rady naleďy wyraďenie zgody na:
1) darowiznć nieruchomoċci;
2) wnoszenie nieruchomoċci jako wkładów niepienićďnych (aportów) do spółek;
3) przekazywanie nieruchomoċci jako
tworzonych fundacji;

majątek

4) przekazywanie w formie darowizny, jako wkładu podmiotu publicznego w celu realizacji zadaĉ publicznych w ramach partnerstwa publiczno prawnego;
5) sprzedaď nieruchomoċci na rzecz Skarbu Paĉstwa lub jednostki samorządu za cenć niďszą
niď ich wartoċć rynkowa lub oddawanie
w uďytkowanie wieczyste bez pobierania pierwszej opłaty;
6) dokonywanie zamiany prawa własnoċci i prawa
uďytkowania wieczystego nieruchomoċci ze
Skarbem Paĉstwa oraz jednostkami samorządu
terytorialnego, bez obowiązku dokonywania
dopłat w przypadku róďnicy wartoċci zamienianych nieruchomoċci;
7) zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomoċci, gdy sprzedaď nastćpuje
na rzecz osoby, która dzierďawi nieruchomoċć
na podstawie umowy zawartej co najmniej na
10 lat i zabudowała ją na podstawie pozwolenia
na budowć;
8) udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa uďytkowania wieczystego
w prawo własnoċci;
9) zmianć wysokoċci bonifikaty od ceny sprzedaďy
nieruchomoċci wpisanych do rejestru zabytków;
10) udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaďy nieruchomoċci w przypadkach okreċlonych w ustawie.
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11) nieodpłatne obciąďenie ograniczonymi prawami rzeczowymi na rzecz Skarbu Paĉstwa lub
innych jednostek samorządowych.
Nabywanie nieruchomości
§ 4. Nabywanie przez Gminć nieruchomoċci moďe nastćpować w celu realizacji zadaĉ związanych
z rozwojem gminy i zorganizowaniem działalnoċci
inwestycyjnej, a w szczególnoċci na realizacjć budownictwa mieszkalnego oraz związanych z nim
urządzeĉ infrastruktury technicznej i innych celów
publicznych.
§ 5. Burmistrz Gminy moďe nabywać nieruchomoċci, bez koniecznoċci uzyskania zgody rady miejskiej na ich nabycie:
1) na cele związane z realizacją zadaĉ własnych
gminy;
2) na cele publiczne;
3) na tworzenie gminnego zasobu nieruchomoċci,
w celu realizacji zadaĉ związanych z funkcjonowaniem i rozwojem gminy;
4) w formie darowizny lub nieodpłatnego przekazania na rzecz gminy;
5) w nastćpstwie wykonywania prawa pierwokupu;
6) w wyniku zamiany nieruchomoċci, z zastrzeďeniem § 3 pkt 6.
Zbywanie Nieruchomości
§ 6. Burmistrz Gminy moďe zbywać nieruchomoċci stanowiące własnoċć lub prawo uďytkowania
wieczystego gminy:
1) w drodze przetargu – nieruchomoċci na warunkach okreċlonych w ustawie i przepisach wykonawczych;
2) w trybie bezprzetargowym – nieruchomoċci,
których sprzedaď jest ustawowo zwolniona
z obowiązku przetargowego trybu zbycia.
§ 7. Zwalnia sić z obowiązku zbycia w drodze
przetargu nieruchomoċci przeznaczone na realizacjć
urządzeĉ infrastruktury technicznej lub na inne cele
publiczne realizowane przez podmioty, dla których
są celami statutowymi i których dochody przeznaczone są w całoċci na działalnoċć statutową.
§ 8. Nieruchomoċci lub ich czćċci, jeďeli mogą
poprawić warunki zagospodarowania nieruchomoċci przyległej Burmistrz gminy moďe zbywać bezprzetargowo na podstawie Zarządzenia.
§ 9. Zwolnienia z przetargu nie stosuje sić jeďeli
o nabycie nieruchomoċci ubiega sić wićcej niď jeden
podmiot zainteresowany jej nabyciem i spełniający
warunki do zwolnienia z przetargu, wówczas naleďy
zorganizować przetarg ograniczony do tych osób.
§ 10. W przypadku bezprzetargowej sprzedaďy
lub oddania w uďytkowanie wieczyste Burmistrz
gminy moďe dotychczasowym najemcom lokali
mieszkalnych rozłoďyć zapłatć ceny na raty roczne
przez okres do 10 lat.
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§ 11. W przypadku rozłoďenia ceny sprzedaďy na
raty wysokoċć oprocentowania naleďnoċci wynosi
1 % od niespłaconej naleďnoċci.

moċć, jeďeli dzierďawca lub najemca wywiązuje sić
ze zobowiązaĉ finansowych wynikających z dotychczasowej umowy dzierďawy lub najmu.

§ 12. Przy oddaniu gruntu w uďytkowanie wieczyste pobiera sić pierwszą opłatć w wysokoċci 20%
ceny nieruchomoċci gruntowej.

§ 17. Burmistrz moďe uďyczać na okres do 3 lat
nieruchomoċci na rzecz:
1) samorządowych jednostek organizacyjnych;

Obciążanie nieruchomości

2) organizacji społecznych i zawodowych, stowarzyszeĉ i fundacji, które działają na rzecz społecznoċci lokalnych i prowadzą działalnoċć charytatywną, opiekuĉczą, kulturalną, leczniczą,
oċwiatową, sportowo – turystyczną;

§ 13. Nieruchomoċci stanowiące własnoċć gminy mogą być obciąďane za wynagrodzeniem lub
nieodpłatnie, prawem uďytkowania oraz słuďebnoċcią gruntową – o ile nieruchomoċć władnąca nie
ma odpowiedniego dostćpu do drogi.
§ 14. Nieruchomoċci stanowiące własnoċć Gminy mogą być obciąďane za wynagrodzeniem lub
nieodpłatnie słuďebnoċcią przesyłu - z tytułu przebiegu urządzeĉ infrastruktury technicznej.
Wynajmowanie, wydzierżawianie i użyczanie
nieruchomości
§ 15. 1. Nieruchomoċci mogą być wydzierďawiane lub wynajmowane przez Burmistrza Gminy
w trybie bezprzetargowym w drodze negocjacji
z zainteresowanym na okres do 3 lat.

3) organizacji poďytku publicznego na cel prowadzonej działalnoċci poďytku publicznego;
4) koċciołów i związków wyznaniowych.
§ 18. Uďyczenie na okres powyďej 3 lat wymaga
zgody Rady Miejskiej.
Postanowienia końcowe
§ 19. Burmistrz okreċli w drodze zarządzeĉ
szczegółowe zasady gospodarowania nieruchomoċciami gminy, które przydzielono do jego kompetencji.

2. W przypadku gdy o dzierďawć lub najem danej
nieruchomoċci ubiegają sić co najmniej dwie osoby
zawarcie umowy naleďy poprzedzić przetargiem
ograniczonym do wnioskodawców.

§ 20. Traci moc uchwała:
1) Nr XXXVIII/231/98 Rady Miejskiej w Nowym
Miasteczku z dnia 12 lutego 1998r. w sprawie
obrotu nieruchomoċciami stanowiącymi własnoċć gminy.

3. Zawieranie przez Burmistrza gminy umów
dzierďawy i najmu na czas dłuďszy niď 3 lata oraz na
czas nieokreċlony nastćpuje w drodze przetargu.

2) Nr XXV/179/2001 Rady Miejskiej w Nowym
Miasteczku z dnia 7 wrzeċnia 2001r. w sprawie
zmian do uchwały Rady Miejskiej w Nowym
Miasteczku Nr XXXVIII/231/98 dotyczącej obrotu nieruchomoċciami stanowiącymi własnoċć
gminy.

4. O okresie dzierďawy lub najmu decyduje Burmistrz Gminy biorąc pod uwagć w szczególnoċci:
a) przeznaczenie i sposób zagospodarowania
nieruchomoċci,
b) koniecznoċć poniesienia niezbćdnych nakładów inwestycyjnych korzystania z nieruchomoċci,
c) przydatnoċć i korzyċć społeczną wynikającą
z dzierďawy lub najmu.
§ 16. Wyraďa sić zgodć na zawarcie przez Burmistrza gminy w trybie bezprzetargowym kolejnych
umów z dotychczasowymi dzierďawcami lub najemcami, których przedmiotem jest ta sama nierucho-

§ 21. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Miasteczko
§ 22. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Joanna Zawiślak Mendaluk
13
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UCHWAŁA NR XXXV/ 218 /2010
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIASTECZKU
z dnia 19 marca 2010r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanej na cele mieszkaniowe

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomoċciami
(t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.)
w związku z art. 1 oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia
29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa uďytkowania
wieczystego w prawo własnoċci nieruchomoċci
(t.j. Dz. U. Nr 175, poz. 1459 ze zm.) Rada Miejska
w Nowym Miasteczku uchwala, co nastćpuje:
§ 1. Po zapoznaniu sić z wartoċcią ustaloną przez
biegłego rzeczoznawcć majątkowego w operacie
szacunkowym stanowiącą podstawć do ustalenia
opłaty za przekształcenie prawa uďytkowania
wieczystego w prawo własnoċci, która wynosi
5.900,00zł (słownie: pićć tysiące dziewiććset złotych)
- wyraďa sić zgodć na udzielenie 90% bonifikaty od
opłaty z tytułu przekształcenia prawa uďytkowania
wieczystego w prawo własnoċci na rzecz dotychcza-

sowego uďytkownika wieczystego nieruchomoċci
stanowiącej własnoċć gminy Nowe Miasteczko
oznaczonej jako działka Nr 103 o powierzchni 671m2
połoďona w Nowym Miasteczku przy ul. Parkowej,
dla której Sąd Rejonowy w Nowej Soli Wydział
Ksiąg Wieczystych prowadzi ksićgć wieczystą
KW 20495.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Miasteczko.
§ 3. Uchwała wchodzi w ďycie z dniem podjćcia
i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjćty.
Przewodnicząca Rady
Joanna Zawiślak Mendaluk
6 14
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UCHWAŁA NR XLVIII/330/10
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWIE
z dnia 25 marca 2010r.
zmieniająca uchwałę Nr XXXI/216/08 z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania
dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych na terenie
Gminy Sława przez inne podmioty, niebędące jednostkami samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póčn.
zm.) oraz art. 80 ust. 4 oraz art. 90 ust. 4 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. W uchwale Nr XXXI/216/08 z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania
dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania
przedszkolnego oraz szkół prowadzonych na terenie
Gminy Sława przez inne podmioty, niebćdące jednostkami samorządu terytorialnego wprowadza sić
nastćpujące zmiany:
1) w § 1 wprowadza sić ust. 3, który otrzymuje
brzmienie:
„3. Ustala sić tryb i zakres kontroli prawidłowoċci wykorzystania dotacji przez przedszkole , in-

ną formć wychowania przedszkolnego oraz szkół
okreċlone w ust. 1”
2) w § 5 wprowadza sić ust. 2, który otrzymuje
brzmienie:
„2. Ustala sić tryb i zakres kontroli według zasad
okreċlonych poniďej.
1) Jednostka o której mowa w § 1 ust. 1, która
otrzymała dotacjć z budďetu Gminy Sława, moďe
zostać skontrolowana w zakresie prawidłowoċci
przedstawienia danych o iloċciach uczniów oraz
danych o wykorzystaniu otrzymanej dotacji.
2) Pracownicy Urzćdu Miejskiego w Sławie
upowaďnieni przez Burmistrza Sławy do przeprowadzenia kontroli o której mowa w ust. 2. 1
mają prawo wstćpu do pomieszczeĉ jednostki
oraz wglądu do prowadzonej przez nią dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania.
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3) Podstawą do przeprowadzenia kontroli przez
pracownika Urzćdu Miejskiego w Sławie jest
imienne upowaďnienie udzielone przez Burmistrza Sławy okreċlające:

Poz. 615, 616
w wykorzystaniu dotacji, wraz z wyliczeniem
kwoty dopłaty do dotacji otrzymanej z budďetu
Gminy Sława lub kwoty zwrotu dotacji pobranej
w nadmiernej wysokoċci, albo wykorzystanej
niezgodnie z przeznaczeniem. W wystąpieniu
pokontrolnym, na tyle na ile jest to moďliwe,
okreċla sić osoby odpowiedzialne za powstanie
stwierdzonych nieprawidłowoċci.

a) imić i nazwisko osoby przeprowadzającej kontrolć;
b) nazwć jednostki kontrolowanej;

8) Od wystąpienia pokontrolnego o którym mowa w pkt 7) w terminie 14 dni od jego otrzymania, Dyrektor jednostki lub organ prowadzący
jednostkć, moďe skierować zastrzeďenia do Burmistrza Sławy.

c) zakres przedmiotowej kontroli;
d) czasokres przeprowadzonej kontroli;
4) O przeprowadzeniu kontroli powiadamia sić
Dyrektora jednostki lub zastćpcć oraz organ
prowadzący jednostkć wraz z informacją o zakresie przedmiotowej kontroli i czasookresie jej
przeprowadzania.

9) Podstawą zastrzeďeĉ o których mowa w pkt. 8)
moďe być zakwestionowanie zgodnoċci ustaleĉ
kontroli ze stanem faktycznym lub zakwestionowanie interpretacji prawa zawartej w wystąpieniu pokontrolnym. O wyniku rozpoznania zastrzeďeĉ Burmistrz powiadamia jednostkć i organ prowadzący do 14 dni od otrzymania zastrzeďeĉ.

5) W ramach dokumentacji okazywanej przez
jednostkć, osoby kontrolujące mają prawo ďądać
stosownych kopii poċwiadczonych za zgodnoċć
z oryginałem oraz ďądać udzielania odpowiedzi
i wyjaċnieĉ pisemnych.
6) Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest
protokół, który po jednym egzemplarzu otrzymuje jednostka kontrolowana wraz z poċwiadczeniem otrzymania protokołu, a takďe Urząd Miejski w Sławie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Sławy.

7) Na podstawie ustaleĉ protokołu kontroli do
skontrolowanej jednostki kierowane jest pisemne wystąpienie pokontrolne, które moďe dotyczyć stwierdzonych nieprawidłowoċci w zakresie
danych o iloċci uczniów lub nieprawidłowoċci

Przewodniczący Rady
Aleksander Polański

§ 3. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego
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UCHWAŁA NR XLVIII/331/10
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWIE
z dnia 25 marca 2010r.
w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz zasad wydatków związanych z obowiązkiem sprawienia
pogrzebu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1
art. 41, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r
z póčn. zm.) art. 17 ust. 1 pkt. 15, art. 44, art. 96
ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r Nr 64, poz. 593 z póčn. zm.)
Rada Miejska w Sławie uchwala co nastćpuje:
§ 1. Ustala sić „Sposób sprawienia pogrzebu
oraz zasady zwrotu wydatków związanych z obowiązkiem sprawienia pogrzebu.” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Sławy oraz kierownikowi Oċrodka Pomocy
Społecznej w Sławie.

§ 3. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Aleksander Polański
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLVIII/331/10
Rady Miejskiej w Sławie
z dnia 25 marca 2010r.
„SPRAWIENIE POGRZEBU OSOBOM ZMARŁYM
ORAZ ZWROTU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z OBOWIĄZKIEM SPRAWIENIA POGRZEBU”.
§ 1. 1. Sprawienie pogrzebu przez gminć Sława
przysługuje osobom zmarłym zamieszkałym lub
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przebywającym na terenie gminy w stosunku do
których, nie ustalono osób zobowiązanych do sprawienia pogrzebu lub gdy osoby zobowiązane nie
mają takiej moďliwoċci.
2. Postanowienia w pkt. 1 odnoszą sić takďe do
osób, których toďsamoċci nie da sić ustalić po uzyskaniu zgody właċciwego prokuratora.
3. Pochowanie zwłok nastćpuje na podstawie aktu zgonu wystawionego przez Urząd Stanu Cywilnego właċciwego dla miejsca zgonu po rozeznaniu
sytuacji przez pracownika socjalnego.
4. Sprawienie pochówku Oċrodek Pomocy Społecznej w Sławie zleca zakładowi pogrzebowemu.
5. Pogrzeb powinien być przeprowadzony zgodnie z wyznaniem zmarłego.

9) inne czynnoċci wynikające ze sprawienia pogrzebu, wymagane przepisami prawa.
§ 3. 1. Zapłaty lub zwrotu kosztów za sprawienie
pogrzebu dokonuje sić na podstawie faktur przedstawionych przez osoby, które dokonały pochówku
lub faktury wystawionej przez firmć, której pochówek został zlecony oraz dowodu wpłaty / pokwitowania za posługć duszpasterską i inne opłaty za
usługi pogrzebowe dokonane przez duchownego
zgodnie z wyznaniem.
2. Wydatki na pokrycie kosztów pogrzebu nie
mogą przekroczyć 70% kwoty zasiłku pogrzebowego
z ubezpieczenia społecznego.
§ 4. Poniesiony przez gminć koszt pogrzebu podlega zwrotowi w całoċci:
z zasiłku pogrzebowego, jeďeli przysługuje
zasiłek z ubezpieczenia społecznego;

§ 2. 1. Kompleksowe usługi pogrzebowe obejmują:

z masy spadkowej, jeďeli po osobie zmarłej
nie przysługuje zasiłek pogrzebowy;

1) przygotowanie zwłok do pochówku, w tym
umycie, ubranie;
2) przechowywanie zwłok w chłodni lub domu
pogrzebowym;
3) zakup trumny;
4) czynnoċci podejmowane przez duchownego,
organistć i grabarza;
5) opłata za miejsce na cmentarzu dla osoby
zmarłej;
6) wywieszenie klepsydry;
7) przewóz zwłok karawanem;
8) wykopanie,
zakopanie,
uformowanie
i oznaczenie grobu znakiem wyznania zmarłego
i tabliczkć z imieniem i nazwiskiem oraz datą
urodzenia i zgonu;
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z refundacji przez gminć właċciwą.
§ 5. Kierownik OPS moďe odstąpić od ďądania
zwrotu w całoċci lub w czćċci wydatków na pokrycie
kosztów pogrzebu przez spadkobierców, gdy dochód na osobć w rodzinie nie przekracza kryterium
dochodowego na osobć okreċlonego w art. 8 ust. 1
ustawy o pomocy społecznej.
§ 6. Sytuacjć materialną spadkobierców ustala
sić na podstawie wywiadu ċrodowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego.
§ 7. W pozostałych przypadkach koszt pogrzebu
jest ponoszony w całoċci przez gminć ze ċrodków na
zadania własne pomocy społecznej

===================================================================================
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UCHWAŁA NR XXXIV/232/10
RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU
z dnia 25 marca 2010r.
w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie gminy Torzym
Na podstawie art. 44 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 45 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
(t.j. z 2009r. Dz. U. Nr 151, poz. 1220.) uchwala sić,
co nastćpuje:
§ 1. 1. Ustanawia sić uďytek ekologiczny o nazwie „MSZAR Z BAGNEM” połoďony na terenie obrćbu ewidencyjnego Nr 63 Gądków Wielki.

2. Powierzchnia całkowita uďytku ekologicznego
wynosi 7,44ha.
3. Załącznik Nr 1 Mapa – granice obszaru uznanego za uďytek ekologiczny skala 1:10 000
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Zestawienie ewidencyjne działek obejmuje:
Nr.
ewid.
działki

L.p.

Adres
leśny

1.

14-131-04225j

7255

2.

14-131-04226k

7226/2

Adres ewidencyjny

Pow.
(ha)

Opis obiektu

Uďytek ekologiczny MSZAR Z BAGNEM
Ċródleċny mszar torfowiskowo – wełniankowy
08-07-0553,71
w cz. C dobrze zachowanym borem bagiennym.
0063-7255
Stanowiska chronionych i rzadkich roċlin w tym:
bagno zwyczajne, torfowce, czerwieĉ błotna,
wełnianka pochwowata, ďurawina błotna, płonnik
08-07-055pospolity. Torfowisko na obrzeďach poroċnićte
3,73
0063-7226/2
brzoza omszoną. Obiekt o wybitnych walorach
przyrodniczych.

§ 2. 1. Ustanawia sić uďytek ekologiczny o nazwie „GRABÓWKA” połoďony na terenie obrćbu
ewidencyjnego Nr. 64 Grabów.

Rodzaj
gruntu

Bagno

Bagno

3. Załącznik Nr 2 Mapa – granice obszaru uznanego za uďytek ekologiczny skala 1:10 000

2. Powierzchnia całkowita uďytku ekologicznego
po zmianach wynosi 1,51 ha.
Zestawienie ewidencyjne działek obejmuje:

L.p.

1.

Adres leśny

14-13-2-06-97l

Nr.
ewid.
działki

7097/2

Adres ewidencyjny

Pow.(ha)

Opis obiektu

Uďytek ekologiczny GRABÓWKA
Ċródleċny mszar wełniankowotorfowiskowy w niecce bezodpływowej, z lustrem wody w cz. ċrodkowej. Stanowiska chronionych
i rzadkich roċlin w tym: bagno zwyczajne, czermieĉ błotna, wełnianka
08-07-055pochwowata, ďurawina błotna,
1,51
0064-7097/2
siedmiopalecznik błotny. Torfowisko
na obrzeďach poroċnićte brzoza
omszoną w wieku 60 lat na 40% powierzchni. Krzewy brzozy, kruszyny
i ċwierka na pow. Około 30%. Obiekt
o wysokich walorach przyrodniczych.

§ 3. 1. Ustanawia sić uďytek ekologiczny o nazwie „MSZAR WEŁNIANKOWY” połoďony na terenie obrćbu ewidencyjnego Nr 65 Koryta.
2. Powierzchnia całkowita uďytku ekologicznego
wynosi 1,60ha.

Rodzaj
gruntu

Bagno

3. Załącznik Nr 3 Mapa – granice obszaru uznanego za uďytek ekologiczny skala 1:10 000
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Zestawienie ewidencyjne działek obejmuje:

L.p.

1.

Adres
leśny

14-132-06158i

Nr.
ewid.
działki

7315

Adres ewidencyjny

Pow.(ha)

Opis obiektu

Uďytek ekologiczny MSZAR WEŁNIANKOWY
Mszar wełniankowo-torfowiskowy w niecce
bezodpływowej. Na torfowisku sosny, brzozy
w wieku 25-40 lat na 50% pow. Stanowiska
08-07-055chronionych i rzadkich roċlin w tym: wełnianka
1,60
0065-7315
pochwowata, ďurawina błotna, modrzewnica
zwyczajna, płonnik pospolity. Krzewy brzozy
omszonej na 10% pow. Obiekt o lokalnych
walorach przyrodniczych.

§ 4. 1. Ustanawia sić uďytek ekologiczny o nazwie „BAGNO PRZY PARKINGU” połoďony na terenie obrćbu ewidencyjnego Nr 65 Koryta.

Rodzaj
gruntu

Bagno

3. Załącznik Nr 4 Mapa – granice obszaru uznanego za uďytek ekologiczny skala 1:10 000

2. Powierzchnia całkowita uďytku ekologicznego
wynosi 4,22ha.
Zestawienie ewidencyjne działek obejmuje:
Nr.
ewid.
działki

L.p.

Adres
leśny

1.

14-132-07195i

7330

2.

14-132-07195j

7329

Adres ewidencyjny

Pow.(ha)

Opis obiektu

Uďytek ekologiczny BAGNO PRZY PARKINGU
Mszar wełniankowo-torfowiskowy, połoďony
08-07-0550,69
w niecce bezodpływowej. Na torfowisku brzo0065-7330
zy, olsza w wieku 60 lat. Torfowisko przejċciowe z cechami degradacji połoďone na E od
miasta Torzymia. Stanowiska roċlin chronionych: torfowce, bagno zwyczajne oraz zagro08-07-055ďonych i rzadkich: wełnianka pochwowata,
3,53
0065-7329
ďurawina błotna, płonnik pospolity. Krzewy
wierzby na 30% pow. Obiekt o lokalnych walorach przyrodniczych.

§ 5. 1. Ustanawia sić uďytek ekologiczny o nazwie „MSZAR MSZAKI” połoďony na terenie obrćbu
ewidencyjnego Nr 70 Pniów.

Rodzaj
gruntu

Bagno

Bagno

2. Powierzchnia całkowita uďytku ekologicznego
wynosi 0,46ha.
3. Załącznik Nr 5 Mapa – granice obszaru uznanego za uďytek ekologiczny skala 1:10 000

Zestawienie ewidencyjne działek obejmuje:
L.p.

Adres
leśny

Nr. ewid.
działki

1.

14-133-1085n

7085

Adres ewiPow.
Opis obiektu
dencyjny
(ha)
Uďytek ekologiczny MSZAR MSZAKI
Niewielkie ċródleċne torfowisko mszarne
w bezodpływowym zagłćbieniu. Mszar torfowcowi, przekształcający sić w bur bagienny
z sosną zwyczajną. Stanowiska roċlin chronionych: (mszaki) Sphagum Jallax, Sph. ma08-07-055gellenicum; zagroďonych i rzadkich wełnianka
0,46
0070-7085
pochwowata, ďurawina błotna, modrzewnica,
siedmiopalecznik błotny. Miejsce rozrodu
płazów i gadów - ďab zielonych i zaskroĉca.
Na obrzeďach brzoza i osika w wieku 45 lat.
Krzewy na 45% pow. Obiekt o wysokich lokalnych walorach przyrodniczych.

Rodzaj
gruntu

Bagno
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§ 6. 1. Ustanawia sić uďytek ekologiczny o nazwie „PORĆBY” połoďony na terenie obrćbu ewidencyjnego Nr 70 Pniów.
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3. Załącznik Nr 6 Mapa – granice obszaru uznanego za uďytek ekologiczny skala 1:10 000

2. Powierzchnia całkowita uďytku ekologicznego
po zmianach wynosi 2,69ha.
Zestawienie ewidencyjne działek obejmuje:

L.p.

1.

Adres
leśny

14-133-10108n

Nr.
ewid.
działki

7263/1

Adres ewidencyjny

08-07-0550070-7263/1

Pow.
(ha)

Rodzaj
gruntu

Opis obiektu

Uďytek ekologiczny PORĆBY
Ċródleċne mezotroficzne mokradło połoďone
w sąsiedztwie kompleksu lasów uzdrowiskowych
Miasta Torzym. Na obrzeďach mokradła typowo
wykształcone zbiorowisko olsu torfowcowego
tworzące mozaikć ze zbiorowiskami mezotroficznej roċlinnoċci bagiennej – m. in. turzycowiska
2,69
z turzycą dzióbkowatą i turzycą tunikową. Miejsce rozrodu płazów i gadów - ďab zielonych
i zaskroĉców. Mokradło poroċnićte Olch w wieku
35-55 lat i brzóz w wieku 40 lat, krzewy na 40%
pow. Obiekt o lokalnych walorach przyrodniczych.

§ 7. 1. Ustanawia sić uďytek ekologicznych o nazwie „MODRZEWNICA” połoďony na terenie obrćbu
ewidencyjnego Nr 70 Pniów Nr 61 Garbicz

Bagno

3. Załącznik Nr 7 Mapa – granice obszaru uznanego za uďytek ekologiczny skala 1:10 000

2. Powierzchnia całkowita uďytku ekologicznego
wynosi 2,45ha.
Zestawienie ewidencyjne działek obejmuje:

L.p.

Adres
leśny

Nr.
ewid.
działki

1.

14-133-10266p

7012/2

2.

14-133-10271b

7023

Adres ewidencyjny

Pow.
(ha)

Rodzaj
gruntu

Opis obiektu

Uďytek ekologiczny MODRZEWNICA
Ċródleċny mszar torfowiskowo-wełniankowy,
połoďony
w niecce bezodpływowej. Torfowisko
08-07-0551,20
poroċnićte
Sosną i Brzozą w wieku 15-25 lat,
0070-7012/2
o fizjonomii boru mieszanego bagiennego, na
obrzeďach Brzoza, Sosna, Dąb w wieku 41-120
lat. Stanowiska chronionych i rzadkich gat. roċlin: torfowce, czermieĉ błotny, wełnianka po08-07-055chwowata,
wełnianka wąskolistna, modrzewnica
1,25
0061-7023
zwyczajna, ďurawina błotna, siedmiopalecznik
błotny. Obiekt o wysokich walorach przyrodniczych.

§ 8. Sprawującym nadzór nad uďytkami ekologicznymi okreċlonymi uchwałą oraz zapewniającym
warunki prawne, organizacyjne i finansowe dla
ochrony przyrody jest Nadleċnictwo Torzym.
§ 9. W stosunku do uďytków ekologicznych
MSZAR Z BAGNEM, GRABÓWKA, MSZAR WEŁNIANKOWY, BAGNO PRZY PARKINGU, MSZAR
MSZAKI, PORĆBY, MODRZEWNICA wprowadza sić
nastćpujące zakazy:

1) niszczenia, uszkadzania
obiektu lub obszaru;

lub

Bagno

Bagno

przekształcania

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzečbć terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym
lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą
urządzeĉ wodnych;
3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
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4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeďeli
zmiany te nie słuďą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leċnej, wodnej lub
rybackiej;
5) likwidowania, zasypywania i przekształcania
naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy
oraz obszarów wodno – błotnych;
6) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawoďenia
uďytkowanych gruntów rolnych;
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11) umieszczania tablic reklamowych.
2. Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą:
1) prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formć ochrony przyrody;
2) realizacji inwestycji celu publicznego po
uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną
formć ochrony przyrody;

7) zmiany sposobu uďytkowania ziemi;

3) zadaĉ z zakresu obronnoċci kraju w przypadku
zagroďenia bezpieczeĉstwa paĉstwa;

8) wydobywania do celów gospodarczych skał,
w tym torfu, oraz skamieniałoċci, w tym kopalnych szczątków roċlin i zwierząt, a takďe minerałów i bursztynu;

4) likwidowania nagłych zagroďeĉ bezpieczeĉstwa
powszechnego i prowadzenia akcji ratowniczych.

9) umyċlnego zabijania dziko wystćpujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzćcych oraz
tarlisk i złoďonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego
połowu ryb oraz wykonywania czynnoċci związanych z racjonalną gospodarką rolną, leċną,
rybacką i łowiecką;
10) zbioru, niszczenia, uszkadzania roċlin i grzybów
na obszarach uďytków ekologicznych, utworzonych w celu ochrony stanowisk, siedlisk lub
ostoi roċlin i grzybów chronionych;

§ 10. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi.
§ 11. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady:
Bogdan Kuzyk
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UCHWAŁA NR XLIX/306/2010
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY
z dnia 25 marca 2010r.
w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami dla miasta i gminy Witnica na lata
2010-2014”
Na podstawie art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca
2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003, Nr 162, poz. 1568 ze zm.) po
uzyskaniu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków w Gorzowie Wlkp. (pismo z dnia 11 grudnia
2009) uchwala sić, co nastćpuje:
§ 1. Przyjmuje sić „Gminny program opieki nad
zabytkami dla miasta i gminy Witnica na lata 20102014” stanowiący załącznik do uchwały i bćdący jej
integralną czćċcią.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Miasta i Gminy Witnica.
§ 3. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady:
Krystyna Sikorska
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLIX/306/2010
Rady Miejskiej w Witnicy
z dnia 25 marca 2010r.
1. WSTĘP
Gmina Witnica połoďona jest w północno-zachodniej
czćċci województwa lubuskiego i w zachodniej czćċci powiatu gorzowskiego. Gmina zamieszkiwana
jest przez około 13 172 mieszkaĉców na powierzchni
278km², w tym uďytki rolne zajmują 56km² (43%).
Północną czćċć gminy stanowi fragment tzw. Wyďyny Gorzowskiej – pasmo lesistych, malowniczych
wzgórz, poprzecinanych czystymi i przejrzystymi
rybnymi jeziorami oraz strumieniami. Wzgórza,
z których w słoneczne dni widać drugi brzeg Warty
tworzą w tym miejscu panoramiczną krawćdč Pradoliny Warty. Południową czćċć gminy stanowi
fragment Kotliny Gorzowskiej (zachodnia czćċć Pradoliny Toruĉsko-Eberswaldzkiej), która charakteryzuje sić płaskim terenem z rozlewiskami Warty i jej
dopływami, poprzecinana jest licznymi kanałami
i rowami melioracyjnymi. Tworzy jedyne w swoim
rodzaju Błota Warciaĉskie. W przewaďającej czćċci
są to tereny Parku Narodowego „Ujċcie Warty”.
Cechą charakterystyczną gminy Witnica jest bogactwo krajobrazów: przyrodniczego i kulturowego.
Według definicji krajobraz kulturowy to przestrzeĉ
historycznie ukształtowana w wyniku działalnoċci
człowieka, która zawiera wytwory cywilizacji oraz
elementy przyrodnicze. Ċrodowisko kulturowe to
waďny czynnik ďycia i działalnoċci człowieka. Zabytki

są nie tylko materialnym ċwiadectwem przeszłoċci,
lecz takďe cennym elementem kultury, przyczyniającym sić do kształtowania przyjaznego otoczenia
człowieka. Bogactwo i róďnorodnoċć dziedzictwa
kultury moďe w istotny sposób przyczynić sić do
rozwoju społeczno-gospodarczego gminy, a tym
samym do poprawy jakoċci ďycia jej mieszkaĉców.
Z uwagi na fakt, ďe kultura jest jedną z głównych sił
napćdowych rozwoju, jego przejawy kulturowe są
równie istotne jak aspekty ekonomiczne. Z tego
wzglćdu podstawową zasadą działania samorządu
gminnego powinno być dąďenie do wzajemnego
uzupełniania sić ekonomicznych i kulturowych
aspektów rozwoju. Trudno byłoby mówić o rozwoju
gminy bez opierania sić na jej zasobach i walorach
krajobrazu kulturowego, dlatego ich wykorzystanie
powinno stanowić jeden z priorytetów polityki
gminnej. Umoďliwienie dalszego istnienia oraz
wzbogacenie materialnego dziedzictwa kulturowego
jest jednym z istotnych procesów rozwojowych
gminy.
Zasób wartoċci kulturowych, znajdujących sić na
terenie gminy, powinien być przedmiotem szczególnej troski zarówno mieszkaĉców, jak i władz samorządowych, jako waďny cel publiczny. Biorąc pod
uwagć dotychczasowe dokonania, naleďy kontynuować działania dąďące do ich ochrony w formie
biernej – w prawie miejscowym i czynnej, np. poprzez finansowanie prac konserwatorskich na obiektach pozostających we władaniu samorządu i udzielaniu dotacji dla pozostałych właċcicieli obiektów
zabytkowych.
Zasadniczym kontekstem opracowania „Gminnego
programu opieki nad zabytkami” jest uznanie zasobów dziedzictwa kulturowego za główny czynnik
wpływający na kształtowanie sić toďsamoċci lokalnej. Zasoby te okreċlają i wyznaczają wieloaspektowe uwarunkowania rozwoju gminy, upowszechniania kultury oraz atrakcyjnoċci turystycznej. W działaniach samorządu lokalnego, podobnie jak w polityce paĉstwa, istotne jest zapewnienie zrównowaďonego rozwoju i ładu przestrzennego oraz powiązanie ochrony zabytków z ochroną ċrodowiska przyrodniczego. Sprawny i skuteczny system ochrony
i opieki nad zabytkami powinien odbywać sić przy
udziale samorządu, właċcicieli i uďytkowników zabytków oraz mieszkaĉców i wspólnot lokalnych.
Głównym celem sformułowania dokumentu jest
dąďenie do znaczącej poprawy stanu zasobów lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz zachowania
krajobrazu kulturowego gminy Witnica poprzez
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okreċlenie podstawowych warunków i czynników
organizacyjnych, finansowych oraz edukacyjnych,
które temu słuďą.
Ilekroć w tekċcie pojawi sić okreċlenie „Gminny
Program” oznacza to „Gminny program opieki nad
zabytkami dla miasta i gminy Witnica na lata 20102014”.
Zabytki zlokalizowane na terenie miasta i gminy
Witnica zostały kilkakrotnie omówione i scharakteryzowane w róďnego typu opracowaniach. Na bardzo liczną bibliografić składają sić zarówno dokumentacje historyczno-konserwatorskie, opracowania
o charakterze studialnym, jak równieď wydawnictwa
popularno-naukowe.
Dla potrzeb „Gminnego Programu” wykorzystano
zarówno publikacje (m. in. katalogi zabytków, monografie, publikacje popularno-naukowe, foldery
turystyczne), jak teď dokumentacje historycznokonserwatorskie (m. in. karty ewidencyjne zabytków) udostćpnione w Archiwum Delegatury Wojewódzkiego Urzćdu Ochrony Zabytków w Gorzowie
Wlkp.
Ocena zachowanej historycznej substancji zabytkowej z terenu miasta i gminy dokonana została takďe
po przeanalizowaniu historycznego materiału kartograficznego, m. in. niemieckich map topograficznych (Metischblatt) z lat 1892-1893, uaktualnionych
w latach trzydziestych XX wieku.
Przede wszystkim przy tworzeniu „Gminnego Programu” korzystano z metody oraz instrukcji Krajowego Oċrodka Badaĉ i Dokumentacji Zabytków
w Warszawie zawartych w opracowaniu p.t. „Gminny program opieki nad zabytkami. Poradnik metodyczny” (opublikowany m. in. w „Kurierze Konserwatorskim”, 2009, Nr 3). Zespół ekspertów uwaďa,
iď: „(...) Program opieki nad zabytkami powinien
pomóc w aktywnym zarządzaniu zasobem stanowiącym dziedzictwo kulturowe gminy. Wskazane
w programie działania powinny być skierowane na
poprawć stanu zabytków, ich adaptacjć i rewaloryzacjć oraz zwićkszenie dostćpnoċci do nich mieszkaĉców i turystów. Jednoczeċnie mogą przyczynić
sić do zwićkszenia atrakcyjnoċci regionów, podniesienia konkurencyjnoċci oferowanych produktów
turystycznych, a takďe szerszego od dotychczasowego wykorzystania potencjału związanego z zachowanym dziedzictwem kulturowym (...)”.
Przyjćta metoda opracowania gminnych programów opieki nad zabytkami, zgodnie z zaleceniami
ekspertów, powinna obejmować nastćpujące etapy
postćpowania:
1. Faza rozpoznawcza – zebranie i analiza istniejących materiałów o charakterze strategicznym
i planistycznym oraz rozpoznanie zasobu dziedzictwa kulturowego gminy.
2. Faza analiz i wniosków – analiza stanu zasobu
zabytkowego gminy.
3. Faza programowania – okreċlenie priorytetów,
kierunków działaĉ i zadaĉ wraz z odpowiednim
ku temu instrumentarium (w tym finansowym).

Poz. 618

2. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI
Na podstawie art. 87 ustawy z dnia 23 lipca 2003
roku o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami
(Dz. U. z 2003, Nr 162, poz. 1568 z póčniejszymi
zmianami) sporządzenie programu opieki nad zabytkami – istotnego instrumentu ochrony zabytków
– naleďy do ustawowych obowiązków samorządu
gminnego. Zasadnicze cele programu opieki nad
zabytkami, które okreċla w/w ustawa to:
•

włączenie problemów ochrony zabytków do
systemu zadaĉ strategicznych, wynikających
z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju;

•

uwzglćdnianie uwarunkowaĉ ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego i dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi
ekologicznej, w planach rozwoju regionalnego i lokalnego;

•

zahamowanie procesów degradacji zabytków
i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania;

•

wyeksponowanie poszczególnych zabytków
oraz walorów krajobrazu kulturowego;

•

podejmowanie działaĉ zwićkszających atrakcyjnoċć zabytków dla potrzeb społecznych,
turystycznych i edukacyjnych;

•

wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi
ċrodków finansowych na ochronć i opiekć
nad zabytkami;

•

okreċlenie warunków współpracy z właċcicielami zabytków, eliminujących sytuacje konfliktowe związane z wykorzystaniem tych zabytków;

•

podejmowanie przedsićwzićć umoďliwiających tworzenie miejsc pracy związanych
z opieką nad zabytkami.

„Gminny Program” – po zaopiniowaniu przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej w Witnicy,
w celu przyjćcia go uchwałą. Program został opracowany na okres czterech lat i stanowi dokument
uzupełniający w stosunku do innych aktów planowania. Z realizacji zadaĉ „Gminnego Programu” co
dwa lata Burmistrz zobowiązany jest do sporządzenia sprawozdaĉ i przedstawienia ich Radzie Miejskiej oraz przekazywania ich do Delegatury Wojewódzkiego Urzćdu Ochrony Zabytków w Gorzowie
Wlkp..
3. UWARUNKOWANIA PRAWNE OCHRONY I OPIEKI NAD ZABYTKAMI W POLSCE
Według art. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
obowiązkiem konstytucyjnym Paĉstwa i kaďdego
obywatela jest ochrona zabytków, czyli materialnych
i niematerialnych dóbr kultury, bćdących elementami składowymi dziedzictwa kulturowego.
Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001,
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Nr 142, poz. 1591 z póčniejszymi zmianami) do zadaĉ własnych gminy naleďy zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w szczególnoċci dotyczących sfery kultury, w tym ochrony zabytków i opieki
nad zabytkami. W tym przypadku dla gminy instrumentami realizacji interesu publicznego są m. in.
uchwalanie dokumentów strategicznych i programowych, w tym sporządzanie i uchwalanie planów
zagospodarowania przestrzennego. Ponadto utrzymywanie jednostek specjalistycznych w zakresie
muzealnictwa oraz działania właċcicielskie wobec
zabytków stanowiących własnoċć gminy i jej jednostek.
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003, Nr 162,
poz. 1568 z póčniejszymi zmianami) nakłada m. in.
na organy samorządowe obowiązek zapewnienia
warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych dla ochrony dóbr kultury. Art. 4 tejďe ustawy
stwierdza, ďe: „Ochrona zabytków polega, w szczególnoċci, na podejmowaniu przez organy administracji publicznej, działaĉ mających na celu:
1) zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umoďliwiających trwałe
zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie;

Poz. 618

Art. 6 ust. 1 i 2 klasyfikuje w układzie rzeczowym
przedmioty ochrony i zarazem stanowi szczegółową
definicjć zabytku:
„1. Ochronie i opiece podlegają, bez wzglćdu na
stan zachowania:
1) zabytki nieruchome bćdące, w szczególnoċci:
a) krajobrazami kulturowymi,
b) układami urbanistycznymi, ruralistycznymi
i zespołami budowlanymi,
c) dziełami architektury i budownictwa,
d) dziełami budownictwa obronnego,
e) obiektami techniki, a zwłaszcza kopalniami,
hutami, elektrowniami i innymi zakładami
przemysłowymi,
f)

cmentarzami,

g) parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni,
h) miejscami upamićtniającymi wydarzenia historyczne bądč działalnoċć wybitnych osobowoċci lub instytucji;
2) zabytki ruchome bćdące, w szczególnoċci:

2) zapobieganie zagroďeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartoċci zabytków;

a) dziełami sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego i sztuki uďytkowej,

3) udaremnianie niszczenia i niewłaċciwego korzystania z zabytków;

b) kolekcjami stanowiącymi zbiory przedmiotów zgromadzonych i uporządkowanych według koncepcji osób, które tworzyły te kolekcje,

4) przeciwdziałanie kradzieďy, zaginićciu lub nielegalnemu wywozowi zabytków za granicć;
5) kontrolć stanu zachowania i przeznaczenia zabytków;
6) uwzglćdnianie zadaĉ ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz
przy kształtowaniu ċrodowiska.”
Art. 5 okreċla w sposób otwarty kwestić opieki nad
zabytkami: „Opieka nad zabytkami sprawowana
przez jego właċciciela lub posiadacza polega,
w szczególnoċci, na zapewnieniu warunków:
1) naukowego badania i dokumentowania zabytku;
2) prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku;
3) zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego
otoczenia w jak najlepszym stanie;
4) korzystania z zabytku w sposób zapewniający
trwałe zachowanie jego wartoċci;
5) popularyzowania i upowszechniania wiedzy
o zabytku oraz jego znaczeniu dla historii i kultury.”
Ochrona zabytków, w przeciwieĉstwie do opieki nad
zabytkami, realizowana jest przez organy administracji publicznej, czyli administracji rządowej i samorządowej, działające w publicznym interesie,
zgodnie z przypisanymi im ustawowo kompetencjami.

c) numizmatami oraz pamiątkami historycznymi, a zwłaszcza militariami, sztandarami, pieczćciami, odznakami, medalami i orderami,
d) wytworami techniki, a zwłaszcza urządzeniami, ċrodkami transportu oraz maszynami
i narzćdziami ċwiadczącymi o kulturze materialnej, charakterystycznymi dla dawnych
i nowych form gospodarki, dokumentującymi poziom nauki i rozwoju cywilizacyjnego,
e) materiałami bibliotecznymi, o których mowa
w art. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku
o bibliotekach (Dz. U. z 1997, Nr 85, poz. 539;
z 1998, Nr 106, poz. 668; z 2001, Nr 129,
poz. 1440 oraz z 2002, Nr 113, poz. 984),
f)

instrumentami muzycznymi,

g) wytworami sztuki ludowej i rćkodzieła oraz
innymi obiektami etnograficznymi,
h) przedmiotami upamićtniającymi wydarzenia
historyczne bądč działalnoċć wybitnych osobistoċci lub instytucji;
3) zabytki archeologiczne bćdące, w szczególnoċci:
a) pozostałoċciami terenowymi pradziejowego
i historycznego osadnictwa,
b) cmentarzyskami,
c) kurhanami,
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d) reliktami działalnoċci gospodarczej, religijnej
i artystycznej.

Poz. 618
•

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia
10 maja 2004 roku w sprawie rzeczoznawców Ministra Kultury w zakresie opieki nad
zabytkami (Dz. U. z 2004 Nr 124,
poz. 1302);

•

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia
19 kwietnia 2004 roku w sprawie wywozu
zabytków i przedmiotów o cechach zabytków za granicć (Dz. U. z 2004 Nr 84,
poz. 798);

•

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo
budowlane (Dz. U. z 2003, Nr 207,
poz. 2016 z póčniejszymi zmianami);

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia
9 kwietnia 2004 roku w sprawie organizacji
wojewódzkich urzćdów ochrony zabytków
(Dz. U. z 2004 Nr 75, poz. 706);

•

Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003, Nr 80, poz. 717 z póčniejszymi zmianami);

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia
1 kwietnia 2004 roku w sprawie nagród za
odkrycie lub znalezienie zabytków archeologicznych (Dz. U. z 2004 Nr 71, poz. 650);

•

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia
9 lutego 2004 roku w sprawie wzoru znaku
informacyjnego umieszczanego na zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru
zabytków (Dz. U. z 2004 Nr 30, poz. 259).

2. Ochronie mogą podlegać nazwy geograficzne,
historyczne lub tradycyjne nazwy obiektu budowlanego, placu, ulicy lub jednostki osadniczej.”
Ponadto kwestie ochrony zabytków regulują nastćpujące akty prawne:
Ustawy m. in.:
•

•

•

•

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomoċciami (Dz. U.
z 2000, Nr 46, poz. 543 z póčniejszymi
zmianami);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009, Nr 151
poz. 1220 z póčniejszymi zmianami).

Rozporządzenia m. in.:
•

•

•

•

•

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia
6 czerwca 2005 roku w sprawie udzielenia
dotacji celowej na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków
(Dz. U. z 2005 Nr 112, poz. 940);
Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia
28 stycznia 2005 roku w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadaĉ z zakresu kultury,
trybu składania wniosków oraz przekazywania ċrodków z Funduszu Promocji Kultury (Dz. U. z 2005 Nr 24, poz. 200);
Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia
25 sierpnia 2004 roku w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2004 Nr 212, poz. 2153);
Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia
9 czerwca 2004 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badaĉ konserwatorskich i architektonicznych, a takďe
innych działaĉ przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków oraz badaĉ archeologicznych i poszukiwaĉ ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U.
z 2004 Nr 150, poz. 1579);
Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia
14 maja 2004 roku w sprawie prowadzenia
rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej
i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub
wywiezionych za granicć niezgodnie
z prawem (Dz. U. z 2004 Nr 124, poz. 1305);

Inne m. in.:
•

Europejska Konwencja o ochronie dziedzictwa archeologicznego (poprawiona)
sporządzona w La Valetta dnia 16 stycznia
1992 roku (Dz. U. z 1996 Nr 120, poz. 564).

4. UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE OCHRONY
DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
4.1. Strategiczne cele polityki paĉstwa w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
Wzmiankowana ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami zobowiązuje Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego do opracowania, przy
pomocy Generalnego Konserwatora Zabytków,
„Krajowego programu ochrony zabytków i opieki
nad zabytkami”. W chwili obecnej trwają prace nad
jego sformułowaniem.
Natomiast „Gminny Program” opiera sić na opracowanych i zatwierdzonych w dniu 10 maja 2004
roku przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Tezach do opracowania krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami”, według których wzmiankowany krajowy program powinien zawierać:
•

uwarunkowania ochrony i opieki nad zabytkami: stan zabytków nieruchomych,
stan zabytków ruchomych, stan zabytków
archeologicznych, stan zabytków techniki,
pomniki historii i obiekty wpisane na Listć
Ċwiatowego Dziedzictwa Kulturalnego
UNESCO, stan słuďb konserwatorskich,
stan opieki nad zabytkami, stan uregulowaĉ prawnych;

•

działania o charakterze systemowym:
- powiązanie ochrony zabytków z polityką
ekologiczną, ochrony przyrody, architektoniczną
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i przestrzenną, celną i polityką bezpieczeĉstwa paĉstwa,
- wypracowanie strategii ochrony dziedzictwa i wprowadzenie jej do polityk sektorowych;
•

system finansowania: stworzenie sprawnego systemu finansowania ochrony
i opieki konserwatorskiej;

•

dokumentowanie, monitorowanie i standaryzacja metod działania – ujednolicenie
metod działaĉ profilaktycznych, konserwatorskich, restauratorskich i ochronnych;

•

kształcenie i edukacja: kształcenie profilaktyczne, podyplomowe i system uznawalnoċci wykształcenia, edukacja społeczeĉstwa, edukacja właċcicieli i uďytkowników;

•

współpraca mićdzynarodowa: współpraca
z instytucjami i organizacjami, współpraca
w obszarze Europy Ċrodkowej.

Rada Ministrów w dniu 21 wrzeċnia 2004 roku przyjćła „Narodową strategić rozwoju kultury na lata
2004-2013” oraz „Uzupełnienia narodowej strategii
rozwoju kultury na lata 2004-2020”. Oba dokumenty
zawierają strategiczne cele polityki paĉstwa i uwarunkowania formalno-prawne w sferze ochrony zabytków.
Jednym z czołowych załoďeĉ jest ochrona i opieka
nad dziedzictwem kulturowym, a jednym z celów
strategicznych jest ochrona i rewaloryzacja zabytków. Cel ten stał sić jednym z priorytetów Narodowego Programu Kultury – Ochrona Zabytków
i Dziedzictwa Kulturowego. Celem strategicznym
w/w Programu jest intensyfikacja ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego, w tym
szczególnie kompleksowa poprawa stanu zabytków
nieruchomych. Celami cząstkowymi tego Programu
są:
•

poprawa warunków instytucjonalnych,
prawnych i organizacyjnych w sferze dokumentacji i ochrony zabytków;

•

kompleksowa rewaloryzacja zabytków i ich
adaptacja na cele kulturalne, turystyczne,
edukacyjne, rekreacyjne i inne cele społeczne;

•

zwićkszenie roli zabytków w rozwoju turystyki i przedsićbiorczoċci poprzez tworzenie zintegrowanych narodowych produktów turystycznych;

•

•

•

promocja polskiego dziedzictwa kulturowego w Polsce i za granicą, w szczególnoċci za pomocą narzćdzi społeczeĉstwa informatycznego;
rozwój zasobów ludzkich oraz podnoszenie ċwiadomoċci społecznej w sferze
ochrony dziedzictwa kulturowego;
tworzenie warunków dla rozwoju i ochrony dziedzictwa kultury ludowej;
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•

zabezpieczenie zabytków przed nielegalnym wywozem za granice Polski.

W „Uzupełnienia narodowej strategii rozwoju kultury na lata 2004-2020” – poza przesunićciem daty
kierunkowej – wprowadzono programy operacyjne
jako system realizacyjny Narodowej Strategii Rozwoju Kultury, powiązane z finansowaniem działalnoċci kulturalnej ze ċrodkami znajdującymi sić
w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dla działaĉ związanych z opieką nad zabytkami powołano Program Operacyjny „DZIEDZICTWO KULTUROWE” z priorytetami:
1. Rewaloryzacja zabytków nieruchomych i ruchomych.
2. Rozwój instytucji muzealnych.
3. Ochrona dziedzictwa narodowego poza granicami kraju.
4. Ochrona zabytków archeologicznych.
5. Tworzenie zasobów cyfrowych dziedzictwa kulturowego.
6. Ochrona zabytkowych cmentarzy.
Celem w/w Programu jest intensyfikacja ochrony
i upowszechniania dziedzictwa kulturowego, w tym
kompleksowa poprawa stanu zabytków oraz rozwój
kolekcji muzealnych, gdzie celami cząstkowymi są:
•

poprawa stanu zachowania zabytków;

•

zwićkszenie narodowego zasobu dziedzictwa kulturowego (w tym dziedzictwa archeologicznego);

•

kompleksowa rewaloryzacja zabytków i ich
adaptacja na cele inne niď kulturalne;

•

zwićkszenie roli zabytków w rozwoju turystyki i przedsićbiorczoċci poprzez tworzenie zintegrowanych narodowych produktów turystycznych;

•

poprawa warunków instytucjonalnych,
prawnych i organizacyjnych w zakresie
ochrony zabytków i ich dokumentacji;

•

zabezpieczenie zabytków, muzealiów i archiwaliów przed skutkami klćsk ďywiołowych, kradzieďami i nielegalnym wywozem za granice oraz na wypadek sytuacji
kryzysowej i konfliktu zbrojnego.

4.2. Relacje gminnego programu opieki nad zabytkami z dokumentami wykonanymi na poziomie województwa i powiatu.
„Gminny Program” w swych załoďeniach jest zgodny z nastćpującymi dokumentami:
„Program opieki nad zabytkami województwa lubuskiego na lata 2009-2012”.
Został przyjćty do realizacji przez Zarząd Województwa Lubuskiego Uchwałą Nr XXXI/287/2008 Sejmiku
Województwa Lubuskiego z dnia 22 grudnia 2008
roku. Program jest rozwinićciem wielowątkowej
problematyki dziedzictwa kulturowego, podejmo-
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wanej we wczeċniejszych wojewódzkich dokumentach takich jak:

współczesnej definicji pojćcia zabytku
(art. 3 poz. 1 ustawy o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami);

- „Strategia rozwoju województwa lubuskiego
do roku 2020”;

•

- „Strategia rozwoju kultury województwa lubuskiego”.

ewidencja alei drogowych i objćcie ich
ochroną konserwatorską;

•

ewidencja parków, ogrodów willowych
i cmentarzy oraz objćcie ich ochroną konserwatorską.

Zadania okreċlone w/w wojewódzkim programie
adresowane są do słuďb konserwatorskich, muzeów,
właċcicieli i uďytkowników zabytków, w najwićkszym jednak zakresie do samorządów. Ponadto program ma słuďyć m. in. ċrodowiskom naukowym,
mediom oraz wszystkim zainteresowanym dziedzictwem kulturowym.
Program wojewódzki sformułował nastćpujące cele
strategiczne wraz priorytetami i kierunkami działaĉ:
Cel strategiczny I – Ochrona i kształtowanie krajobrazu kulturowego województwa. Priorytet I.1. Zasoby dziedzictwa kulturowego województwa lubuskiego – ocena zachowania, badania, weryfikacja,
zarządzanie. Kierunek działaĉ I.1.1. Badania i studia
nad zabytkami regionu, który obejmuje nastćpujące
zadania:
•

wspieranie badaĉ naukowych nad zabytkami, historią regionu itp.;

•

wspieranie opracowaĉ badawczych, studialnych, analitycznych, syntetycznych,
dotyczących zespołów urbanistycznych,
załoďeĉ ruralistycznych, obszarów krajobrazowych, kompleksów przemysłowych;

•

wspieranie badaĉ i opracowaĉ wykonywanych dla potrzeb planowania przestrzennego, programów ochrony dziedzictwa kulturowego gmin i powiatów, terenów planowanych jako pomniki historii
i parki kulturowe, obszarów planowanych
pod inwestycje;

Priorytet I.2. Budowa bazy informacji i zarządzania
zabytkami województwa. Kierunek działaĉ I.2.1. Budowa bazy informacji o zasobach dziedzictwa kulturowego w województwie, który obejmuje nastćpujące zadania:
•

platformć internetową Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków uczynić wojewódzką bazą wszechstronnej informacji
o dziedzictwie kulturowym regionu, aktualizowaną na bieďąco;

•

informacje o lokalnych zasobach dziedzictwa kulturowego, stanie jego zachowania,
warunkach zagospodarowania obiektów
nieuďytkowanych itp. powinny zawierać
portale internetowe jednostek samorządu
terytorialnego;

•

ochrona zabytków poprzez odpowiednie
zapisy w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego;

•

wykorzystanie ram prawnych dla praktycznej realizacji procedur urbanistycznych
i kontrola działalnoċci inwestycyjnej na
obszarach zabytkowych;

•

tworzenie systemu monitoringu dla kontroli stanu zachowania, uďytkowania
i wszelkich prac przy zabytkach, w tym archeologicznych;

•

stosowania zachćt prawnych i finansowych oraz pomocy publicznej dla inwestorów, właċcicieli i uďytkowników obiektów
zabytkowych;

•

upowszechnianie wyników badaĉ naukowych w wydawnictwach, na konferencjach, seminariach, przez multimedia itp.;

•

opracowanie studium o stanie zachowania
krajobrazu kulturowego wsi, z waloryzacją
zasobów.

•

przygotowanie kompleksowej informacji
o ofercie kulturowej i turystycznokulturowej regionu;

Kierunek działaĉ I.1.2. Ewidencja i weryfikacja zabytków województwa, który obejmuje nastćpujące
zadania:

•

przygotowanie kompleksowej, łatwo dostćpnej informacji o warunkach zagospodarowania nieuďytkowanych obiektów zabytkowych i ofertach gospodarczych
uwzglćdniających opiekć nad zabytkami;

•

podjćcie akcji promocyjnej dotyczącej
obiektów zabytkowych, w tym parków kulturowych i szlaków kulturowych.

•

•

•

•

inwentaryzacja zabytków archeologicznych w ramach Archeologicznego Zdjćcia
Polski;
inwentaryzacja stanowisk archeologicznych planowanych do wpisania do rejestru zabytków;
aktualizacja kart ewidencyjnych i adresowych, uzupełnienie ewidencji zabytków,
weryfikacja zapisów zawartych w kartach
ewidencyjnych i kartotece adresowej;
ewidencja potencjalnych obiektów zabytkowych, wytypowanych w kontekċcie

Kierunek działaĉ I.2.2. Budowa systemu zarządzania
i marketingu zabytkami.
Cel strategiczny II – Włączanie zabytków w procesy
gospodarcze. Priorytet II.1. Zagospodarowanie zabytków nieuďytkowanych. Kierunek działaĉ II.1.1.
Zagospodarowanie obszarów poprzemysłowych,
który obejmuje nastćpujące zadania:
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upowszechnianie informacji za poċrednictwem mediów i przez Internet o pozytywnych przykładach adaptacji obiektów
przemysłowych do zmienionych funkcji;
opracowanie katalogu, opartego na wynikach badaĉ eksperckich, obiektów poprzemysłowych z okreċleniem funkcji, na
jakie mogą być zaadaptowane;
łagodzenie wymogów konserwatorskich
w pertraktacjach dotyczących zagospodarowania obiektów przemysłowych;
opracowanie
programów
rewitalizacji
(uporządkowania) zdegradowanych terenów po zniszczonych obiektach przemysłowych.

Kierunek działaĉ II.1.2. Zagospodarowanie obszarów
rezydencjonalnych, który obejmuje nastćpujące
zadania:
•

•

upowszechnianie informacji dotyczących
niezagospodarowanych pałaców i dworów
z wyszczególnieniem palety zachćt – ulg
podatkowych, kredytów preferencyjnych
pomocy publicznej itp., przez media tradycyjne oraz internet;
stosowanie permanentnych działaĉ dyscyplinujących, przy uďyciu wszelkich dopuszczalnych prawem (łącznie z doniesieniem prokuratorskim), wobec osób, które
kupiły zabytek w złej wierze i nie wywiązały sić z obowiązków właċcicieli, powodując
zagroďenie dla zabytku.

Priorytet II.2. Kształtowanie obszarów zabytkowych
i krajobrazu kulturowego. Kierunek działaĉ II.2.1.
Rewaloryzacja i rewitalizacja zespołów urbanistycznych, który obejmuje nastćpujące zadania:
•

ochrona konserwatorska miast o dobrze
zachowanym zabytkowym układzie przestrzennym w strefie architektonicznego
krajobrazu wewnćtrznego przed nowymi,
dysharmonizującymi, elementami;

•

ochrona konserwatorska załoďeĉ urbanistycznych przed dekompozycją ich panoram i osi widokowych przez niewłaċciwie
lokalizowane nowe, wielko powierzchniowe inwestycje;

•

rewaloryzacja i rewitalizacja organizmów
urbanistycznych przestrzennie uszkodzonych powinna być realizowana na podstawie opracowanych planów, o indywidualnym charakterze dla kaďdego oċrodka;

•

wszelkie prace ziemne w obszarze staromiejskiej przestrzeni muszą mieć nadzór
archeologiczny.

Kierunek działaĉ II.2.2. Ochrona i rewaloryzacja krajobrazu kulturowego wsi, który obejmuje nastćpujące zadania:
•

ochrona konserwatorska dobrze zachowanych w układzie przestrzennym załoďeĉ ru-
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ralistycznych przez objćcie ich rejestrem
zabytków;
•

pogłćbienie tej ochrony odpowiednimi zapisami w lokalnych planach zagospodarowania przestrzennego;

•

opracowanie programów rewaloryzacji
dworskich załoďeĉ parkowych;

•

wykonanie ewidencji i waloryzacji alei
drogowych i objecie ich ochroną.

Samorządy powiatów, miast i gmin powinny wdraďać okreċlone w programie wojewódzkim zadania
na drodze realizowania ustawowych obowiązków,
szczególnie zaċ poprzez:
planowanie w rocznych budďetach jednostek ċrodków na ochronć zabytków;
opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ujćcia
w nich zagadnieĉ ochrony zabytków;
opracowanie studiów, diagnoz i programów ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego (powiaty, gminy);
inspirowanie działaĉ niezaleďnych podmiotów społecznych i gospodarczych na
rzecz zagospodarowania zabytków, ich
promocji i popularyzacji;
stymulowanie działaĉ właċcicieli i posiadaczy obiektów zabytkowych do ich
utrzymywania w naleďytym stanie;
dyscyplinowanie, przewidzianymi prawem
działaniami, właċcicieli zaniedbujących
obiekty zabytkowe przez brak remontów.
„Plan zagospodarowania przestrzennego województwa lubuskiego”
Plan ten został uchwalony w dniu 2 pačdziernika
2002 roku przez Sejmik Województwa Lubuskiego
Uchwałą Nr XXXVII/272/2002. Jednym z głównych
celów PZPWL jest efektywne wykorzystanie zasobów ċrodowiska naturalnego i kulturowego dla rozwoju turystyki. Podstawową zasadą w rozwoju zagospodarowania przestrzennego jest wykorzystanie
szans wynikających z uwarunkowaĉ zewnćtrznych,
w tym korzystne połoďenie województwa, zwłaszcza
po akcesie Polski do Unii Europejskiej oraz uwarunkowaĉ wewnćtrznych – istniejących zasobów kulturowych, materialnych i niematerialnych.
Na podstawie art. 41 ust. 1, pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2007r. Nr 80, poz. 7171 z póčniejszymi zmianami)
w dniu 26 marca 2007 roku Sejmik Województwa
Lubuskiego podjął uchwałć Nr VI/59/07 w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany „Planu…” dla
całego obszaru województwa lubuskiego w jego
granicach administracyjnych.
„Strategia rozwoju województwa lubuskiego”
Obowiązek jej opracowania wynika z art. 11 ust. 1
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
województwa. Sejmik Województwa Lubuskiego
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przyjął „Strategić…” 6 marca 2000 roku uchwałą
Nr XV/91/2000. W okresie niemal pićciu lat funkcjonowania stanowiła ona podstawć przy opracowywaniu licznych programów, strategii sektorowych
oraz innych dokumentów wytyczających kierunki
i priorytety rozwoju województwa oraz okreċlających hierarchić waďnoċci realizowanych zadaĉ
i projektów.
Z uwagi na dynamiczne procesy zachodzące w rozwoju społeczno-gospodarczym oraz zmiany warunków funkcjonowania Polski, związanych m. in.
z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, konieczne okazało sić dokonanie aktualizacji strategii.
W związku z tym, Uchwałą Nr XXXVII/260/2005 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 grudnia
2005 roku przyjćto dokument „Strategia rozwoju
województwa. Aktualizacja z horyzontem czasowym
do 2020 roku”.
Wzmiankowany dokument spełnia waďną rolć
w procesie podejmowania działaĉ mogących wpłynąć na rozwój województwa lubuskiego, w tym wyboru przedsićwzićć i projektów mogących uzyskać
wsparcie z unijnych ċrodków pomocowych, stanowiąc podstawć przygotowania głównych kierunków
wsparcia w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Oznacza to, ďe rozwój bćdący
efektem wdraďania „Strategii..” powinien być ujmowany w płaszczyznach, zbieďnych z celami strategicznymi województwa.
Strategicznymi i operacyjnymi celami województwa lubuskiego, wynikającymi ze „Strategii…”, które moďna odnieċć równieď do Witnicy, są:
Cel Nr 1. Zapewnienie przestrzennej, gospodarczej
i społecznej spójnoċci regionu poprzez nastćpujące
cele operacyjne:
•

modernizacja infrastruktury transportowej
oraz zwićkszenie dostćpnoċci komunikacyjnej;

•

udoskonalenie i rozbudowa infrastruktury
technicznej i komunalnej poprawiającej
warunki ďycia oraz podnoszącej atrakcyjnoċć inwestycyjną obszarów aktywnoċci
gospodarczej;

•

•

udoskonalenie i rozbudowa infrastruktury
społecznej – w szczególnoċci w sferach
edukacji, opieki zdrowotnej, kultury i pomocy społecznej;
usprawnianie systemu transportu publicznego z wykorzystaniem partnerstwa publiczno-prywatnego;

•

wspomaganie procesów rewitalizacji miasta;

•

uzyskanie trwałych efektów płynących ze
współpracy transgranicznej i mićdzyregionalnej;

•

wspieranie działaĉ na rzecz zwićkszenia
toďsamoċci regionalnej.

Cel Nr 2. Podniesienie poziomu wykształcenia społeczeĉstwa, zwićkszenie potencjału innowacyjnego
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nauki oraz informatyzacji społeczeĉstwa poprzez
nastćpujące cele operacyjne:
•

podniesienie jakoċci kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym i wyďszym;

•

wzmocnienie i ustabilizowanie kadry naukowej oraz rozwój bazy naukowobadawczej lubuskich uczelni oraz stymulowanie ich współpracy;

•

dostosowanie kształcenia do potrzeb regionalnego rynku pracy i standardów UE;

•

wyrównanie szans edukacyjnych dzieci
i młodzieďy;

•

wspieranie działaĉ na rzecz rozwoju społeczeĉstwa informacyjnego;

•

ograniczenie zakresu i skutków wykluczenia społecznego osób i rodzin, ich integracja ze społeczeĉstwem oraz wyrównanie
szans rozwojowych dzieci i młodzieďy.

Cel Nr 3. Rozwój przedsićbiorczoċci, oraz działania
mające na celu podniesienie poziomu technologicznego przedsićbiorstw i ich innowacyjnoċci dzićki
współpracy z nauką poprzez nastćpujące cele operacyjne:
•

aktywną promocjć gospodarczą i pozyskiwanie inwestorów;

•

usprawnienie mechanizmów transferu innowacji i technologii oraz wzrost efektywnoċci współpracy strefy gospodarki i instytucji naukowych.

•

rozwój instytucjonalnego i kapitałowego
otoczenia biznesu.

Cel Nr 4. Efektywne, prorozwojowe wykorzystanie
zasobów ċrodowiska przyrodniczego i kulturowego
poprzez nastćpujące cele operacyjne:
•

rozwijanie ċwiadomoċci proekologicznej;

•

wykorzystanie walorów ċrodowiska i dziedzictwa kulturowego dla rozwoju turystyki;

•

promocja walorów turystycznych i stworzenie systemu informacji turystycznej;

•

podejmowanie przedsićwzićć kulturalnych
tworzących atrakcyjny wizerunek miasta.

„Strategia rozwoju kultury województwa lubuskiego”
Uchwalona została przez Sejmik Województwa Lubuskiego uchwałą Nr XX/142/2004 z dnia 28 czerwca
2004 roku. Cele ustalone w tym dokumencie przewidują zachowanie ciągłoċci dziedzictwa kulturowego regionu poprzez ochronć i efektywne podnoszenie jego atrakcyjnoċci w drodze zintegrowania działaĉ w dziedzinie kultury, oċwiaty, turystyki i gospodarki.
Zaspokajanie potrzeb mieszkaĉców regionu w dziedzinie kultury jest zadaniem własnym – o charakterze obowiązkowym – jednostek samorządu terytorialnego. Zasadnicza czćċć zadaĉ w tym zakresie
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realizowana jest poprzez prowadzenie samorządowych instytucji kultury.
Głównymi i operacyjnymi celami województwa lubuskiego w sferze kultury, które moďna odnieċć
równieď do Witnicy, są:
Cel Nr 1. Zachowanie ciągłoċci dziedzictwa kulturowego regionu poprzez nastćpujący cel operacyjny:
•

ochrona dziedzictwa kulturowego regionu.

Cel Nr 2. Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego regionu w podnoszeniu jego atrakcyjnoċci
poprzez nastćpujące cele operacyjne:
•

•

•

badanie i dokumentowanie dziedzictwa
kulturowego i kultury współczesnej regionu – ustalenie tematyki i zakresu prac badawczych i dokumentacyjnych oraz wdroďenie do realizacji;
zintegrowanie działaĉ w dziedzinie kultury,
oċwiaty, turystyki i gospodarki w zakresie
wykorzystania dziedzictwa kulturowego
i kultury współczesnej regionu w kształtowaniu osobowoċci i ċwiadomoċci narodowej oraz w kształtowaniu atrakcyjnoċci
regionu;
optymalizacja dostćpu wszystkich ċrodowisk i grup społecznych do dóbr kultury.

Cel Nr 3. Wzmocnienie pozycji bibliotek publicznych
jako głównych oċrodków informacji oraz kulturalnej
i obywatelskiej aktywizacji społecznoċci lokalnych
poprzez nastćpujące cele operacyjne:
•

uzupełnienie zbiorów, zapewnienie zakupu
ksiąďek na poziomie normatywu poprawa
warunków korzystania ze zbiorów i usług
bibliotek publicznych;

•

zwićkszenie dostćpnoċci do zbiorów i zasobów informacyjnych bibliotek publicznych;

•

włączenie bibliotek publicznych w proces
budowania regionalnej infrastruktury informacyjnej województwa lubuskiego;

•

podniesienie kwalifikacji i umiejćtnoċci
zawodowych bibliotekarzy.

Cel Nr 4. Aktywne uczestnictwo społeczeĉstwa
w ďyciu kulturalnym poprzez nastćpujący cel operacyjny:
•

racjonalne gospodarowanie potencjałem
merytorycznym i technicznym samorządowych instytucji kultury i szkół artystycznych;

Cel Nr 5. Znoszenie barier kompetencyjnych i organizacyjnych w odbiorze i dostćpie Lubuszan do wartoċci kultury symbolicznej poprzez nastćpujący cel
operacyjny:
•

integracja społecznoċci lubuskiej w oparciu o tradycje i róďnorodnoċć kulturową;
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Cel Nr 6. Zapewnienie społeczeĉstwu moďliwoċci
uczestnictwa w przedsićwzićciach artystycznych
poprzez nastćpujące cele operacyjne:
•

utrzymanie wysokiego poziomu profesjonalnej działalnoċci artystycznej;

•

wspieranie i promocja amatorskiego ruchu
artystycznego.

Cel Nr 7. Mecenat nad regionalną działalnoċcią
twórczą poprzez nastćpujące cele operacyjne:
•

tworzenie optymalnych warunków do pracy twórczej;

•

wspieranie publikacji i prezentacji twórczoċci regionalnej;

•

promowanie regionu przez sztukć.

Cel Nr 8. Integracja społecznoċci województwa
i zachowanie toďsamoċci narodowej poprzez nastćpujący cel operacyjny:
•

aktywizacja społecznego ruchu kulturalnego.

Cel Nr 9. Budowanie społeczeĉstwa obywatelskiego
poprzez nastćpujące cele operacyjne:
•

kształtowanie
postaw
obywatelskich
otwartych na integracjć europejską i wielokulturowoċć;

•

edukacja kulturalna i patriotyczna dzieci
i młodzieďy.

Ponadto ogólne kwestie zabytków i ich ochrony
poruszone zostały w nastćpujących wojewódzkich
dokumentach programowych:
- „Strategia rozwoju turystyki województwa lubuskiego”;
- „Plan gospodarki odpadami dla województwa
lubuskiego”.
5. UWARUNKOWANIA WEWNĘTRZNE OCHRONY
DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
5.1. Relacje gminnego programu opieki nad zabytkami z dokumentami wykonanymi na poziomie
gminy (analiza dokumentów programowych gminy)
„Studium uwarunkowaĉ i kierunków zagospodarowania przestrzennego”
„Studium” uchwalone zostało przez Radć Miejską
uchwałą Nr XXII/118/2004 z dnia 30 wrzeċnia 2004
roku. Okreċla ono zasady prowadzenia polityki przestrzennej na terenie gminy w długoletniej perspektywie. Studium nie bćdąc tzw. przepisem gminnym,
nie stanowi podstawy do wydania decyzji administracyjnych. Studium składa sić z dwóch zasadniczych czćċci:
•

uwarunkowaĉ
strzennego;

zagospodarowania

prze-

•

kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z przyjćtymi celami rozwoju przestrzennego
gminy w jego ukierunkowaniu równie waďna jak
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ochrona ċrodowiska przyrodniczego jest ochrona
wartoċci kulturowych. W stosunku do układów przestrzennych terenów miasta oraz wsi, a takďe walorów krajobrazowych ich otoczenia zakłada sić
w studium:
utrzymanie historycznie ukształtowanego
układu obszaru ċródmiejskiego miasta
Witnica;
utrzymanie historycznych układów przestrzennych oraz zasad lokalizacji zabudowy i zagospodarowania terenu wsi: Dąbroszyn, Dzieduszyce Stare, Kamieĉ Wielki, Mosina, Moċcice, Pyrzany;
wypełnianie ubytków w historycznie
ukształtowanych ciągach zabudowy z poszanowaniem zasad dobrego sąsiedztwa
i wykorzystania lokalnych tradycji budowania i zdobienia;
utrzymanie, eksponowanie układów przestrzennych siedlisk, a takďe drobnych elementów zagospodarowania, a w tym pomników i krzyďy, kamieni milowych, dawnych urządzeĉ technicznych i komunikacyjnych oraz układów komponowanej zieleni parków, cmentarzy oraz obsadzeĉ
przydroďnych i ċródpolnych;
utrzymanie
sieci dróg;

historycznie

ukształtowanej

zachowanie w formie naturalnej licznych
cieków, stawów i terenów bagiennych
oraz dróg, przejċć i mostów w ich rejonie;
zachowanie atrakcyjnych krajobrazowo
krawćdzi leċnych zamykających obszary
otwarte w otoczeniu poszczególnych miejscowoċci;
zachowanie w dobrym stanie technicznym
i estetycznym dominant kulturowych i krajobrazowych oraz utrzymanie ich roli
w otoczeniu;
zahamowanie niekorzystnych procesów
degradacji krajobrazu: pozostawiania ugorów na terenach rolnych, wycinania zadrzewieĉ przydroďnych i ċródpolnych,
obudowy brzegów jezior i cieków wodnych tymczasowymi obiektami turystycznymi.
W stosunku do historycznie ukształtowanej zabudowy zakłada sić w studium:
zapobieganie
powstawania
ubytków
w ciągach tej zabudowy i tworzenie warunków do jej odbudowy;
utrzymanie i eksponowanie jej walorów –
proporcji, form elewacji i dachów, wielkoċci i układów otworów, rodzaju stolarki
i jej zdobnictwa, materiału budowlanego;
kształtowanie walorów nowej zabudowy
mieszkalnej, rekreacyjno – turystycznej
i produkcyjnej poprzez nawiązywanie do
tradycji i wartoċci regionalnych przy okre-
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ċlaniu formy architektonicznej i uďywaniu
materiałów budowlanych.

W studium zostały ustalone strefy ochrony konserwatorskiej, które szczegółowo okreċlane bćdą
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, sporządzanych w pierwszej kolejnoċci
dla obszaru miasta Witnica oraz wsi Białcz, a takďe
dla pozostałych miejscowoċci: Białczyk, Boguszyniec, Dąbroszyn, Dzieduszyce Stare, Kamieĉ Mały,
Kamieĉ Wielki, Mosina, Moċcice, Pyrzany. Studium
wyznacza przebieg strefy ċcisłej ochrony konserwatorskiej „A” obejmującej czćċć obszaru miasta Witnica oraz obszary niwy siedliskowej wsi o czytelnym
historycznym układzie, wypełnioną co najmniej
w połowie oryginalną i mało przekształconą zabudową powstałą przed 1945 rokiem. Strefa „B”
ochrony konserwatorskiej obejmuje obszary niwy
siedliskowej o czytelnym układzie historycznym,
wypełnioną oryginalną lub przekształconą zabudową historyczną z ubytkami lub uzupełnioną nową
zabudową, zachowującą podstawowe cechy zabytku, obejmuje obszar ċródmiejski. Strefa „K” ochrony krajobrazu obejmuje otoczenie historycznie
ukształtowanych wsi, wymagające ochrony przed
wprowadzeniem dysharmonizującej zabudowy.
Strefa „W” ochrony archeologicznej wyznaczona
jest w obszarze, w którym wszelka działalnoċć inwestycyjna związana jest z pracami ziemnymi, po
szczegółowym uzgodnieniu warunków konserwatorskich z Wojewódzkim Urzćdem Ochrony Zabytków.
Studium wċród szczególnie waďnych zadaĉ słuďących realizacji ponadlokalnych celów publicznych na
terenie gminy wymienia rewaloryzacjć załoďenia
pałacowo-parkowego w Dąbroszynie oraz realizacjć
gminnego systemu ċcieďek rowerowych i szlaków
turystycznych, powiązanych z układem regionalnym. Przyjćcie zasady zrównowaďonego rozwoju
jako podstaw strategii rozwoju zarówno gminy, jak
i całego regionu uznaje sić za podstawową zasadć
słuďącą ukierunkowaniu rozwoju przestrzennego
w obszarze gminy. Cele polityki przestrzennej obejmują:
efektywny rozwój miasta, dostosowany do
zróďnicowanych przestrzennie uwarunkowaĉ, połączony z przeprowadzeniem
kompleksowej restrukturyzacji jego struktury funkcjonalno-przestrzennej;
poprawć ładu przestrzennego terenów
miasta i gminy oraz sprawnego funkcjonowania układu komunikacyjnego i sieci
inďynieryjnych;
umocnienie i rozbudowa systemu terenów
chronionych i wkomponowywanie przyjćtych zasad ich ochrony w procesy społeczno-gospodarczego rozwoju i zagospodarowania przestrzennego gminy, z eliminacją uciąďliwych wpływów na stan ċrodowiska;
pełną ochronć dziedzictwa kulturowego,
połączoną z utrwalaniem korzystnych cech
historycznie wykształconej, wartoċciowej
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struktury funkcjonalno-przestrzennej obszarów zainwestowanych gminy.
Realizacja w/w działaĉ powinna doprowadzić do
mierzalnej poprawy standardów:
ładu ekologicznego, związanych z poprawą
stanu ċrodowiska przyrodniczego gminy,
wzmocnieniem kondycji i walorów uďytkowych oraz zapewnieniem jego stabilnej
równowagi;
ładu społecznego, polegającego na powszechnej poprawie warunków ďycia,
w tym m. In. wysokiej dostćpnoċci do
usług i miejsc pracy oraz odpoczynku;
ładu ekonomicznego, związanego z ekonomizacją kosztów utrzymania gminy,
tworzeniem uzgodnieĉ dla rozwoju i działalnoċci gospodarczej, przy minimalizacji
obciąďeĉ dla ċrodowiska i infrastruktury;
ładu estetyczno-funkcjonalnego, związanego z poprawą strony estetycznej i technicznej terenów mieszkaniowych, zagrodowych oraz produkcyjno-usługowych.
„Strategia rozwoju Gminy Witnica do 2010 roku”
Drugim waďnym aktem planowania strategicznego
gminy jest opracowana w 2000 roku „Strategia rozwoju”. Autorzy tego dokumentu zawarli misjć gminy Witnica w haċle: „WITNICA STABILNYM CELEM
DLA INWESTORÓW I BEZPIECZNYM DOMEM DLA
MIESZKAĈCÓW”.
Według strategii głównymi celami prowadzenia
aktywnej polityki gospodarczej powinno być:
•

zwićkszenie atrakcyjnoċci
i konkurencyjnoċci gminy;

inwestycyjnej

•

podnoszenie standardów ďycia zbiorowoċci;

•

efektywne wykorzystanie ċrodowiska przyrodniczego i otoczenia kulturowego;

•

wielofunkcyjny rozwój terenów miejskich
i wiejskich.

W dokumencie tym zakłada sić, iď planowanie strategiczne jest procesem ciągle korygowanym i aktualizowanym, związanym z koniecznoċcią dostosowania sić do zmiennych warunków zewnćtrznych
i wewnćtrznych.
Wytyczone zostały cztery cele operacyjne spoċród
których dla potrzeb „Gminnego Programu” wybrano:
Cel 1. 4. Wykorzystanie ċrodków Unii Europejskiej
na realizacjć zadaĉ lokalnych i ponadgminnych:
1. modernizacja pałacu w Dąbroszynie;
2. wspieranie renowacji zabytków sakralnych;
3. rewitalizacja parków w Dąbroszynie i Sosnach.
Cel 3. 2. Ochrona dziedzictwa kulturowego:
1. kompleksowa renowacja zespołu pałacowoparkowego w Dąbroszynie;
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2. promocja wiedzy o regionie, małej ojczyčnie;
3. wspieranie renowacji obiektów zabytkowych,
sakralnych, nekropolii;
4. wspieranie działaĉ społecznoċci lokalnej w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego.
Cel 4. 4. Systemowa budowa przestrzeni estetycznej:
1. gminny program podnoszenia estetyki miasta
i wsi;
2. likwidacja barier architektonicznych;
3. program nasadzeĉ zieleni trwałej na terenach
komunalnych;
4. odnowa tzw. przestrzeni zaniedbanych (renowacja starych obiektów, skwerów, likwidacja
zaniedbanych obiektów zbćdnych).
„Plan rozwoju lokalnego dla miasta i gminy Witnica”
Rada Miejska przyjćła uchwałą Nr XXVI/156/2005
z dnia 17 lutego 2005 roku „Plan rozwoju lokalnego
dla miasta i gminy Witnica na lata 2004-2006 z perspektywą na lata 2007-2013”. Natomiast uchwałą
Nr XVII/107/2007 z dnia 19 grudnia 2007 roku Rada
Miejska zatwierdziła program gospodarczy rozwoju
gminy pod nazwą: „Plan rozwoju lokalnego gminy
Witnica na lata 2007-2013”.
„Plan rozwoju lokalnego” stanowi kompleksowy
dokument okreċlający plan działaĉ strategicznych
władz samorządowych, realizowanych dla uzyskania
spójnoċci gminy z jej otoczeniem oraz równowaďenia jej rozwoju wewnćtrznego Polski w Unii Europejskiej. Plan w syntetycznym ujćciu okreċla stan
ċrodowiska, sytuacjć społeczno gospodarczą i moďliwoċci poprawy stanu gminy oraz zawiera zestaw
przyjćtych do wykonania przez gminć zadaĉ słuďących jej rozwojowi. W planie przedstawia sić spodziewane efekty przyjćtych działaĉ i ich wpływ na
przebieg procesów rozwojowych gminy. Plan wskazuje takďe zasady zaangaďowania ċrodków finansowych z funduszy strukturalnych i ċrodków własnych
gminy. Priorytetowe zadania, ujćte w dokumencie,
wiąďą sić z poprawą stanu ċrodowiska naturalnego,
modernizacją oraz rozwojem sieci komunikacji
i infrastruktury technicznej, a takďe z podwyďszeniem potencjału inwestycyjnego i turystycznego
gminy. Plan na lata 2007-2013 ma słuďyć koncentracji i efektywnemu wykorzystaniu ċrodków z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2007-2013.
Spoċród z zadaĉ okreċlonych w palnie dla potrzeb
„Gminnego Programu” wybrano nastćpujące działania:
Nr 2. Kultura, turystyka, sport i rekreacja w gminie
Witnica
•

rewaloryzacja zespołu pałacowo - parkowego w Dąbroszynie ;

•

rozwój istniejących usług kultury i sprzyjanie nowym formom działalnoċci kulturalnej;
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•

wykorzystanie istniejącej bazy materialnej
do organizowania imprez kulturalnych
o charakterze lokalnym, krajowym i mićdzynarodowym;

•

zachowanie
dziedzictwa
kulturalnego
i unikatowych walorów architektonicznych;

•

opracowanie programu rozwoju turystyki
i rekreacji w mieċcie;

•

rozwój bazy turystycznej – hotelarstwo,
gastronomia, usługi;

•

modernizacja istniejącej bazy sportowej;

W dokumentach tych ujćto zadanie „Odnowa wsi
oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” w ramach „PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013”.

•

budowanie społeczeĉstwa informacyjnego;

5.2. Charakterystyka zasobów i analiza stanu dziedzictwa i krajobrazu kulturowego gminy

•

miejsko-gminny
system
internetowy
o szerokim zasićgu – kilku punktów gminnych, dla których bazą byłaby Witnica;

•

rozbudowa bazy sportowo – rekreacyjnej
na terenie miasta i gminy, a w szczególnoċci przy placówkach oċwiatowych;

•

budowa ċcieďek rowerowych o charakterze
edukacyjno-rekreacyjnym;

•

rozbudowa prywatnego oċrodka wypoczynkowego w Sosnach;

Celem „Gminnego Programu” nie jest powtarzanie
znanych i dostćpnych informacji na temat historii
zachowanych obiektów zabytkowych. Zadaniem
niniejszego opracowania nie jest teď dokonywanie
nowych ustaleĉ naukowych, analiz historycznych,
porównawczych czy polemika z dotychczasowymi
pracami. Z tych powodów charakterystyka zasobu
zabytków nastawiona jest w głównej mierze na
wskazanie tych obiektów i zabytkowych zespołów,
które w znaczącym stopniu decydują o wizerunku
miasta i gminy Witnica.

•

remont ċwietlic wiejskich;

•

wykreowanie i promocja produktu lokalnego;

•

budowa amfiteatru i ċwietlicy wiejskiej
w Dąbroszynie.
„Plany odnowy miejscowoċci”

Rozwój i odnowa obszarów wiejskich to jedno
z najwaďniejszych wyzwaĉ jakie stoją przed Polską.
Zasadniczym celem jest wzmocnienie działaĉ słuďących niwelowaniu istniejących dysproporcji w poziomie rozwoju obszarów wiejskich w stosunku do
terenów zurbanizowanych. Plany rozwoju poszczególnych miejscowoċci są czćċcią składniową prowadzonych przez jednostki samorządów terytorialnych działaĉ zmierzających do poprawy sytuacji
gminy oraz sprzyjających długofalowemu rozwojowi
gospodarczemu kraju, jego spójnoċci gospodarczej,
społecznej i terytorialnej oraz integracji z innymi
krajami Unii Europejskiej.
Koncepcja rozwoju i odnowy wsi zakłada podejmowanie na tych terenach zróďnicowanej działalnoċci
gospodarczej oraz kształtowanie jej w sposób zapewniający zachowanie walorów ċrodowiskowych
i kulturowych, poprawć warunków ďycia poprzez
rozwój infrastruktury oraz zapewnienie mieszkaĉcom i przedsićbiorcą dostćpu do usług, a takďe rozwój funkcji kulturowych i społecznych.
„Plan odnowy miejscowoċci Dąbroszyn na lata
2009-2016” zatwierdzony uchwałą Nr XL/250/2009
Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 14 lipca 2009 roku.

„Limity wydatków budďetowych na wieloletnie programy inwestycyjne gminy Witnica w latach
2009-2011”
Rada Miejska w Witnicy uchwałą z dnia 18 grudnia
2008 roku zatwierdziła limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach
2009-2011 oraz na projekty planowane do realizacji
w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2009 i kolejnych.

5.2.1. Zarys historii obszaru gminy
Zarys historycznych procesów kulturowych w pradziejach przedstawiono w rozdziale dotyczącym
zabytków archeologicznych (rozdział 5.2.5.).
Zabytki związane z powstawaniem stabilnego osadnictwa i struktur terytorialnych wiąďą sić z plemionami słowiaĉskimi, zwanymi przez historyków Pomorzanami, którzy zajmowali od VII wieku tereny na
północ od rzeki Warty i Noteci, pomićdzy dolnym
odcinkiem Odry i dolnym biegiem Wisły. Stabilizacja granic i struktury władzy utrzymywała sić do
początków XI wieku, a jej ċwiadectwem są zachowane relikty osad, grodzisk i cmentarzysk. W X wieku omawiany teren stanowił czćċć paĉstwa pierwszych Piastów.
Na przełomie XIII i XIV wieku nastąpiła zmiana obrazu zewnćtrznego i organizacji wsi, która jest wynikiem kolonizacji na prawie niemieckim. Wiązała sić
ona z wyznaczaniem ċcisłych granic gruntów, przeprowadzaniem regularnego podziału pól, tworzenia
wsi o zwartej zabudowie oraz czćstym łączeniem
kilku małych osad w jedną wićkszą zwartą całoċć.
Niestety brak przekazów archiwalnych nie pozwala
na dokładniejsze okreċlenie dat i warunków lokacji
poszczególnych wsi z gminy Witnica. W wielu przypadkach dokonało sić to na bazie juď istniejącego
słowiaĉskiego osadnictwa. Mimo póčniejszych przekształceĉ nadal czytelny pozostał ċredniowieczny
układ przestrzenny wsi. W ċredniowieczu istotne
pićtno na rozwoju tego obszaru wycisnćła działalnoċć zakonów: cystersów, templariuszy i joannitów.
Od połowy XIII wieku obszar obecnej gminy Witnica
znajdował sić w rćkach margrabiów brandenburskich i wchodził w skład zaodrzaĉskiej prowincji
brandenburskiej, którą od XIV wieku zwano Nową
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Marchią. Na podstawie dokumentów historycy uwaďają, ďe do majątku klasztoru cystersów, który został
załoďony w Mironicach w 1300 roku, naleďały wsie
„Vycz” i „Pyrene”. Pewne jest, ďe w 1406 roku biskup lubuski Johannes wysłał do Rzymu skargć na
cystersów z Mironic, ďe nie płacą mu dziesićciny
z Witnicy i Pyrzan. Papieď Grzegorz XII polecił opatowi cystersów z Paradyďa rozstrzygnąć spór.
W okresie Reformacji, po kasacji zakonu, opat z Mironic sprzedał Witnicć wraz z innymi wsiami margrabiemu Janowi z Kostrzyna.
W latach 1402-1454 na tych terenach panowali rycerze z zakonu krzyďackiego, którzy kupili Nową Marchić od elektora Brandenburgii, a zarazem króla
Wćgier Zygmunta Luksemburskiego. Po przegranej
wojnie z Polską zakon odsprzedał Nową Marchić
Hohenzollernom.
Wydarzeniem o doniosłym znaczeniu dla historii
tego regionu było przyjćcie reformacji. W 1536 roku
zgodć na wprowadzenie luteranizmu uzyskały władze Choszczna i Chojny. Margrabia Jan z Kostrzyna
przyjął luteranizm w 1538 roku. Od 1555 roku w krajach niemieckich istniała zasada, iď religia władcy
staje sić obowiązującą religią jego poddanych.
Nastćpnymi wydarzeniami historycznymi, których
skutki odczuwamy do dzisiaj była wojna trzydziestoletnia (1618-1648) i wojna północna (1700-1721).
Działania wojenne i poďary zniszczyły znaczną czćċć
zabudowy, wyludniły tutejsze ziemie, które zostały
ponownie skolonizowane w drugiej połowie XVII
wieku i pod koniec XVIII wieku. Nowoďytne kolonizacje podtrzymywały powstałą w ċredniowieczu sieć
osadniczą, ale znacznie ją przebudowały i wprowadziły na te tereny róďne tradycje budowlane.
Juď od koĉca XVI wieku na ziemie dzisiejszej gminy
Witnica napływali osadnicy z Polski, Niemiec, Saksonii oraz Holandii. Kolonizacja ta, zwana holenderską lub jak kto woli – olćderską, stanowiła jeden
z waďnych etapów w rozwoju sieci osadniczej na
terenach ówczesnej Brandenburgii. Rozwijała sić
z róďnym natćďeniem od koĉca XVI wieku do koĉca
XVIII wieku. Moďna wyróďnić trzy fazy owej kolonizacji:
•

od koĉca XVI wieku do wybuchu wojny
trzydziestoletniej (1618 rok);

•

okres po 1640 roku do 1740 roku;

•

okres do 1786 roku, tzw. okres fryderycjaĉski, czyli wielka kolonizacja za panowania Fryderyka II.

Na terenie gminy Witnica na prawie olćderskim
zostały załoďone wsie na terenach podmokłych, bagiennych m. in.: Boguszyniec, Kłopotowo, Nowiny
Wielkie. Kaďdy kolonista zazwyczaj dostawał 1 łan
ziemi ornej i 0,5 łana łąk. Materiały do budowy
i drewno na opał osadnicy dostawali za darmo. Za
swoje pieniądze kupowali bydło, ale mieli zezwolenie na bezpłatny przewóz z miejsca zakupu. Przez
pierwsze kilka lat (przewaďnie osiem lat) kolonista
był zwolniony od podatku. Ponadto paĉstwo gwarantowało tolerancjć religijną.
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W XVII wieku szlak poczty konnej z Berlina do Królewca wiódł przez Kostrzyn, Witnicć i Gorzów,
a w Białczu zbudowano stacjć pocztową z punktem
wymiany koni.
Wzrost potćgi paĉstwa pruskiego i rozbiory Polski
przyczyniły sić do tego, ďe Nowa Marchia stała sić
pomostem gospodarczym łączącym Niemcy z obszarami zagarnićtymi. W wyniku wojen napoleoĉskich zreformowano m. in. struktury administracyjne paĉstwa pruskiego. Podział na powiaty – jednakowe pod wzglćdem terytorialnym, ludnoċciowym
i ekonomicznym – wpłynął na krajobraz kulturowy.
Powiaty stały sić bardzo trwałym elementem kultury
politycznej i gospodarczej paĉstwa pruskiego, dzićki
którym stworzono czytelną strukturć osadniczą
z instytucjami publicznymi o charakterystycznych
formach architektonicznych, komunikacją lokalną
i nowoczesnym prawem budowlanym. Obszar dzisiejszej gminy Witnica wchodził w skład powiatu
gorzowskiego (Kreis Landsberg Nm.) w rejencji
frankfurckiej.
W XIX wieku krajobraz wsi uległ kolejnym zmianom
z uwagi na powstające w ich obrćbie zespoły rezydencjonalne z parkami i folwarkami, które oprócz
funkcji gospodarczych (folwark) pełniły przede
wszystkim funkcje mieszkalne (pałac, dwór) i rekreacyjne (park). Z uwagi na rozwój gospodarczy
w drugiej połowie XIX wieku i na początku XX wieku
powstała nowa zabudowa wsi, która w znacznej
mierze przetrwała do dzisiaj. W okresie II wojny
ċwiatowej miasto i okoliczne wsie ucierpiały tylko
w niewielkim stopniu. Czćċć historycznych budynków rozebrano dopiero w okresie powojennym.
Po 1945 roku teren dzisiejszej gminy Witnica stał sić
czćċcią tzw. Ziem Odzyskanych i był celem dla wypćdzonych – głównie z byłych Ziem Wschodnich
dawnej Rzeczypospolitej, ale nie tylko. Pojawili sić
osadnicy z Poznaĉskiego, Kujaw, Mazowsza, Lubelszczyzny, ale takďe z Rosji, Niemiec i Francji. Zetknćli sić i starli przybysze ze Wschodu i Zachodu,
spotkały sić odmienne kultury, róďne zwyczaje i charaktery. Powstał dziwny konglomerat, początkowo
etniczny, a potem etnograficzny. Nowi mieszkaĉcy
nie zawsze potrafili właċciwie zadbać o miejsca,
w których przyszło im ďyć. Brak naleďytej opieki,
poszanowania dla zastanego mienia lub wrćcz nienawistny stosunek do tego, co powszechnie uwaďano za niemieckie, spowodowało daleko idącą dewastacjć i zniszczenie wielowiekowej spuċcizny. Na
szczćċcie nowe pokolenie, urodzone juď na tym terenie, tworzy społeczeĉstwo o duďym poczuciu patriotyzmu lokalnego.
Białcz
(niemiecka nazwa: Balz) historia wsi sićga 1750
roku, kiedy 32 osadników załoďyło tutaj kolonić.
Około 1804 roku miejscowoċć liczyła 535 mieszkaĉców i 70 budynków. Wieċ charakteryzuje sić – typowym dla osadnictwa olćderskiego – amorficznym
układem przestrzennym, bez wykształconego centrum. Lučna zabudowa rozmieszczona jest przy kilku
drogach. Południową granicć miejscowoċci stanowi
szosa Kostrzyn-Gorzów. Północną granicć w sposób
naturalny wyznacza zalesiona krawćdč wysoczyzny.
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Białczyk
(niemiecka nazwa: Neu Balz) wsią sołecką jest
od 1945 roku i powstała z czćċci dziewićtnastowiecznych zagród wsi Białcz oraz z nastćpujących
przysiółków: Pszczelnik (Klein Heide), który został
załoďony w 1752 roku; Kobyliniec (Hegemeisterei),
Białki (Graben Mühle), Krzywda (Vietzer Ablage),
które powstały w drugiej połowie XVIII wieku. Wieċ
posiada amorficzny układ przestrzenny i zajmuje
obszar pomićdzy granicą administracyjną miasta
Witnica, linią kolejową i wałem przeciwpowodziowym na północnym brzegu Warty.
Boguszyniec
(niemiecka nazwa: Brückendorf) istnieje od 1929
roku, w wyniku połączenia przysiółka Pyrzanki
(Pyrchnische Holländer), który załoďono w latach
1726-1730 z przysiółkiem Raĉ (Groß Rehne), którego
początki datuje sić na lata 1728-1730. Osady istniały
jeszcze przed wybudowaniem wału przeciwpowodziowego. Wieċ posiada układ rzćdówki – zabudowania rozmieszczone są wzdłuď południowej strony
drogi biegnącej wałem przeciwpowodziowym.
Dąbroszyn
(niemiecka nazwa: Tamsel) to wczesnoċredniowieczna wieċ, o której po raz pierwszy wspomniano
w dokumencie z 1261-1262 roku. Zakon templariuszy podpisał porozumienie, w którym zrzekł sić Dąbroszyna na rzecz margrabiów brandenburskich.
W 1460 roku wieċ figuruje w spisie dóbr zakonu
joannitów. W 1510 roku majątek dąbroszyĉski dostał
sić w rćce rodu von Schönebeck, w 1640 roku – von
Schöning, w 1723 roku – von Wreech, w 1795 roku –
von Dönhoff, a od 1816 roku do 1945 roku – von
Schwerin-Wolfshagen.
Kamieĉ Mały
(niemiecka nazwa: Stolberg) został utworzony
w 1929 roku w wyniku połączenia przysiółków: Kamieĉ Mały (Klein Kammin) od 1608 roku, Ludzisław
(Ludwigsgrund) od 1783 roku, Wilhelmsbruch (nie
posiada polskiej nazwy), Płowćsy (Springwerder)
i Sucharzewo (Klein Vortheil) od XVIII wieku. W czasie wojny siedmioletniej i bitwy pod Sarbinowem
(25 sierpnia 1758 rok) armia rosyjska rozbiła obóz na
polach dzisiejszego Kamienia Małego i Kamienia
Wielkiego. Okoliczne wsie zostały złupione i czćċciowo spalone.
Kamieĉ Wielki
(niemiecka nazwa: Groß Kammin) jako wieċ istniał juď we wczesnym ċredniowieczu. Wiadomo, ďe
w 1295 roku była tutaj twierdza graniczna pomićdzy
ziemiami zakonu templariuszy, a margrabiów brandenburskich. W okresie wojny trzydziestoletniej
wieċ opustoszała i ponownie została zasiedlona
w połowie XVII wieku, kiedy powstały tutaj folwark
i papiernia. Pod koniec XVII wieku wchodziła
w skład majątku dąbroszyĉskiego. W 1924 roku dobra zostały rozparcelowane prze Towarzystwo
Ziemskie „Eigene Scholle”.
Kłopotowo
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(niemiecka nazwa: Schützensorge) zostało załoďone w latach 1745-1787 z przysiółków: Kownatki
(Entenwerder) od 1719-1722 i Stremelswerder (nie
posiada polskiej nazwy) od 1722 roku. Niemiecka
nazwa wsi pochodzi od nazwiska tajnego radcy finansowego von Schütz, z inicjatywy którego ona
powstała. Obszar dzisiejszego Kłopotowa do czasów
zbudowania wałów przeciwpowodziowych w XVIII
wieku był niezaludniony. W okresie wylewów rozpoċcierała sić tu wszćdzie woda, a tylko gdzieniegdzie wyrastała kćpa drzew. Kłopotowo posiada czćċciowo układ rzćdówki, a czćċciowo układ amorficzny i lučną zabudowć bez elementów dysharmonizujących, z duďą iloċcią obiektów o konstrukcji ryglowej, datowanych na połowć XIX wieku.
Krzeċniczka
(niemiecka nazwa: Chaussee Kolonie) została załoďona w XVIII wieku, ale jako wieċ sołecka funkcjonuje dopiero od 1945 roku. Jest to ulicówka o zagrodach doċć swobodnie rozmieszczonych po obu
stronach szosy Kostrzyn nad Odrą-Gorzów Wlkp.
Mosina
(niemiecka nazwa: Massin) jest wsią o genezie
wczesnoċredniowiecznej, po raz pierwszy wymieniona została w dokumencie w 1299 roku jako
„Massyn”. W pierwszej połowie XIII wieku naleďała
do zakonu templariuszy, a w XIV wieku stała sić
wsią rycerską. Po wojnie trzydziestoletniej w Mosinie ocalały tylko dwie zagrody. Pierwotny układ
przestrzenny wsi został zatarty. Układ dróg, rozmieszenie zabudowy i lokalizacja koċcioła zdają sić
wskazywać na plan owalnicy. Obecnie wieċ posiada
układ widlicy, w której centrum – przy rozwidleniu
dróg – usytuowany jest niewielki plac z koċciołem.
Moċcice
(niemiecka nazwa: Blumberg) wzmiankowane są
po raz pierwszy w 1295 roku, w dokumencie rozgraniczającym dobra chwarszczaĉskich templariuszy.
W 1337 roku naleďała do biskupstwa lubuskiego
i była czćċcią tzw. ziemi gorzowskiej „terra Landsberg”. Juď w tym czasie istniała we wsi parafia, do
której naleďały cztery łany ziemi. Po wprowadzeniu
reformacji nastąpiła sekularyzacja dóbr koċcielnych
i w 1540 roku Moċcice weszły w skład powstałej
wówczas domeny paĉstwowej z siedzibą w Chwarszczanach. W 1718 roku powstał we wsi nowy królewski folwark, połączony w 1858 roku z majątkiem
w Radorf (obecnie czćċć Witnicy).
Moċciczki
(niemiecka nazwa: Blumberger Bruch) jako wieċ
sołecka funkcjonują dopiero od 1945 roku, a powstały w drugiej połowie XIX wieku jako przysiółek wsi
Moċcice. Jest to ulicówka, zagrody rozmieszczone
są po obu stronach szosy Kostrzyn nad Odrą - Gorzów Wlkp.
Nowe Dzieduszyce
(niemiecka nazwa: Neu Diedersdorf) powstały
przed 1809 roku jako kolonia wsi Stare Dzieduszyce.
Jest to osada o amorficznym układzie przestrzen-

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 42

– 2503 –

nym. Około dwudziestu zagród rozproszonych jest
na terenie głównie leċnym.
Nowiny Wielkie
(nazwa niemiecka: Döllensradung) jako wieċ
powstały w 1929 roku w wyniku połączenia przysiółków Počrzadło (Spiegel) od 1748 roku i Chmieliniec
(Hopfenbruch) od 1769 roku. Pierwszą osadć załoďyło na królewskich gruntach 30 rodzin osadników.
Pierwotnie wieċ posiadała układ rzćdówki, ale
w wyniku rozbudowy w pierwszej połowie XX wieku
czćċć północno-zachodnia ma układ wielodroďnicowy.
Oksza
(niemiecka nazwa: Woxhöllander) powstała
w 1726 roku na podmokłych terenach tuď przy wale
przeciwpowodziowym. W 1783 roku osiedliło sić
tutaj 35 rodzin osadników. W 1804 roku wieċ liczyła
262 mieszkaĉców i 39 budynków mieszkalnych.
Posiada układ rzćdówki – zabudowania rozlokowane
są po południowej stronie drogi biegnącej wałem.
Pyrzany
(niemiecka nazwa: Pyrehne) są wsią o metryce
wczesnoċredniowiecznej, o której wiadomo, ďe do
połowy XIII wieku naleďała do kasztelanii santockiej,
a w 1300 roku została nadana klasztorowi cystersów
w Mironicach. Po kasacji zakonu, w okresie Reformacji przeszła na własnoċć elektora brandenburskiego i podlegała urzćdowi domeny paĉstwowej
z siedzibą w Mironicach. Po wojnie trzydziestoletniej
w Pyrzanach ocalały tylko dwie zagrody. Od 1786
roku w Pyrzanach znajdował sić Urząd Melioracyjny.
Sosny
(niemiecka nazwa: Charlottenhof) powstały
w 1771 roku jako folwark wsi Stare Dzieduszyce,
z inicjatywy Hansa Bogislawa von Wobeser. Po jego
ċmierci w 1792 roku osada przeszła w rćce wdowy
Katheriny Charlotty (z domu von dem Borne), na
której to czeċć otrzymała swoją niemiecką nazwć.
W latach 1816-1945 wieċ naleďała do rodu von Klitzing. Znajdują sić tutaj dwie rezydencje: pałac (tzw.
Stary Dom) i dwór (tzw. Nowy Dom), które otacza
rozległy park krajobrazowy. Duďe załoďenie folwarczne charakteryzuje sić wielko kubaturowymi
budynkami gospodarczymi: spichlerz, gorzelnia,
stodoły, stajnie i obory.
Stare Dzieduszyce
(niemiecka nazwa: Diedersdorf) są wczesnoċredniowieczną wsią, o której wiadomo, ďe do 1261
roku była własnoċcią komandorii templariuszy
w Chwarszczanach. Po wojnie trzydziestoletniej
w Dzieduszycach ocalały tylko trzy zagrody.
Ċwierkocin
(niemiecka nazwa: Fichtwerder) powstał w 1767
roku jako kolonia wsi Pyrzany i znajdowała sić tutaj
siedziba komisji królewskiej ds. zagospodarowania
doliny Warty i Noteci.
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Tarnówek
(niemiecka nazwa: Splinterfelde) to obecnie
przysiółek, który powstał na początku XVIII wieku
jako folwark majątku w Wysokiej (gmina Lubiszyn).
Witnica
(niemiecka nazwa: Vietz) jako wieċ po raz pierwszy wzmiankowana jest w čródłach archiwalnych
z 1261 lub 1262 roku. Zakon templariuszy zawarł
porozumienie z władcą brandenburskim, na mocy
którego oppidum (miasteczko) Kostrzyn nad Odrą
oraz wsie „Clöznitz” i „Warnik” (obecnie w granicach Kostrzyna), „Tamprosowe” (Dąbroszyn), „Pudignowe” (Pyrzany) i „Witze” (Witnica) przeszły
w rćce margrabiów brandenburskich. Tutejsza parafia po raz pierwszy odnotowana została w dokumencie z 1337 roku. W 1589 roku Witnica posiadała
dwanaċcie duďych rolnych gospodarstw i trzydzieċci
szeċć mniejszych (łącznie z zagrodami rybaków),
natomiast podczas wojny trzydziestoletniej zrujnowano dwadzieċcia jeden zagród oraz miejscowy
folwark naleďący do elektora (siedziba urzćdu domeny paĉstwowej w Mironicach). W XVIII wieku
zbudowano w Witnicy hutć ďelaza i manufakturć
tekstylną – oba zakłady przemysłowe pracowały na
potrzeby armii Fryderyka II zwanego Wielkim i zostały wraz z cegielnią spalone przez Rosjan w czasie
wojny siedmioletniej. Natomiast Francuzi w 1806
roku puċcili z dymem ⅔ wsi wraz z koċciołem.
W drugiej połowie XIX wieku Witnica uznawana
była za najwićkszą wieċ Brandenburgii. W 1804 roku
mieszkało tutaj 888 osób (118 budynków mieszkalnych). Zaċ w 1900 roku Witnicć zamieszkiwało 4 137
osób (466 budynków mieszkalnych), w tym 62 osoby wyznania mojďeszowego. Dzićki linii Kolei
Wschodniej łączącej Berlin z Królewcem nastąpił po
1857 roku dynamiczny rozwój gospodarczy miejscowoċci. Najwićkszą rolć odegrały w tym wypadku
takie zakłady przemysłowe jak odlewnia Hoffmanów (produkcja maszyn rolniczych i budowlanych)
oraz browar Handkego. Od 1875 roku działała tutaj
drukarnia, w której powstawała m. in. gazeta „Tages
Post Fur Wartenbruch”. W 1880 roku Hermann
Strunk załoďył Fabrykć Pieców (kaflarnia i cegielnia),
która w 1927 roku była najwićkszym zakładem tej
branďy we wschodnich Niemczech. Na przełomie
XIX i XX wieku uruchomiono tutaj elektrownić
i gazownić. W sumie pod koniec XIX wieku w Witnicy funkcjonowały nastćpujące zakłady: szeċć cegielni, pićć młynów, trzy tartaki, elektrownia, browar,
drukarnia i fabryki maszyn, kafli, przetworów ziemniaczanych. W tym okresie wybudowano nowy koċciół, synagogć, dom dla ubogich, pocztć i szkołć.
W 1878 roku ulicom nadano nazwy. Ochotniczą
Straď Poďarną zorganizowano w 1881 roku, natomiast remizć wybudowano w 1910 roku. Od 1845
roku w Witnicy odbywały sić posiedzenia sądu.
W 1905 roku został załoďony sąd obwodowy, którego siedziba wraz z aresztem powstała w 1908 roku
(obecnie Urząd Miasta i Gminy). Witnica uzyskała
prawa miejskie 2 lipca 1935 roku, liczyła wówczas
około cztery i pół tysiąca mieszkaĉców. W czasie
działaĉ wojennych na początku 1945 roku udało sić
uniknąć w Witnicy wićkszych zniszczeĉ, spłonćło tu
zaledwie osiem budynków, w tym ratusz. Po II woj-
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nie ċwiatowej osiedlili sić tu przybysze w połowie
z terenów Polski centralnej, a w połowie z terenów
wschodnich, przewaďnie z Ukrainy. W koĉcu 1946
roku Witnica liczyła około 2800 mieszkaĉców.
W okresie powojennym miasto sić rozbudowało,
poza licznymi blokami mieszkalnymi i domami jednorodzinnymi zbudowano dwa nowe budynki szkolne, rozbudowano starą szkołć, powstał takďe kompleks budynków przychodni zdrowia oraz inne
obiekty usługowe.
5.2.2. Krajobraz kulturowy
Krajobraz kulturowy gminy Witnica składa sić
z elementów przyrodniczych, ale przede wszystkim
z wytworów i osiągnićć cywilizacyjnych człowieka.
Są to zarówno pojedyncze obiekty i zespoły budowli, dzieła sztuki, elementy zagospodarowania przestrzeni, krajobrazy miejskie i wiejskie kształtujące
ċwiadomoċć oraz toďsamoċć regionalną mieszkaĉców.
Dla rozwoju gminy Witnica przełomowym stał sić
rok 1945. Destrukcji uległy wówczas zarówno zabytki architektury, jak równieď zabytki ruchome, m. in.
wyposaďenia koċciołów. Przerwana została ciągłoċć
kulturowa miejscowoċci, która funkcjonowała tutaj
od ċredniowiecza. Mimo zniszczeĉ wojennych i powojennych działaĉ przetrwały murowane budynki
mieszkalne o walorach zabytkowych, wzniesione
w róďnych stylach architektonicznych funkcjonujących w ciągu całego XIX i na początku XX wieku.
Liczna zabudowa ryglowa i drewniana – znana
z przekazów ikonograficznych – uległa zniszczeniu.
Istniejąca na terenie gminy historyczna zabudowa
w duďej mierze znajduje sić w złym stanie technicznym.
Krajobraz kulturowy gminy Witnica stanowią obszary i obiekty o szczególnym znaczeniu:
a) załoďenie przestrzenne miasta Witnica
Załoďenie przestrzenne najczćċciej tworzą takie elementy jak: układ urbanistyczny, dzielnice i osiedla,
place i ulice (jako wnćtrza urbanistyczne), strefy
ochrony konserwatorskiej krajobrazu, kanały, linie
kolejowe, załoďenia rekreacyjne i sportowe, miejsca
pamićci narodowej. Pierwotny układ przestrzenny
Witnicy posiadał kształt owalnicy, która rozciągała
sić południkowo wzdłuď rzeki Witnej. Działka koċcielna zajmowała teren po południowo-wschodniej
stronie głównego skrzyďowania traktów. O obecnym
układzie przestrzennym miasta decyduje w znacznym stopniu historyczny rozwój jego struktury,
uwarunkowany jego połoďeniem na skraju doliny
Warty i przebiegiem szlaków komunikacyjnych.
Zwarta zabudowa Witnicy koncentruje sić obecnie
przy Placu Wolnoċci i przy skrzyďowaniu ulic: Gorzowskiej, Rutkowskiego, Sikorskiego i Krajowej
Rady Narodowej. Znajdują sić tu w wićkszoċci najwaďniejsze obiekty uďytecznoċci publicznej. Południowa czćċć miasta – wzdłuď ul. Krasickiego – wykazuje cechy ulicowej zabudowy wiejskiej. Nowa
zabudowa mieszkaniowa skupia sić na obrzeďach
Witnicy, głównie w obrćbie północnej jej czćċci oraz
wzdłuď dróg wylotowych w kierunku Kostrzyna nad
Odrą i Gorzowa Wlkp. Brak wyračnie wykształcone-
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go rynku ċwiadczy o wiejskim charakterze miejscowoċci w początkowym stadium rozwoju. Proces
urbanizacji, który uległ przyspieszeniu w XIX wieku
doprowadził do przekształcenia sić dawnego układu
owalnicowego w dzisiejszy, gwiačdzisty układ przestrzenny miasta Witnica.
b) tereny historycznie ukształtowanych układów
ruralistycznych, w tym o metryce ċredniowiecznej
We wczesnym ċredniowieczu osadnictwo na tych
terenach znacznie wzrosło, a istniejąca do dzisiaj
sieć osadnicza wykształciła sić w ciągu XIII i XIV
wieku. Potwierdzają to nie tylko skąpe čródła archiwalne, ale takďe słowiaĉski čródłosłów nazw oraz
czytelne układy przestrzenne. Mimo póčniejszych
przekształceĉ nadal czytelny pozostał ċredniowieczny układ przestrzenny wszystkich duďych wsi: Dąbroszyn, Kamieĉ Wielki, Mosina, Moċcice, Pyrzany,
Stare Dzieduszyce. Poszczególne wsie wykazują
znaczne zróďnicowanie pod wzglćdem układu zabudowy i jej charakteru, liczby mieszkaĉców, warunków bytowych. Nastćpny intensywny wzrost procesów osadniczych nastąpił w XVIII wieku. Wynikał on
z rozbudowy sieci osadnictwa folwarcznego i kilku
etapów tzw. kolonizacji fryderycjaĉskiej. To właċnie
rozwój gospodarki folwarcznej, począwszy od XVI
wieku, w sposób istotny zmienił charakter i formć
wsi. Z tego okresu pochodzą takie wsie, jak: Białcz,
Białczyk, Boguszyniec, Kamieĉ Mały, Kłopotowo,
Krzeċniczka, Nowiny Wielkie, Oksza, Ċwierkocin.
W drugiej połowie XIX wieku załoďona została miejscowoċć Moċciczki. Natomiast na XIX wiek datowane są kolonia i folwark, z których powstały obecne
wsie: Nowe Dzieduszyce i Sosny. Natomiast obecny
przysiółek Tarnówek powstał jako folwark na początku XVIII wieku. Układy ruralistyczne najmocniej
zniszczone zostały w wyniku zaniedbaĉ i róďnych
niewłaċciwych realizacji inwestycyjnych po 1945
roku. Odnosi sić to zwłaszcza do wsi, w których
funkcjonowały spółdzielnie rolnicze i Paĉstwowe
Gospodarstwa Rolne. Zdegradowana została zabudowa rezydencjalna i zniszczeniu uległy załoďenia
parkowe, a nowe obiekty ukierunkowane na przemysłową hodowlć i produkcjć rolną przyczyniły sić
do zatarcia pierwotnych układów przestrzennych
folwarków. Natomiast zmiany gospodarcze po 1989
roku spowodowały opuszczenie i zrujnowanie folwarcznej zabudowy. Ponadto zlokalizowane na
obrzeďach wsi popegeerowskie osiedla mieszkaniowe z wielkiej płyty zdewaloryzowały miejscowy krajobraz kulturowy. Mimo współczesnych remontów
i modernizacji układ przestrzenny zagród zachował
sić. Zazwyczaj składają sić one z kilku oddzielnych
budynków odpowiednio rozmieszczonych na działce
siedliskowej: dom, budynek inwentarski (np. stajnia,
chlew, obora) i stodoła. Czćsto w partii poddasza
budynku inwentarskiego magazynowano paszć.
Ponadto zagrody posiadały takďe budynki gospodarcze (np. wozownia, szopa na drewno, spichlerz).
Z zabudową sąsiadowały ogrody i sady.
c) architektura sakralna
Do obiektów sakralnych zalicza sić koċcioły róďnych
wyznaĉ, klasztory, dzwonnice, kaplice, kaplice
cmentarne, kostnice, kapliczki przydroďne, figury. Na
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terenie gminy znajdują sić przede wszystkim wsie
o metryce ċredniowiecznej, które zachowały czćċciowo pierwotne układy przestrzenne oraz wczesnogotyckie i gotyckie koċcioły kamienne lub ceglano-kamienne. Koċcioły były i są dominantami
w zabudowie miast i wsi. Nad Witnicą dominuje
koċciół parafialny p. w. Matki Boďej Nieustającej
Pomocy, który został wybudowany w latach 18751878. Jest to neogotycka, ceglana budowla z strzelistą wieďą od strony północnej i trójbocznie zamknićtym prezbiterium z wieĉcem przybudówek od strony
południowej. Jednym z najwczeċniejszych jest
wczesnogotycki (po 1333 roku) koċciół w Kamieniu
Wielkim. Posiada póčnogotycką kruchtć z drugiej
połowy XV wieku oraz neogotycką wieďć z elementami neoromaĉskimi (1862-1863). W Dąbroszynie
w sąsiedztwie pałacu zlokalizowany koċciół, który
powstał najprawdopodobniej pod koniec XVII wieku
i w latach 1825-1828 został przebudowany w stylu
neogotyckim według projektu wybitnego architekta
Karla Friedricha Schinkela (1791-1841). Obecna niewielka ryglowa budowla w Mosinie powstała
w 1780 roku, na miejscu wczeċniejszej ċwiątyni.
W 1866 roku została rozbudowany – od strony
wschodniej dobudowano pićciobocznie zamknićte
prezbiterium o konstrukcji ryglowej, natomiast koċciół nie posiada wieďy. Neoromaĉski koċciół w Moċcicach jest budowlą złoďoną, która powstała
w dwóch etapach. Najstarszym elementem jest murowana z cegły i otynkowana barokowa dzwonnica.
Zbudowana została w 1737 roku, o czym informuje
duďa data umieszczona na jej froncie. Kamiennoceglany korpus nawowy z transeptem i prezbiterium
powstał w latach 1867-1868 na miejscu spalonego
i rozebranego koċcioła ryglowego. Dzwonnica
w Moċcicach posiada wyjątkową formć i charakter,
przez co znacząco wyróďnia sić na tle lokalnych,
wiejskich rozwiązaĉ sakralnych. W czćċci zachodniej
nadwarciaĉskiej wsi Oksza zlokalizowany jest ryglowy koċciół bezwieďowy, który powstał w latach
1862-1863. Najliczniej reprezentowany jest styl historyzujący, głównie neogotycki z elementami neoromaĉskimi. Do tego krćgu naleďy koċciół filialny
w Białczu z 1903 roku, koċciół filialny w Starych
Dzieduszycach z 1870 roku, koċciół filialny w Kamieniu Małym z przełomu XIX i XX wieku, koċciół
filialny w Nowinach Wielkich z 1856 roku. Koċciół
filialny w Ċwierkocinie powstał w latach 1846-1848
w konstrukcji ryglowej, ale w 1895 roku ċciana zachodnia została przemurowana, a nastćpnie w 1934
roku otynkowano elewacje. Natomiast w Pyrzanach
dla potrzeb liturgii rzymsko-katolickiej zaadaptowano budynek ċwietlicy wiejskiej, poniewaď ċwiątynia
ewangelicka – zbudowana na początku XX wieku –
spłonćła w 1945 roku.
d) architektura ċwiecka, w tym budowle uďytecznoċci publicznej
Zabytkowe obiekty mieszkalne i gospodarcze
w Witnicy oraz na obszarach wiejskich są w złym
stanie. Przez wiele lat nie prowadzono systematycznych remontów i brakowało funduszy na dostosowanie budynków do współczesnych standardów.
Istniejąca ċwiecka zabudowa – ceglana i ryglowa –
w całoċci pochodzi z XIX i XX w. Do budowli uďytecznoċci publicznej zalicza sić siedziby władz, szko-
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ły i internaty, banki, poczty, hotele i pensjonaty,
teatry i kina, koszary i wićzienia, dworce kolejowe,
szpitale i zakłady opiekuĉcze, budynki administracyjne zakładów przemysłowych. Zabudowa ċwiecka
w okresie po 1945 roku została mocno przekształcona. Niekorzystne zmiany dokonały sić przede
wszystkim w związku z rozbiórką zniszczonych budynków oraz wprowadzeniu w ich miejsce nowej
zabudowy, nie liczącej sić z lokalną tradycją, architekturą i historycznymi uwarunkowaniami, niedostosowane do otoczenia wielkoċcią rzutu (nie nawiązującego do pierwotnego układu i szerokoċci
działki siedliskowej), wielkoċcią kubatury, formą
dachów. Stąd teď obecna zabudowa chociaďby
w samej Witnicy jest bardzo zróďnicowana pod
wzglćdem architektonicznym: obok budynków zabytkowych prezentujących róďny stopieĉ zachowania substancji zabytkowej zlokalizowane są budynki
współczesne, dysharmonizujące z historycznie
ukształtowanym wnćtrzem urbanistycznym.
e) załoďenia dworsko – parkowo – folwarczne
Z gminy Witnica do najciekawszych przykładów
załoďeĉ pałacowo/ dworsko – parkowo – folwarcznych naleďą: Dąbroszyn, Kamieĉ Wielki i Sosny.
W Mosinie zachował sić klasycystyczny dwór z 1780
roku oraz niewielki park. Bardzo interesujące załoďenie o walorach ponadregionalnych w Dąbroszynie –
z uwagi na brak uďytkownika i postćpującą dewastacjć – traci swoje walory zabytkowe. Podobna sytuacja wystćpuje w Sosnach, gdzie pałac obraca sić
w ruinć, a nieuďytkowane budynki folwarczne jeszcze są w miarć dobrym stanie technicznym. Z dawnego folwarku w Tarnówku – niezwiązanego z wsią
– zachował sić dwór (w trakcie remontu) i park, natomiast z budynków gospodarczych zostały juď tylko
ruiny. Zdecydowana wićkszoċć istniejących jeszcze
pałaców i dworów pochodzi z XIX wieku, ale nie
wszystkie zostały zbudowane od podstaw. Czćċć
z nich przebudowano wykorzystując piwnice i mury
obwodowe z wczeċniejszych budowli. Pałac w Kamieniu Wielkim powstał w 1822 roku, ale posiada
piwnice z przełomu XVI i XVII wieku. Niestety
w wyniku przeprowadzonych prac adaptacyjnych
(Dom Pomocy Społecznej) budowla utraciła cechy
stylowe. Z terenu gminy Witnicy pałace w Dąbroszynie i Sosnach zostały ujćte w zbiorze litografii
Alexandra Dunckera, który przedstawiał siedziby
rodowe, zamki i rezydencje z terenów pruskiej monarchii.
f) budownictwo przemysłowe
Budownictwo przemysłowe posiada walory zabytkowe a jednoczeċnie jest nadal uďytkowane. Stanowią je najczćċciej: hale produkcyjne w zespołach
fabrycznych, warsztaty, obiekty towarzyszące, parowozownie, kotłownie, wieďe szybowe w kopalniach, budynki produkcyjne w zespołach folwarcznych, młyny, wiatraki, urządzenia hydrotechniczne,
wodociągowe wieďe ciċnieĉ, mosty i wiadukty, elektrownie, gazownie i wodociągi. Ċwiadectwa rozwoju
myċli technicznej są związane przede wszystkim
z rozwojem przemysłu w XIX wieku. Równie istotna
dla rozwoju ekonomicznego tych terenów była działalnoċć obiektów produkcyjnych w folwarkach
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(np. gorzelnie, kučnie, olejarnie). W Witnicy zachował sić zespół młyna wodnego. Z drugą połową XIX
wieku i początkiem XX wieku wiąďe sić przede
wszystkim rozbudowa infrastruktury transportowokomunikacyjnej. Mniej wićcej w połowie terytorium
gminy Witnica równoleďnikowo przecina przeprowadzono w 1857 roku linia Kolei Wschodniej (Ostbahn). Przy tej linii powstały bardzo ciekawe zespoły
stacji kolejowych w: Dąbroszynie, Kamieniu Małym,
Witnicy i Nowinach Wielkich.
g) cmentarze
Pierwotnie cmentarze usytuowane były na działce
koċcielnej, dopiero pod koniec XVIII wieku ze wzglćdów sanitarnych zaczćto zakładać nekropolie poza
terenami zabudowanymi. Tutejsze cmentarze poewangelickie powstały w ciągu XIX i na początku XX
wieku. W okresie po II wojnie ċwiatowej zostały
zniszczone, czćċć z nich nadal jest uďytkowana jako
cmentarze komunalne: Dąbroszyn, Nowiny Wielkie,
Witnica, Ċwierkocin. Wićkszoċć z nich jednak jest
nieczynna, splądrowana i zaniedbana, z nielicznymi
fragmentami nagrobków. W wićkszoċci wymagają
pilnych prac porządkowych i pielćgnacyjnych.
W krajobrazie wsi pełnią rolć zieleni wysokiej.
W Witnicy nie zachował sić cmentarz ďydowski (kirkut).
h) parki
Parki pałacowe i dworskie, ogrody dworskie, ogrody
willowe, parki miejskie oraz aleje jako elementy
komponowanych załoďeĉ to specyficzny rodzaj zabytków, zbudowany z roċlin, przez co podlegający
prawom przyrody w wićkszym stopniu niď inne zabytki. To wyjątkowo czuły dowód ludzkiej natury –
zmiany upodobaĉ, pragnieĉ czy pojćć wartoċci przejawiają sić wyjątkowo czytelnie. Zmiennoċci ogrodu
czy parku pomaga sama przyroda, która przecieď
w najwićkszej mierze stanowi ich budulec. Najciekawszymi przykładami sztuki ogrodowej są parki
pałacowe w Dąbroszynie i Kamieniu Wielkim, które
zostały załoďone w pierwszej połowie XIX wieku,
w duchu załoďeĉ angielskich według projektu słynnego w owym czasie inďyniera ogrodnika Petera
Josepha Lenne (1789-1868).
i) układy droďne, z zachowaną historyczną geometrią, czćsto z nawierzchnią brukową i obsadzeniami alejowymi
Istniejący układ droďny liczy sobie kilkaset lat, powstawał w zaleďnoċci od rozwijającej sić sieci osadniczej. W ostatnim czasie z uwagi na modernizacjć
i poszerzanie dróg publicznych aleje przydroďne są
wycinane. W związku z tym konieczne jest podjćcie
działaĉ w zakresie rozpoznania i waloryzacji obsadzeĉ alejowych na terenie gminy, opracowanie dokumentacji i objćcie alei ochroną prawną.
5.2.3. Zabytki nieruchome
Podstawowym zagroďeniem dla utrzymania wielu
wartoċciowych obiektów zabytkowych jest ich katastrofalny stan techniczny. Zaniedbania są najgročniejsze dla zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej,
szczególnie wykonanej w technice ryglowej. Potrzeba nowoċci i nowoczesnoċci jest podstawowym
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zagroďeniem dla tradycyjnego krajobrazu oraz
utrzymania lokalnego charakteru miejscowej architektury i budownictwa. Čle pojmowana modernizacja prowadzi do likwidacji detalu architektonicznego,
wymiany oryginalnej stolarki, wymiany ogrodzenia,
wycićciu drzew oraz zabetonowania lub zaasfaltowania bruku. Wiele z zabytkowych obiektów jest
niewłaċciwie uďytkowanych, nadbudowywanych
i rozbudowywanych, co powoduje zniekształcanie
formy architektonicznej.
Powszechna i trudna do opanowania dewastacja
krajobrazu kulturowego dotyczy równieď niskonakładowych inwestycji, których nieodwracalne skutki
wynikają z chćci poprawy warunków zamieszkania.
Wiąďe sić to z powićkszaniem otworów okiennych
i drzwiowych, wymianą stolarki z naruszeniem zasad kompozycji, ocieplaniem budynków i likwidacją
wystroju ceglanego i tynkowego, zagospodarowaniem poddaszy i zakłócaniem geometrii dachów,
adaptacjami zabudowy bez opracowaĉ projektowych, montaďem anten satelitarnych na fasadach,
likwidacją tradycyjnych ogrodzeĉ i płotów na rzecz
betonowych prefabrykatów czy systemowych rozwiązaĉ metalowych oraz likwidacja brukowanych
nawierzchni podwórzy.
5.2.4. Zabytki ruchome
Zgodnie z definicją zawartą w wzmiankowanej
ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
– zabytek ruchomy – to rzecz ruchoma, jej czćċć lub
zespół rzeczy ruchomych, bćdących dziełem człowieka lub związanych z jego działalnoċcią i stanowiących ċwiadectwo minionej epoki bądč zdarzenia,
których zachowanie leďy w interesie społecznym ze
wzglćdu na posiadaną wartoċć historyczną, artystyczną lub naukową.
Do zabytków ruchomych podlegających ochronie
i opiece ustawodawca zaliczył dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego i sztuki uďytkowej,
prezentujące minione kierunki artystyczne. Zaliczają
sić do nich równieď inne obiekty, nie bćdące w pełni
dziełami sztuki. Są nimi przedmioty posiadające
wysoką wartoċć historyczną i naukową, bćdące
ċwiadectwem poziomu kultury materialnej, np. wytwory sztuki ludowej i rćkodzieła oraz inne obiekty
etnograficzne, instrumenty muzyczne, przedmioty
zgromadzone w kolekcjach, numizmaty, pieczćcie,
medale i ordery, militaria, pamiątki historyczne, czy
przedmioty związane z wybitnymi osobistoċciami
lub instytucjami.
Oprócz stałej dekoracji budynków (zewnćtrznej
i wewnćtrznej) takďe do zabytków ruchomych zaliczane są obiekty tzw. małej architektury, ale pod
warunkiem, ďe posiadają cechy indywidualnych,
niepowtarzalnych wytworów artystycznych. Są to
m. in. rzečby, płaskorzečby, malowidła ċcienne, mozaiki, sztukaterie i detal architektoniczny (np. gzymsy, obramowania otworów okiennych i drzwiowych), ale takďe rzečby ogrodowe, fontanny, pomniki, kapliczki przydroďne, drogowskazy kamienne,
nagrobki itp.
Wartoċci ponadregionalne posiadają wybitne dzieła
barokowej sztuki sepulkralnej zachowane w koċciele
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w Dąbroszynie. Są to kamienne pomniki nagrobne
dawnych właċcicieli tutejszego majątku: Hansa
Adama II von Schöninga (‟1696) i Joanny von Pöllnitz (‟1698) oraz Johana Ludwiga von Schöninga
(‟1713).
W parku w Dąbroszynie zachował sić pomnik z metalową figurą Victorii, która jest dziełem warsztatu
rzečbiarza Christiana Daniela Raucha. Podobne
rzečby znajdują sić na terenie zamkowym w Ďaganiu.
Ponadto – oprócz obiektów wchodzących w skład
wyposaďenia budowli – takďe wystrój architektoniczny zaliczany jest do zabytku ruchomego. W tym
wypadku znaczące walory artystyczne doby klasycyzmu posiadają dekoracje sztukatorskie (dzieło artystów saksoĉskich) oraz boazerie z groteskami i chinoiserie zdobiące wnćtrza pałacu w Dąbroszynie.
Przewaďająca wićkszoċć zabytków ruchomych znajdujących sić na tutejszym terenie stanowi własnoċć
Koċcioła Rzymsko-Katolickiego. W koċciele w Witnicy zachowało sić pierwotne wyposaďenie: organy
Sauera, dwukondygnacyjne empory, ławki i ambona. W krypcie koċcioła w Dąbroszynie eksponowany
jest barokowy, miedziany sarkofag marszałka Hansa
Adama II von Schöninga, zdobiony cynowymi tablicami epitafijnymi, panopliami i licznymi aplikacjami.
Zdecydowana wićkszoċć zabytków ruchomych znajdujących sić na terenie gminy Witnica jest włączona
do wojewódzkiej ewidencji zabytków. Tylko kilka
z nich zostało wpisanych do rejestru zabytków.
5.2.5. Zabytki archeologiczne
Podstawą dotychczasowej wiedzy o najdawniejszej
przeszłoċci okolic dzisiejszej gminy Witnica są čródła
archeologiczne, na które natrafiano przypadkowo
w trakcie róďnego rodzaju prac polowych, leċnych,
budowlanych, melioracyjnych czy przy wydobywaniu kruszywa. Podstawą dotychczasowej wiedzy
o najdawniejszej przeszłoċci gminy Witnica są čródła archeologiczne, na które natrafiano przypadkowo w trakcie róďnego rodzaju prac polowych, leċnych, budowlanych, melioracyjnych czy przy wydobywaniu kruszywa.
Krajobraz okolic ujċcia Warty do Odry ukształtował
sić w okresie ostatniego zlodowacenia (100 000-12
000 rok p. n. e.). Pierwsze materialnie udokumentowane ċlady pobytu człowieka na tych terenach pochodzą z okresu po ustąpieniu lodowca i po uformowaniu sić współczesnej rzečby terenu (około 10
000-9 000 rok p. n. e.). Natomiast najstarsze ċlady
osiadłego trybu ďycia pochodzą z epoki neolitu (około 6 000-5 000 rok p. n. e.). Szczególnie obszary połoďone po północnej stronie (Wyďyna Gorzowska)
były intensywnie kolonizowane przez róďne grupy
kulturowe. Wċród znalezisk najczćċciej spotyka sić
kamienne narzćdzia takie jak siekierki i topory. Okres
ten wiąďe sić z wielkim ruchem migracyjnym ludnoċci rolniczej z terenów naddunajskich na ziemie
ċrodkowej i zachodniej Europy. Ludnoċć ta przybywała na te ziemie kilkoma falami: kultura ceramiki
wstćgowej rytej, kultura ceramiki wstćgowej kłutej,
kultura lendzielska, kultura pucharów lejkowatych.
Przedstawiciele kultur naddunajskich przynieċli ze
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sobą – obok umiejćtnoċci wyrobu ceramiki – przede
wszystkim znajomoċć kopieniaczej uprawy ziemi,
hodowli zwierząt, a takďe ulepszone techniki produkcji narzćdzi kamiennych i krzemiennych.
Okres około 1 800-700 rok p. n. e. to epoka brązu
i oddziaływanie kultur: unietyckiej, łuďyckiej, jastorfskiej. W czasie dotychczas prowadzonych na
terenie gminy Witnica poszukiwaĉ powierzchniowych zlokalizowano kilkanaċcie osad z epoki brązu,
a wczeċniej odkryto tyle samo cmentarzysk i znaleziono kilkadziesiąt pojedynczych przedmiotów. Jest
to juď tzw. trwałe osadnictwo związane z rolniczohodowlanym charakterem wzmiankowanej kultury.
Z epoki brązu pochodzą lučne znaleziska oraz zlokalizowano stanowiska archeologiczne związane
z ludnoċcią kultury łuďyckiej. Z przekazów archiwalnych wiadomo, ďe w 1904 roku w Białczyku odkryto
skarb z ozdób z brązu. Natomiast w okolicach Witnicy wystćpują fragmenty ceramiki kultury łuďyckiej
(1 300-400 rok p. n. e.)
Osadnictwo ludnoċci kultury przeworskiej w II i I
wieku p. n. e. doprowadziło do znacznego wzrostu
gćstoċci zaludnienia tego terenu, a dzićki oddziaływaniu imperium rzymskiego nastąpił postćp cywilizacyjny. Z kulturą przeworską związane są zabytki
datowane na okres lateĉski i wpływów rzymskich.
Kultura ta na przełomie VI i VII wieku została wyparta przez Słowian. Hipotezy naukowe przypisują tutejsze tereny peryferyjnym wpływom plemion Lubuszan i Pomorzan.
5.2.6. Zabytki w zbiorach muzealnych i innych
Muzeum jest jednym z waďnych elementów systemu ochrony zabytków, nie tylko chroni zabytki, ale
pełni teď istotną rolć w zakresie badaĉ naukowych,
działaĉ popularyzatorskich i edukacyjnych. Muzeum
stanowi najwaďniejszą formć organizacyjną ochrony
i opieki nad zabytkami ruchomymi. Gromadzi niezastąpiony zbiór materiału čródłowego do badaĉ naszych dziejów i kultury. Prezentuje nie tylko dzieje,
dawną i współczesną kulturć materialną i artystyczną, ale równieď słuďy budowaniu lokalnej toďsamoċci i identyfikacji z regionem.
W odrestaurowanej willi fabrykanckiej (tzw. „Ďółty
Pałacyk” z 1880 roku) przy ul. Sikorskiego 6 w Witnicy mieszczą sić siedziby Miejskiego Domu Kultury,
Miejskiej Biblioteki Publicznej, Parku Krajobrazowego "Ujċcie Warty", Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia "Educatio Pro Europa Viadrina" oraz Izby
Tradycji Regionalnej (z ciekawymi zbiorami pamiątek przeszłoċci oraz ċladami niemiecko-polskiej historii miasta). Ponadto w Urzćdzie Miasta i Gminy
przy ul. Krajowej Rady Narodowej 6 w Witnicy eksponowane są zabytki archeologiczne pozyskane
w trakcie badaĉ archeologicznych na terenie witnickiej strefy ekonomicznej i przy budowie obwodnicy.
W połowie lat dziewiććdziesiątych XX wieku na terenie parku miejskiego w Witnicy załoďono Park
Drogowskazów i Słupów Milowych Cywilizacji. Jest
to swego rodzaju skansen poċwićcony drodze
w szerokim kulturowym znaczeniu tego pojćcia.
W Parku są gromadzone i eksponowane zabytki lub
ich kopie oraz instalacje w czterech wyodrćbnionych
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przestrzeniach: kultury drogi, słupów milowych cywilizacji, refleksji oraz uċmiechu. Poza walorami
poznawczymi, odnoszącymi sić do dziejów tych
terenów i ich związków ze ċwiatem, jest propozycją
ukazywania przeszłoċci małej ojczyzny w warunkach
plenerowych i sposobem na ochronć ginących zabytków cywilizacji technicznej.

promujących lokalną historić i lokalne tradycje.
Związane jest to m. in. z upamićtnieniem i utrwaleniem w pamićci mieszkaĉców, zwłaszcza młodego
pokolenia, waďnych wydarzeĉ historycznych, wybitnych postaci związanych z regionem.

Oprócz samorządowych placówek na terenie gminy
Witnica funkcjonują prywatne inicjatywy o charakterze muzealnym. Prywatne Muzeum Chwały Orćďa
Polskiego Pułkownika Czesława Chmielewskiego
znajduje sić w budynku mieszkalnym przy ul. Sikorskiego 35 w Witnicy. Natomiast w Nowinach Wielkich – w pobliďu stacji kolejowej – zlokalizowany jest
Park Dinozaurów Leċna ċcieďka edukacyjna, gdzie
moďna odbyć wycieczkć w prehistorić.

Scharakteryzowanie zasobu zabytków ma na celu
okreċlenie, co – przede wszystkim – naleďy chronić
i czym naleďy sić opiekować, a tym samym ma pomóc we właċciwym rozłoďeniu najwaďniejszych akcentów w przedłoďonym opracowaniu. Opiece nad
zabytkami z terenu gminy Witnica podlegają:

5.2.7. Dziedzictwo niematerialne
W 2003 roku na ċwiatowej konwencji UNESCO podjćto próbć zdefiniowania dziedzictwa niematerialnego. Zapisano wówczas, ďe są to zwyczaje, przekaz
ustny, wiedza i umiejćtnoċci, które są uznane za
czćċć własnego dziedzictwa przez daną wspólnotć,
grupć lub jednostki. Ten rodzaj dziedzictwa jest
przekazywany z pokolenia na pokolenie i ustawicznie odtwarzany przez wspólnoty i grupy w relacji
z ich ċrodowiskiem, historią i stosunkiem do przyrody. Dla danej społecznoċci dziedzictwo niematerialne jest čródłem poczucia toďsamoċci i ciągłoċci.
Dziedzictwo niematerialne obejmuje:
•

tradycje i przekazy ustne, w tym jćzyk jako
narzćdzie przekazu;

•

spektakle i widowiska;

•

zwyczaje, obyczaje i obchody ċwiąteczne;

•

wiedzć o wszechċwiecie i przyrodzie oraz
związane z nią praktyki;

•

umiejćtnoċci związane z tradycyjnym rzemiosłem.

Z uwagi na przeszłoċć tutejszych ziem trudno jest
mówić o kultywowaniu tradycji, regionalnego stroju
czy obrzćdów, bo nasuwa sić pytanie: których? Ale
zarazem stwarza to niespotykane gdzieindziej moďliwoċci poznawania dziedzictwa niematerialnego
wielu kultur. Z uwagi na jego ulotnoċć konieczne
jest dokumentowanie w celu zachowania i kultywowania jego elementów, takich jak m. in. pieċni,
podania, legendy, tradycje związane z waďnymi wydarzeniami rodzinnymi (ċluby, pogrzeby), tradycje
związane ze ċwićtami, potrawy.
Waďne jest utrwalanie w ċwiadomoċci społecznej
tzw. tradycji miejsca dotyczącej lokalizacji nieistniejących obiektów o istotnym znaczeniu dla historii,
np. ratusz, synagoga, cmentarze.
Istotne dla toďsamoċci kulturowej tych terenów,
mimo przerwania jej ciągłoċci w 1945 roku, jest
uďywanie i stosowanie – takďe w stosunku do nowo
powstających zespołów zabudowy – polskich odpowiedników historycznych nazw miejscowych, np.
ulic, placów. Wskazane jest inicjowanie nowego
nazewnictwa lub zmian w istniejącym nazewnictwie

5.3. Zabytki objćte prawnymi formami ochrony

a) obiekty wpisane do rejestru zabytków
Najcenniejsze zabytki zostały wpisane do rejestru
zabytków, który nie jest zamknićty, a w wyniku badaĉ i lepszego rozpoznania mogą sić w nim znalečć
kolejne obiekty.
Zabytki nieruchome – załącznik Nr 1
Wojewódzki Konserwator Zabytków prowadzi rejestr zabytków wpisanych i wytypowanych do wpisu. Do rejestru wpisuje sić zabytek nieruchomy na
podstawie decyzji wydanej przez Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków z urzćdu bądč na wniosek
właċciciela zabytku nieruchomego lub uďytkownika
wieczystego gruntu, na którym znajduje sić zabytek
nieruchomy. W trybie okreċlonym w ustawie
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami do rejestru moďe być równieď wpisane otoczenie zabytku
wpisanego do rejestru, a takďe nazwa geograficzna,
historyczna lub tradycyjna tego zabytku. Wpis do
rejestru historycznego układu urbanistycznego, ruralistycznego lub historycznego zespołu budowlanego nie wyłącza moďliwoċć wydania decyzji o wpisie do rejestru zabytków nieruchomych wchodzących w skład tych układów lub zespołów. Wpisanie
zabytku nieruchomego do rejestru ujawnia sić
w ksićdze wieczystej danej nieruchomoċci na wniosek Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, na
podstawie decyzji o wpisie do rejestru tego zabytku.
W odniesieniu do tego typu obiektu ochronie podlega jego forma architektoniczna we wszystkich jej
elementach, w tym: wysokoċć, forma dachu, kompozycja elewacji wraz z detalem architektonicznym
i stolarką, materiał budowlany. Ochronie podlega
równieď funkcja obiektu, której ewentualna zmiana
wymaga zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Warunkami ochrony są:
•

trwałe zachowanie formy architektonicznej
i substancji budowlanej obiektu wpisanego do rejestru zabytków;

•

utrzymanie otoczenia obiektu zabytkowego zgodnie z historycznym zagospodarowaniem, np. cmentarza w otoczeniu koċcioła;

•

wszelkie zmiany – wewnątrz i na zewnątrz
– dotyczące obiektu zabytkowego wymagają zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Zabytki ruchome – załącznik Nr 2
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Wykaz obiektów wpisanych do rejestru zabytków
oraz wojewódzka ewidencja zabytków ruchomych
jest dostćpna do wglądu w Delegaturze Wojewódzkiego Urzćdu Ochrony Zabytków w Gorzowie Wlkp.
Do rejestru zabytków zabytek ruchomy wpisuje sić
na podstawie decyzji wydanej przez Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków na wniosek właċciciela
tego zabytku. W przypadku uzasadnionej obawy
zniszczenia, uszkodzenia lub nielegalnego wywiezienia zabytku za granicć Wojewódzki Konserwator
Zabytków moďe wydać z urzćdu decyzjć o wpisie
zabytku ruchomego do rejestru. Do rejestru zabytków nie wpisuje sić zabytku wpisanego do muzealnej ksićgi inwentarzowej lub wchodzącego w skład
narodowego zasobu bibliotecznego. Najwaďniejszą
formą organizacyjną opieki nad zabytkami ruchomymi stanowi muzeum. Jest to instytucja kultury,
która gromadzi, rejestruje, konserwuje i przechowuje oraz udostćpnia publicznoċci w formie wystaw
dobra i wytwory kultury w zakresie sztuki, wiedzy
i przyrody oraz prowadzi działalnoċć naukową,
oċwiatową i popularyzatorską.
Zabytki archeologiczne
Tutejszy obszar został przebadany powierzchniowo
w ramach Archeologicznego Zdjćcia Polski (AZP).
Wyniki badaĉ są dostćpne do wglądu w Delegaturze
Wojewódzkiego Urzćdu Ochrony Zabytków w Gorzowie Wlkp. – załącznik Nr 3. Program Archeologiczne Zdjćcia Polski (AZP) rozpoczćto realizować
w latach siedemdziesiątych XX wieku. Archeolodzy
prowadzili na wytyczonych obszarach terenowe
badania powierzchniowe. Ich wyniki stanowią podstawową bazć informacji o zasobach archeologicznych Witnicy i są punktem wyjċcia dla dalszych etapów badaĉ, czyli prac wykopaliskowych.
b) ochrona ustalona w planach zagospodarowania przestrzennego
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tycznych konserwatorskich do planów miejscowych
w duďym stopniu zaleďy ochrona krajobrazu kulturowego kraju.
Na obszarze miasta i gminy Witnica w chwili obecnej obowiązują nastćpujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:
1. Uchwała Nr XXXVIII/331/98 Rady Miasta i Gminy Witnica z dnia 18 czerwca 1998 roku
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
w miejscowoċci Witnica.
2. Uchwała Nr XXXVIII/332/98 Rady Miasta i Gminy Witnica z dnia 18 czerwca 1998 roku
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
w miejscowoċci Nowiny Wielkie.
3. Uchwała Nr XXXVIII/334/98 Rady Miasta i Gminy Witnica z dnia 18 czerwca 1998 roku
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
w miejscowoċci Ċwierkocin.
4. Uchwała Nr XII/67/99 Rady Miasta i Gminy Witnica z dnia 9 grudnia 1999 roku w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Witnica
w miejscowoċci Moċciczki, opublikowana
w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego z 2000, Nr 4, poz. 52.
5. Uchwała Nr XII/68/99 Rady Miasta i Gminy Witnica z dnia 9 grudnia 1999 roku w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Witnica
w miejscowoċci Dąbroszyn, opublikowana
w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego z 2000, Nr 4, poz. 53.

Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej
na terenie gminy, naleďy do jej zadaĉ własnych –
według art. 3 ust. ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003, Nr 80 poz. 717 z póčniejszymi zmianami). Realizacji tego zadania słuďy „Studium uwarunkowaĉ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy” – podstawowy dokument planistyczny, nie bćdący jednak przepisem prawa. Zapisy
„Studium uwarunkowaĉ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy” stają sić prawem
lokalnym poprzez ich obligatoryjne uwzglćdnienie
i uszczegółowienie w ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6. Uchwała Nr XII/69/99 Rady Miasta i Gminy Witnica z dnia 9 grudnia 1999 roku w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Witnica w miejscowoċci
Kamieĉ Mały, opublikowana w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego z 2000, Nr 4,
poz. 54.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
sporządza sić w celu ustalenia przeznaczenia terenów oraz okreċlenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy (art. 14 ust. 1 wyďej cytowanej ustawy). Zachowanie i ochrona ładu przestrzennego
oraz zapewnienie zrównowaďonego rozwoju stanowi podstawową przesłankć dla ustaleĉ planu miejscowego. Analiza zasobu dziedzictwa kulturowego
i form ochrony, jakim ono podlega dowodzi, ďe
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
stanowią podstawowe narzćdzie ochrony krajobrazu
i dziedzictwa kulturowego. Od formy i zakresu wy-

8. Uchwała Nr XX/157/2000 Rady Miasta i Gminy
Witnica z dnia 28 grudnia 2000 roku w sprawie
zmian miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego czćċci obszarów wsi Ċwierkocin
i Nowiny Wielkie gmina Witnica, opublikowana
w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego z 2001, Nr 8, poz. 91.

7. Uchwała Nr XII/70/99 Rady Miasta i Gminy Witnica z dnia 9 grudnia 1999 roku w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Witnica
w miejscowoċci Nowiny Wielkie, opublikowana
w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego z 2000, Nr 4, poz. 55.

9. Uchwała Nr XXIII/175/2001 Rady Miasta i Gminy Witnica z dnia 28 czerwca 2001 roku
w sprawie zmian miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego fragmentu
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wsi Białcz, gmina Witnica, opublikowana
w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego z 2001, Nr 124, poz. 918.
10. Uchwała Nr XXIII/176/2001 Rady Miasta i Gminy Witnica z dnia 28 czerwca 2001 roku
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Witnica,
opublikowana w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego z 2001, Nr 54, poz. 477.
11. Uchwała Nr XXIII/177/2001 Rady Miasta i Gminy Witnica z dnia 28 czerwca 2001 roku
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Witnica,
opublikowana w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego z 2001, Nr 54, poz. 478.
12. Uchwała Nr XXIII/178/2001 Rady Miasta i Gminy Witnica z dnia 28 czerwca 2001 roku
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Witnica,
opublikowana w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego z 2001, Nr 54, poz. 479.
13. Uchwała Nr XXIII/179/2001 Rady Miasta i Gminy Witnica z dnia 28 czerwca 2001 roku
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Witnica,
opublikowana w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego z 2001, Nr 54, poz. 480.
14. Uchwała Nr XXV/193/2001 Rady Miejskiej
w Witnicy z dnia 11 pačdziernika 2001 roku
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Witnica,
opublikowana w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego z 2001, Nr 113, poz. 805.
15. Uchwała Nr XXX/235/2002 Rady Miejskiej
w Witnicy z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Witnica w obszarze działki Nr 527/4, opublikowana
w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego z 2002, Nr 57, poz. 699.
16. Uchwała Nr II/10/2002 Rady Miejskiej w Witnicy
z dnia 5 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Witnica w obrćbie
Stare Dzieduszyce – kopalnia ropy naftowej
i gazu ziemnego Dzieduszyce, opublikowana
w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego z 2003, Nr 10, poz.184.
17. Uchwała Nr VIII/40/2003 Rady Miejskiej Witnica
z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Witnica w rejonie
ul. Ďwirowej i ul. Rutkowskiego, opublikowana
w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego z 2003, Nr 67, poz. 1032;
Uchwała Nr XXXVIII/172/08 Rady Miejskiej
w Witnicy z dnia 18 wrzeċnia 2008 roku
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Witnica
w rejonie ul. Ďwirowa i ul. Rutkowskiego, opu-
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blikowana w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego z 2008, Nr 102, poz.1510.

18. Uchwała Nr XLI/241/06 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 kwietnia 2006 roku w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Granitowej
w Witnicy, opublikowana w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego z 2006, Nr 44,
poz.979.
19. Uchwała Nr XLVI/278/2006 Rady Miejskiej
w Witnicy z dnia 5 pačdziernika 2006 roku
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu połoďonego w obrćbie geodezyjnym Nowiny Wielkie, opublikowana w Dzienniku Urzćdowym
Województwa Lubuskiego z 2006, Nr 100,
poz.1832.
20. Uchwała Nr X/68/2007 Rady Miejskiej w Witnicy
z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu połoďonego w obrćbie
geodezyjnym Moċciczki, gmina Witnica, opublikowana w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego z 2007, Nr 74, poz.1059.
Ponadto przystąpiono do sporządzania nastćpujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
1. Uchwała Nr XXI/137/2008 Rady Miejskiej
w Witnicy z dnia 4 marca 2008 roku w sprawie:
zmiany uchwały Nr V/42/2007 Rady Miejskiej
w Witnicy z dnia 29 marca 2007r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu połoďonego przy ul. Poprzecznej w Witnicy.
2. Uchwała Nr XXII/141/2008 Rady Miejskiej
w Witnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie
przystąpienia do sporządzania miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Witnica w obrćbach: Moċcice, Kamieĉ Wielki.
3. Uchwała Nr XXVII/169/2008 Rady Miejskiej
w Witnicy z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Witnica w obrćbach: Kamieĉ Wielki,
Krzeċniczka, Kamieĉ Mały.
4. Uchwała Nr XXIX/177/2008 Rady Miejskiej
w Witnicy z dnia 30 pačdziernika 2008 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Witnica w obrćbach: Moċcice, Moċciczki;
5. Uchwała Nr XXIX/178/2008 Rady Miejskiej
w Witnicy z dnia 30 pačdziernika 2008 roku
w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Witnica w obrćbach: Kamieĉ Wielki, Krzeċniczka, Kamieĉ
Mały.
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6. Uchwała Nr XXXVI/228/2009 Rady Miejskiej
w Witnicy z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrćbie Białcz.
c) park kulturowy
Program opieki nad zabytkami województwa lubuskiego w formie parku kulturowego proponuje objąć
ochroną zespół architektoniczno-parkowy: pałac,
koċciół, pawilon ogrodowy, park (XVII-XIX wiek)
w Dąbroszynie. Park kulturowy to nowa forma
ochrony zabytków, wprowadzona na mocy cytowanej ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Park kulturowy powołuje mocą uchwały, po
zasićgnićciu opinii wojewódzkiego konserwatora
zabytków, rada gminy (lub rady gmin, jeċli obszar
parku znajduje sić na terenie kilku gmin). Utworzenie parku kulturowego ma na celu ochronć krajobrazu kulturowego oraz zachowanie wyróďniających
sić krajobrazowo terenów z zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi dla miejscowej tradycji
budowlanej i osadniczej.
d) pomnik historii
Uznanie zabytku za pomnik historii jest szczególną
formą nobilitacji. Do tego trudnego niezwykle
uprzywilejowania moďna zgłaszać zabytki nieruchome o znaczeniu ponadregionalnym o duďych
wartoċciach historycznych, naukowych i artystycznych, mający znaczenie dla polskiego dziedzictwa
kulturowego, utrwalony w ċwiadomoċci społecznej
i stanowiący čródło inspiracji dla kolejnych pokoleĉ.
Do chwili obecnej na terenie gminy nie ma obiektu
uznanego za pomnik historii.
5.4. Zabytki w gminnej ewidencji zabytków
Według art. 21 ustawy o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami ewidencja zabytków jest podstawą
do sporządzania programów opieki nad zabytkami
przez województwa, powiaty i gminy. Art. 22 ust. 4
cytowanej ustawy zobowiązuje wójta (burmistrza,
prezydenta miasta) do prowadzenia gminnej ewidencji zabytków w formie zbioru kart adresowych
zabytków nieruchomych z terenu gminy, objćtych
wojewódzką ewidencją zabytków.
Formć ewidencji okreċla Rozporządzenie Ministra
Kultury z dnia 14 maja 2004 roku w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej
i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicć niezgodnie z prawem (Dz. U. z 2004, Nr 124,
poz. 1305): „§ 12. 1. Karta adresowa zabytku zawiera
w szczególnoċci wskazanie rodzaju zabytku, jego
nazwć i miejsce połoďenia, z podaniem miejscowoċci, nazwy ulicy i numeru posesji oraz nazwy gminy
i powiatu. 2. Wójt (burmistrz, prezydenta miasta)
włącza kartć adresową do gminnej ewidencji zabytków
po
sprawdzeniu,
czy
dane
zawarte
w karcie ewidencyjnej są wyczerpujące i zgodne ze
stanem faktycznym.”
Na uwagć konserwatorską zasługują wszystkie
obiekty z terenu miasta i gminy Witnica uwzglćd-
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nione w opracowaniu „Gminna ewidencja zabytków” - załącznik Nr 4.
Prospekcja terenowa prowadzona wiosną 2006 roku
zweryfikowała dotychczasową ewidencjć zabytków,
poniewaď przeprowadzone w ostatnich latach prace
remontowo-modernizacyjne w znaczący sposób
pozbawiły wiele obiektów walorów zabytkowych –
dotyczy to szczególnie budynków mieszkalnych
i gospodarczych.
Gminna ewidencja nie jest dokumentem zamknićtym. Powinna być uzupełniana i weryfikowana. Jej
zmiany nie powodują niewaďnoċci ustaleĉ studium
uwarunkowaĉ i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz gminnego programu opieki
nad zabytkami. Ponadto winna podlegać okresowej
aktualizacji, polegającej m. in. na wykreċleniu z ewidencji obiektów nieistniejących oraz gruntownie
przebudowanych (np. zmiana bryły budynku, układu
i wielkoċci otworów okiennych, likwidacja detalu
architektonicznego, otynkowanie ceglanych elewacji). Uzupełnienia wymagają takďe zmiany stanu
prawnego: wpis do rejestru zabytków czy ustanowienie parku kulturowego.
Naleďy podkreċlić, ďe te obiekty zabytkowe, które
uwzglćdnione są w ewidencji zabytków, a nie figurują w rejestrze zabytków lub nie bierze ich pod
uwagć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, nie są prawnie chronione. Niestety wpis
zabytku nieruchomego do ewidencji nie stanowi
bezpoċredniej formy jego ochrony. Uwzglćdnienie
ich wyłącznie w ewidencji ma charakter informacyjny, pomocny przy okreċlaniu i ocenianiu zasobów
zabytkowych na okreċlonym terenie oraz przy opracowywaniu programów opieki nad zabytkami.
5.5. Zabytki o najwyďszym znaczeniu dla gminy
Krajobraz kulturowy gminy Witnica jest wynikiem
procesów z róďnych okresów historycznych. Najwićkszą wartoċć historyczno-kulturową posiadają
nastćpujące zespoły i obiekty:
•

Białcz, układ ruralistyczny (amorficzny)
z XVIII wieku;

•

jw., koċciół filialny p. w. Matki Boďej Królowej Polski, 1903 rok;

•

jw., budynek mieszkalny, ul. Gorzowska
Nr 32, koniec XIX wieku;

•

Boguszyniec, zachowany układ rzćdówki
z XVIII wieku;

•

Dąbroszyn, czytelny układ przestrzenny
ċredniowiecznej wsi (owalnica);

•

jw., koċciół filialny p. w. ċw. Józefa, neogotycki, 1825-1828;

•

jw., barokowe i neogotyckie załoďenie pałacowe z parkiem: oficyna, baszta, pawilon
ogrodowy ċw. Cecylii, 1680-1690, 1820,
1851 rok;

•

jw., gołćbnik neogotycki, około 1820 roku;
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•

jw., zespół stacji kolejowej, 1857, 1900,
1930 rok;

•

Stare Dzieduszyce, czytelny układ przestrzenny ċredniowiecznej wsi;

•

Kamieĉ Mały, zachowany nowoďytny
układ przestrzenny (ulicówka);

•

jw., koċciół filialny p. w. Narodzenia Najċwićtszej Marii Panny, 1870 rok;

•

jw., koċciół filialny p. w. Matki Boďej Róďaĉcowej, XIX/XX wiek;

•

Ċwierkocin, zachowany nowoďytny układ
przestrzenny ulicówki;

•

jw., zespół dawnego schroniska dla młodocianych, 1850 rok;

•

jw., koċciół filialny p. w. Matki Boďej Róďaĉcowej, 1846-1848, 1934 rok;

•

jw., zespół stacji kolejowej, 1857, około
1900 roku;

•

jw., cmentarze poewangelickie, połowa
XIX wieku, 1893 rok;

•

Kamieĉ Wielki, zachowany ċredniowieczny
układ ruralistyczny;

•

•

jw., koċciół parafialny p. w. ċw. Antoniego,
XIV/XV, druga połowa XV wieku, 18621863;

Tarnówek, zespół dworsko – parkowo –
folwarczny, XVIII wiek, lata dwudziestetrzydzieste XX wieku;

•

Witnica, układ urbanistyczny, 1935 rok –
prawa miejskie;

•

jw., zespół pałacowo – parkowo – folwarczny, pierwsza połowa XIX wieku;

•

jw., koċciół parafialny p. w. Matki Boďej
Nieustającej Pomocy, 1875 rok;

•

Kłopotowo, zachowany amorficzny układ
ruralistyczny z XVIII wieku;

•

jw., koċciół filialny p. w. Krzyďa Ċwićtego,
1930 rok;

•

jw., stodoła (ob. obora) w posesji Nr 21,
pierwsza połowa XIX wieku;

•

jw., budynek sądu, obecnie ratusz przy
ul. Krajowej Rady Narodowej 6, 1906-1908;

•

Krzeċniczka, zachowany układ przestrzenny z XVIII wieku (ulicówka);

•

jw., poczta przy ul. Krasickiego 14, lata
trzydzieste XX wieku;

•

Mosina, koċciół filialny p. w. ċw. Michała
Archanioła, 1780, 1866 rok;

•

jw., browar, koniec XIX wieku;

•

•

jw., dwór, ob. budynek mieszkalny Nr 54,
1780 rok;

jw., młyn wodny/ elektryczny,
Ustronie, początek XX wieku;

•

•

Moċcice, czytelny ċredniowieczny układ
owalnicowy wsi;

jw., willa, ob. plebania przy ul. Gorzowskiej 2, 1905 rok;

•

•

jw., koċciół filialny p. w. ċw. Wojciecha Biskupa z dzwonnicą i terenem dawnego
cmentarza, 1737, 1867-1868;

jw., willa fabrykancka przy ul. Myċliwskiej
2, początek XX wieku;

•

jw., willa fabrykancka przy ul. Sikorskiego
6, 1880 rok;

Leċne

•

Moċciczki, zachowany nowoďytny układ
przestrzenny ulicówki;

•

jw., chałupa przy ul. Sportowej 14, pierwsza połowa XIX wieku;

•

Nowiny Wielkie, czytelny
strzenny z XVIII wieku;

•

jw., zespół stacji kolejowej, 1857, około
1930 roku.

•

jw., koċciół filialny p. w. Najċwićtszego
Serca Pana Jezusa, 1856 rok;

•

jw., zespół stacji kolejowej, 1857, 1900 rok;

•

Oksza, zachowany układ wydłuďonej rzćdówki z XVIII wieku;

•

jw., koċciół filialny p. w. Matki Boskiej Czćstochowskiej, 1862 rok;

•

Pyrzany, czytelny ċredniowieczny układ
owalnicowy wsi;

•

jw., koċciół parafialny p. w. Niepokalanego
Serca Najċwićtszej Marii Panny, początek
XX wieku;

•

•

układ

prze-

6. OCENA STANU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
GMINY.
Analiza szans i zagrożeń
Mocne strony:
•

atrakcyjne warunki połoďenia geograficznego, w zasićgu oddziaływania metropolii
o znaczeniu europejskim (Berlin) i duďych
oċrodków miejskich o znaczeniu regionalnym (Gorzów Wlkp., Kostrzyn nad Odrą,
Słubice, Frankfurt nad Odrą);

•

Sosny, zespół pałacowo – parkowo – folwarczny, koniec XVIII wieku, 1835, 1886,
1909 rok;

trwała ochrona wybitnych walorów przyrodniczych i krajobrazowych gminy w obszarze i otulinie Parku Narodowego „Ujċcie Warty”;

•

jw., dworek myċliwski, obecnie szkoła
podstawowa, 1903 rok;

prćďne funkcjonowanie placówek muzealnych i kulturalno-oċwiatowych;

•

bogate walory przyrodniczo-krajobrazowe;
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•

niskie zanieczyszczenie gleb, wody i powietrza;

•

zły i bardzo zły stan techniczny wićkszoċci
obiektów zabytkowych;

•

brak uciąďliwego przemysłu;

•

•

wystćpowanie na terenie miasta i gminy
Witnica cennych, unikalnych obiektów historyczno-kulturowych;

ograniczenia dla inwestowania związane
z potrzebą ochrony przyrody i zabytków;

•

zakłócenie pierwotnego układu przestrzennego zabudową z okresu komunistycznego;

•

degradacja zabytkowych układów osadniczych oraz dawnych zespołów rezydencjonalnych;

•

brak archeologicznych i historycznoarchitektonicznych programów badawczych;

•

brak placówek naukowo-badawczych;

•

niewystarczająca informacja turystyczna;

•

niewystarczające wykorzystanie szczególnych walorów połoďenia nad warciaĉską
drogą wodną;

•

odpływ ludnoċci – szczególnie młodych
osób – z uwagi na mało atrakcyjny rynek
pracy i braki w ofercie edukacyjnokulturalnej.

•
•

interesujące
układy
architektoniczne:

przestrzenno-

wolne, atrakcyjne tereny do inwestowania
w mieszkalnictwo i bazć turystycznonoclegową;

•

istnienie na terenie
oċwiatowych;

gminy

placówek

•

rosnąca liczba obiektów wpisanych do rejestru zabytków;

•

dobra współpraca z sąsiednimi gminami;

•

bardzo atrakcyjne przyrodniczo i kulturowo tereny dla rozwoju turystyki.

Szanse:
•

rewitalizacja wybranych obszarów miasta
Witnica;

•

ċwiadomoċć bogatej historii gminy jako
oċrodka o znaczeniu ponadregionalnym;

•

•

uwzglćdnianie zagadnieĉ z zakresu ochrony zabytków w dokumentach programowych gminy;

postćpująca degradacja walorów przyrodniczych i kulturowych;

•

uwzglćdnianie zagadnieĉ z zakresu ochrony zabytków w planowaniu przestrzennym;

brak zabezpieczeĉ przeciwpoďarowych
i przeciwwłamaniowych w zabytkowych
obiektach, przede wszystkim w koċciołach;

•

brak punktu informacji turystycznej oraz
dostatecznego oznakowania zabytków;

•

wykorzystanie walorów przyrodniczych do
celów turystycznych i rekreacyjnych;

•

•

zmiana ċwiadomoċci społecznej w wyniku
rozwoju edukacyjnej funkcji ċrodowiska
kulturowego;

niski poziom ċwiadomoċci społecznej odnoċnie walorów obiektów zabytkowych
i ich znaczenia dla rozwoju gminy;

•

znaczne nakłady na zachowanie zdegradowanej zabytkowej zabudowy;

•

spićtrzenie wydatków związane ze złym
i bardzo złym stanem obiektów zabytkowych zagroďonych destrukcją;

•

utrata wartoċci przestrzennych i kulturowych zabudowy w przypadku zaniechania
działaĉ naprawczych, co spowodowałoby
zmniejszenie atrakcyjnoċci turystycznej
miasta i gminy Witnica;

•

wzrost kosztów renowacji i konserwacji
obiektów zabytkowych;

•

koniecznoċć poniesienia duďych nakładów
na rewitalizacjć obiektów zabytkowych;

•

niedostatek ċrodków publicznych na prace
konserwatorskie;

•

brak potencjalnych inwestorów;

•

niekontrolowana akcja inwestycyjna: niewłaċciwie przeprowadzone pod wzglćdem
konserwatorskim remonty i modernizacje

•

•

budzenie ċwiadomoċci ekologicznej i kulturowo-historycznej mieszkaĉców (budowa ċcieďek edukacyjnych, powstanie punktu informacji turystycznej, ustawienie tablic informacyjnych przy zabytkach);

•

udział funduszy prywatnych w pracach
związanych z ochroną zabytków;

•

finansowanie ze ċrodków gminy prac konserwatorskich;

•

moďliwoċci pozyskiwania ċrodków dla regionalnych programów ochrony zasobów
dziedzictwa kulturowego z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej;

•

udostćpnianie obiektów atrakcyjnych turystycznie.

Słabe strony:
•

brak planów
strzennego;

zagospodarowania

prze-

Zagroďenia:
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budynków oraz budowa nowych niezgodnych z lokalną tradycją.
7. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE
Warunkiem niezbćdnym do realizacji celów i zadaĉ
zapisanych w „Gminnym Programie” jest zespolenie oraz koordynacja form i metod ochrony dziedzictwa kulturowego. Moďna je osiągnąć poprzez:
•

włączenie problemów ochrony zabytków
do systemu zadaĉ strategicznych, wynikających z koncepcji przestrzennego zagospodarowania gminy;

•

uwzglćdnianie uwarunkowaĉ ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego
i dziedzictwa archeologicznego, łącznie
z uwarunkowaniami ochrony przyrody
i równowagi ekologicznej w planach rozwoju gminy;

•

przeciwdziałanie tendencjom do rozpraszania zabudowy wsi;

•

uwzglćdnianie – w studiach uwarunkowaĉ
i planach zagospodarowania przestrzennego – problematyki form zabudowy tradycyjnej oraz egzekwowanie nawiązywania w nowych budynkach do lokalnych
form i materiałów;

•

•

uwzglćdnianie – w planach zagospodarowania przestrzennego – ochrony krajobrazu naturalnego związanego przestrzennie
z załoďeniami urbanistycznymi, ruralistycznymi i architektonicznymi;
wykorzystywanie nowej formy prawnej
ochrony zabytków jaką stanowi park kulturowy i pomnik historii.

Zmieniająca sić rzeczywistoċć powoduje, ďe jedną
z najistotniejszych staje sić kwestia stosunku do
historycznego dziedzictwa kultury. Tylko umiejćtne
i harmonijne jego włączenie w zmiany cywilizacyjne
daje gwarancjć jego właċciwej ochrony. Ochrona
oznaczać powinna takďe mądre i celowe zarządzanie
zmieniającym sić potencjałem i funkcją – dziedzictwo to zarówno zachowane obiekty zabytkowe, ale
takďe przestrzeĉ i znaczenie symboliczne dziedzictwa
– tak sfera sacrum, jak i produktu rynkowego.
W tych realiach niezbćdne jest konsekwentne łączenie ekonomii z potrzebą umiejćtnego kształtowania
ċwiadomoċci wobec kultury i obiektów. W społecznej ċwiadomoċci muszą funkcjonować pojćcia takie
jak ochrona i opieka nad zabytkami, konserwacja,
rewitalizacja, itp. Znacząca poprawa stanu w tej
kwestii objąć musi zarówno instrumenty prawne
(plany zagospodarowania przestrzennego, wyznaczone obiekty i obszary chronione), jak i działania
edukacyjne (programy nauczania i samoċwiadomoċć społeczna) oraz planowanie i orientacja marketingowa (informacja turystyczna oraz produkty
rynkowe).
Miarą realizacji „Gminnego Programu” staną sić
wskačniki wzrostu atrakcyjnoċci miasta i gminy Witnica wċród mieszkaĉców oraz odwiedzających,
a takďe wzrost liczby zrealizowanych projektów
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promocyjnych i podniesienie aktywnoċci obywatelskiej.
7.1. Cele i priorytety programu opieki nad zabytkami, ich kierunki działaĉ i omówienie zadaĉ
Cel strategiczny I. Ochrona krajobrazu kulturowego
gminy Witnica
Rozwój gospodarczy i aktywizacja gospodarcza
w regionie wymagają podejmowania działaĉ oraz
procedur umoďliwiających umacnianie walorów
lokalnego krajobrazu przyrodniczego i kulturowego.
Spowoduje to utrzymanie najcenniejszych walorów
krajobrazu gminy. Cel ten bćdzie osiągnićty dzićki
racjonalnemu planowaniu ochrony dziedzictwa poprzez wdroďenie działaĉ słuďących znacznej poprawie jego stanu zachowania. Wysoka jakoċć ċrodowiska przyrodniczego i kulturowego winna stanowić
przewagć konkurencyjną Witnicy, a powiązaną
z całoċcią polityki rozwoju społeczno – gospodarczego województwa lubuskiego, zwłaszcza
w obszarze turystyki i kultury.
Priorytet I.1. Zasoby dziedzictwa kulturowego gminy
– ocena zachowania, badania, weryfikacja, zarządzanie
I.1.1. Badania i studia nad zabytkami gminy Witnica
•

wspieranie badaĉ naukowych nad zabytkami, historią regionu itp.;

•

wspieranie opracowaĉ badawczych i studialnych dotyczących zespołu urbanistycznego Witnicy, załoďeĉ ruralistycznych, obszarów krajobrazowych, np. opracowanie
studium urbanistycznego Witnicy;

•

wspieranie badaĉ i opracowaĉ wykonywanych dla potrzeb planowania przestrzennego, programów ochrony dziedzictwa kulturowego gminy, terenów planowanych jako park kulturowy, obszarów
planowanych pod inwestycje;

•

upowszechnianie wyników badaĉ naukowych w wydawnictwach, na konferencjach, seminariach, przez multimedia itp.;

•

w ramach nowego „Studium uwarunkowaĉ i kierunków zagospodarowania przestrzennego” opracowanie „Studium krajobrazu kulturowego” z waloryzacją zasobów;

•

okreċlenie zadaĉ i kompetencji dotyczących opieki nad zabytkami w obrćbie administracji gminy – powołanie Gminnego
Konserwatora Zabytków.

I.1.2. Ewidencja i weryfikacja zabytków gminy Witnica
•

aktualizacja kart ewidencyjnych i adresowych, uzupełnienie ewidencji zabytków,
weryfikacja zapisów zawartych w kartach
ewidencyjnych i kartotece adresowej;

•

wystąpienie do wojewódzkiego konserwatora zabytków z wnioskiem o wpisanie do
rejestru zabytków cennych obszarów
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i obiektów zabytkowych (m.in. układów ruralistycznych);
•

odpowiednie zapisy dotyczące zasad
ochrony krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytków w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
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•

ochrona zabytków poprzez odpowiednie
zapisy w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego;

•

organizacja i wspieranie realizacji konkursów, wystaw i innych działaĉ edukacyjnych;

•

ustanowienie i przyznawanie nagrody za
osiągnićcia w dziedzinie upowszechniania
i ochrony kultury materialnej gminy
(w tym prac magisterskich i dyplomowych);

•

rozwój infrastruktury turystycznej, w tym
modernizacja
infrastruktury
turystyki
wodnej (w ramach przedsićwzićcia „Łączą
nas rzeki – etap II – budowa zintegrowanego systemu turystyki wodnej w gminach: Gorzów Wlkp., Kostrzyn nad Odrą,
Witnica, Deszczno”).

Priorytet I.2. Budowa bazy informacji i zarządzania
zabytkami gminy Witnica
I.2.1. Budowa bazy informacji o zasobach dziedzictwa kulturowego w gminie Witnica
•

przeprowadzenie
akcji
wċród mieszkaĉców na
o dziedzictwo kulturowe;

informacyjnej
temat troski

•

platformć internetową Urzćdu Miasta
i Gminy w Witnicy uczynić gminną bazą
wszechstronnej informacji o dziedzictwie
kulturowym gminy, aktualizowaną na bieďąco;

•

tworzenie i rozwój portali internetowych
poszczególnych miejscowoċci czy sołectw
jako bazy informacji o lokalnych zasobach
dziedzictwa kulturowego, o stanie jego zachowania, warunkach zagospodarowania
obiektów nieuďytkowanych, itp.;

•

I.3.2. Edukacja i popularyzacja wiedzy o regionalnym dziedzictwie kulturowym
•

tworzenie systemu monitoringu dla kontroli stanu zachowania, uďytkowania
i wszelkich prac przy zabytkach, w tym archeologicznych.

edukacja regionalna – tworzenie programów nauczania regionalnego i podrćczników uwzglćdniających dziedzictwo kulturowe dla wszystkich poziomów nauczania,
wspieranie projektów edukacyjnych poċwićconych
upowszechnianiu
historii
i dziedzictwa kulturowego;

•

organizacja kształcenia nauczycieli i organizatorów ďycia kulturalnego w zakresie
opieki nad zabytkami;

I.2.2. Budowa systemu zarządzania i marketingu
zabytkami

•

szkolenie osób bezrobotnych w rzemiosłach związanych szczególnie z tradycyjną
sztuką budowlaną;

•

wsparcie utrzymywania na rynku pracy
zanikających rzemiosł i zawodów;

•

opracowanie i organizacja tras oraz ċcieďek edukacyjnych z wykorzystaniem obiektów i zespołów zabytkowych;

•

uaktualnienie istniejących i wykonanie
nowych tablic informacyjnych przy obiektach zabytkowych.

•

stosowanie zachćt prawnych i finansowych oraz pomocy publicznej dla inwestorów, właċcicieli i uďytkowników obiektów
zabytkowych;

•

przygotowanie kompleksowej informacji
o ofercie kulturowej i turystycznokulturowej gminy (np. foldery);

•

przygotowanie kompleksowej, łatwo dostćpnej informacji o warunkach zagospodarowania nieuďytkowanych obiektów zabytkowych i ofertach gospodarczych
uwzglćdniających opiekć nad zabytkami;

•

podjćcie akcji promocyjnej dotyczącej
obiektów zabytkowych, np. opracowanie
mapy zabytków gminy, jako atrakcyjnej
graficznie formy promocji, ułatwiającej dotarcie do wszystkich elementów dziedzictwa kulturowego.

Priorytet I.3. Budowa toďsamoċci poprzez ochronć
dóbr kultury, edukacjć regionalną i turystykć
I.3.1. Eksponowanie walorów kulturowych poprzez
turystykć, edukacjć i promocjć
•

wspieranie rozwoju instytucji muzealnych
zlokalizowanych na terenie miasta i gminy
Witnica;

Cel strategiczny II. Włączanie zabytków w procesy
gospodarcze
Witnica jest miastem i gminą o cennych zasobach
dziedzictwa o znaczeniu ponadregionalnym. Wieloletnie zaniechania determinują koniecznoċć pilnych
działaĉ zmierzających do odnowy i rewaloryzacji
najcenniejszych obiektów. Miarą realizacji celu bćdzie iloċć i wartoċć wykonanych prac remontowokonserwatorskich. Potrzeba pilnego ratowania zasobów dziedzictwa naleďy uznać za sprawć priorytetową, poniewaď tradycyjny krajobraz kulturowy,
m. in. pod wpływem przemian gospodarczych, ulega ciągłej degradacji, tracąc swoją ukształtowaną
historycznie wyjątkową strukturć. Naleďy jednak
pamićtać, ďe wszelkie działania przy zabytkach objćtych ochroną prawną naleďy konsultować z Delegaturą Wojewódzkiego Urzćdu Ochrony Zabytków
w Gorzowie Wlkp.
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Realizacja poniďszych projektów jest priorytetowym
i dalekosićďnym celem dla władz Gminy Witnica.
W praktyce oznaczać bćdzie kombinacjć modernizowania infrastruktury, odnowć obiektów (w tym
zabytkowych) i zmiany funkcjonalne, a jednoczeċnie
tworzenie nowych impulsów funkcjonowania tutejszych miejscowoċci.
Za najwaďniejsze uznaje sić znaczące zwićkszenie
nakładów finansowych przeznaczanych na prace
związane z konserwacją zabytków i rewitalizacją,
w tym wydatków budďetowych. Miarami realizacji
tego celu bćdą wskačniki jakoċciowe i iloċciowe
zrealizowanych projektów waloryzujących jakoċć
krajobrazu kulturowego gminy.
Priorytet II.1. Zagospodarowanie zabytków stanowiących własnoċć Gminy Witnica
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•

Priorytet II.2. Kształtowanie obszarów zabytkowych
i krajobrazu kulturowego
II.2.1. Rewaloryzacja i rewitalizacja zespołu urbanistycznego Witnicy
•

ochrona konserwatorska miasta o dobrze
zachowanym zabytkowym układzie przestrzennym w strefie architektonicznego
krajobrazu wewnćtrznego przed nowymi,
dysharmonizującymi, elementami;

•

ochrona konserwatorska załoďenia urbanistycznego Witnicy przed dekompozycją jego panoram i osi widokowych przez niewłaċciwie lokalizowane nowe, wielko powierzchniowe inwestycje;

•

rewaloryzacja i rewitalizacja miasta Witnica powinna być realizowana na podstawie
opracowanych planów, o indywidualnym
charakterze;

•

wszelkie prace ziemne w obszarze staromiejskiej przestrzeni muszą mieć nadzór
archeologiczny.

II.1.1. Zahamowanie procesu degradacji zabytków
i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania.
•

rewaloryzacja zespołu pałacowo - parkowego w Dąbroszynie;

•

prowadzenie prac remontowo - konserwatorskich przy obiektach zabytkowych stanowiących własnoċć gminy (w ramach
opracowanego planu remontów);

•

•

•

podejmowanie staraĉ o uzyskanie ċrodków zewnćtrznych na rewaloryzacjć zabytków bćdących własnoċcią gminy;
dofinansowanie prac rewaloryzacyjnych
przy obiektach nie bćdących własnoċcią
gminy w postaci stosownej uchwały dotyczącej dotacji na prace remontowokonserwatorskie przy zabytkach ruchomych i nieruchomych;
zabezpieczenie obiektów zabytkowych
przed poďarem, zniszczeniem i kradzieďą
(montaď
instalacji
przeciwpoďarowej
i alarmowej, zabezpieczeĉ przeciw włamaniom, znakowanie i ewidencjonowanie zabytków ruchomych itp.).

II.1.2. Zagospodarowanie zabytków nieuďytkowanych
•

upowszechnianie informacji – za poċrednictwem mediów i przez internet – dotyczących niezagospodarowanych pałaców
i dworów z wyszczególnieniem palety zachćt – ulg podatkowych, kredytów preferencyjnych pomocy publicznej itp.;

•

zmiana sposobu uďytkowania lub adaptacja nieuďytkowanych obiektów zabytkowych (bćdących własnoċcią gminy) do
nowych funkcji;

•

stosowanie permanentnych działaĉ dyscyplinujących, przy uďyciu wszelkich dopuszczalnych prawem (łącznie z doniesieniem prokuratorskim), wobec osób, które
kupiły zabytek w złej wierze i nie wywiązały sić z obowiązków właċcicieli, powodując
zagroďenie dla zabytku;

rewaloryzacja zespołów zabytkowej zieleni
(w tym gminnych parków, cmentarzy,
a przede wszystkim nieczynnych cmentarzy).

II.2.2. Ochrona i rewaloryzacja krajobrazu kulturowego wsi
•

ochrona konserwatorska dobrze zachowanych w układzie przestrzennym załoďeĉ ruralistycznych przez objćcie ich rejestrem
zabytków;

•

pogłćbienie tej ochrony odpowiednimi zapisami w lokalnych planach zagospodarowania przestrzennego;

•

prowadzenie bieďących prac porządkowych przy zabytkowych zespołach zieleni:
parkach i cmentarzach;

•

rewaloryzacja parków w Dąbroszynie i Sosnach;

•

wykonanie ewidencji i waloryzacji alei
drogowych oraz objćcie ich ochroną.

8. INSTRUMENTARIUM REALIZACJI GMINNEGO
PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI
Zakłada sić, ďe zadania okreċlone w "Gminnym Programie" bćdą realizowane bezpoċrednio przez struktury Urzćdu Miasta i Gminy w Witnicy oraz poċrednio poprzez oddziaływanie na inne podmioty władające obiektami zabytkowymi (w tym miejskie jednostki organizacyjne) w wyniku nastćpujących działaĉ:
•

wspólne działanie władz Witnicy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz
z właċcicielami i uďytkownikami obiektów
zabytkowych, przedstawicielami Koċciołów, organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami regionalnymi, oċrodkami
naukowymi.
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działania własne władz samorządowych:
prawne – m. in. uchwalanie miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego, wnioskowanie o wpis do rejestru zabytków obiektów, które powinny być objćte ochroną konserwatorska;
finansowe – naleďyte utrzymywanie, wykonanie remontów i prac konserwatorskich
przy obiektach zabytkowych bćdących
własnoċcią gminy oraz dotacje, system ulg
finansowych, nagrody, zachćty podatkowe
dla właċcicieli i uďytkowników obiektów
zabytkowych;
programowe – realizacja projektów i programów krajowych, wojewódzkich, regionalnych w zakresie ochrony dziedzictwa
kulturowego;
inne – działania stymulujące, promocyjne,
edukacyjne itp.

•

działania w ramach programów dofinansowywanych z funduszy Unii Europejskiej.

W celu realizacji zadaĉ niniejszego „Gminnego Programu” konieczne bćdą ze strony władz i mieszkaĉców inicjatywy oraz konkretne działania na wielu
płaszczyznach aktywnoċci, a przede wszystkim pozyskanie poparcia społecznego dla działaĉ na rzecz
ċrodowiska kulturowego.
9. ZASADY OCENY REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI
„Gminny Program”, po zaopiniowaniu przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej w Witnicy,
w celu przyjćcia go uchwałą. Program został opracowany na okres czterech lat i stanowi dokument
uzupełniający w stosunku do innych aktów planowania. Z realizacji zadaĉ „Gminnego Programu” co
dwa lata Burmistrz zobowiązany jest do sporządzenia sprawozdaĉ i przedstawienia ich Radzie. Nastćpnie sprawozdania przekazywane powinny być
do Delegatury Wojewódzkiego Urzćdu Ochrony
Zabytków w Gorzowie Wlkp. Ich wyniki powinny być
wykorzystywane przy opracowywaniu, aktualizacji
i realizacji wojewódzkiego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
Głównym odbiorcą programu jest społecznoċć lokalna, która bezpoċrednio powinna odczuć efekty
jego wdraďania. Dotyczy to nie tylko właċcicieli
i uďytkowników obszarów i obiektów zabytkowych,
ale równieď wszystkich mieszkaĉców, gdyď zachowane i naleďycie pielćgnowane dziedzictwo kulturowe wyróďnia obszar miasta i przesądza o jego
atrakcyjnoċci.
Przyjćty przez Radć Miejską w formie uchwały
„Gminny program opieki nad zabytkami” jest elementem polityki samorządowej. Powinien słuďyć
podejmowaniu planowych działaĉ dotyczących:
inicjowania, wspierania, koordynowania badaĉ
i prac z dziedziny ochrony zabytków i krajobrazu
kulturowego oraz upowszechniania i promowania
dziedzictwa kulturowego.
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Program wykorzystywany moďe być przez inne jednostki samorządu terytorialnego, ċrodowiska badawcze i naukowe, właċcicieli i posiadaczy obiektów
zabytkowych, a takďe osoby zainteresowane kulturą
i dziedzictwem kulturowym.
Opracowanie i uchwalenie „Gminnego Programu”
nie powinno być traktowane jedynie jako realizacja
przez Gminć ustawowego zadania. Program słuďyć
ma bowiem rozwojowi Gminy poprzez dąďenie do
poprawy stanu zachowania zabytków, eksponowania walorów krajobrazu kulturowego, wykorzystania
atrakcyjnoċci zabytków dla potrzeb społecznych,
gospodarczych i edukacyjnych. Inne waďne cele
„Gminnego Programu” wskazane przez ustawodawcć, jak okreċlenie warunków współpracy z właċcicielami zabytków eliminujących sytuacje konfliktowe czy tworzenie miejsc pracy związanych z opieką nad zabytkami, sprawiają, ďe program ten moďe
pełnić waďną rolć społeczną, a jego konsekwentna
realizacja stać sić istotnym czynnikiem rozwoju
gminy.
Program powinien pomóc w aktywnym zarządzaniu
zasobem stanowiącym dziedzictwo kulturowe gminy. Współpraca ċrodowisk samorządowych, konserwatorskich i lokalnych przy realizacji „Gminnego
Programu” przynieċć powinna wszystkim stronom
wymierne korzyċci: zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleĉ, polepszenie stanu
obiektów zabytkowych, zwićkszenie atrakcyjnoċci
przestrzeni
publicznych,
rozwój
społecznogospodarczy.
Program jest opracowywany na okres czterech lat.
Kolejne sporządzane programy opieki winny
uwzglćdniać pojawiające sić nowe uwarunkowania
prawne i administracyjne, zmieniające sić warunki
społeczne, gospodarcze i kulturowe, nowe kryteria
oceny i aktualny stan zachowania zasobu oraz prowadzone okresowo oceny efektów wdraďania obowiązującego programu.
10. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI
"Gminny Program" jest zbiorem celów i zadaĉ dla
gminy jako terytorium administracyjnego, a nie wyłącznie dla władz samorządowych, takďe čródła finansowania nie odnoszą sić wyłącznie do ċrodków,
którymi dysponować moďe samorząd. W sumie
moďliwoċci pozyskiwania ċrodków finansowych na
realizacjć zadaĉ wskazanych do realizacji w „Gminnym Programie” są duďe, poniewaď obejmują zarówno ċrodki, które pozostają w dyspozycji lub
w zasićgu władz samorządowych, jak równieď inne
čródła (np. prywatne, rządowe):
•

ċrodki własne budďetowe gminy Witnica
na realizacjć zadaĉ własnych;

•

dotacje podmiotowe dla instytucji, których
organizatorem jest samorząd gminy;

•

ċrodki znajdujące sić w gestii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – załącznik
Nr 5;

•

dotacje samorządu województwa dla jednostek samorządu terytorialnego innych
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szczebli na realizacjć zadaĉ z zakresu kultury i sztuki – załącznik Nr 6;

sowania publikacji związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

•

dotacje, granty, nagrody samorządu województwa dla podmiotów nie zaliczanych
do sektora finansów publicznych;

•

dochody własne instytucji kultury;

Ponadto istnieją takďe moďliwoċci zdobywania ċrodków finansowych ze čródeł zewnćtrznych na zadania
inwestycyjne i społeczne do współfinansowania
z funduszy krajowych i zagranicznych Unii Europejskiej.

•

ċrodki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programów ministerialnych – załącznik Nr 7;

Pod koniec pačdziernika bieďącego roku Minister
Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nastćpujące programy na rok 2010 (www.mk.gov.pl):

•

zaciągane przez samorząd gminny kredyty
bankowe na realizacje okreċlonych celów
i inwestycji;

Wydarzenia artystyczne

•

zyski z działalnoċci statutowej i gospodarczej;

•

odsetki z kont i rachunków bankowych;

•

dotacje i fundusze celowe rządowych i pozarządowych programów pomocowych;

•

składki i zbiórki publiczne;

•

ċrodki finansowe osób fizycznych;

•

fundusze krajowe i zagraniczne Unii Europejskiej;

•

inne ċrodki przewidziane prawem.

Obowiązek dbania o stan zabytków wzmiankowana
ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
nakłada na właċcicieli i uďytkowników obiektów zabytkowych. Znaczącym wsparciem dla zadaĉ z zakresu ochrony zabytków są takďe inne čródła dofinansowania, wċród których istotną rolć pełnią ċrodki z budďetu paĉstwa. Są to zarówno ċrodki Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jak i ċrodki Wojewody (bćdące w dyspozycji Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków).
W gestii Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
znajdują sić takďe ċrodki specjalne, pochodzące
z dochodów płynących z gier losowych, przeznaczone m. in. na promowanie i wspieranie działaĉ na
rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego.
Odnoċnie obiektów sakralnych w finansowaniu prac
związanych z remontami i pracami konserwatorskimi, oprócz ċrodków własnych parafii i w/w ċrodków
budďetu paĉstwa, istnieje dodatkowa moďliwoċć
wsparcia przez Fundusz Koċcielny – funkcjonujący
w ramach Ministerstwa Spraw Wewnćtrznych i Administracji. Jednym z celów Funduszu jest dofinansowywanie remontów i konserwacji zabytkowych
obiektów sakralnych, w tym podstawowe prace zabezpieczające obiekt, a w szczególnoċci remonty
dachów, stropów, ċcian i elewacji, osuszanie i odgrzybianie, izolacjć, remonty i wymianć zuďytej stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji elektrycznej,
odgromowej, przeciwwłamaniowej. Fundusz natomiast nie finansuje konserwacji ruchomego wyposaďenia obiektów sakralnych.
W przypadku wyjątkowych projektów moďna teď
pozyskać ċrodki z Narodowego Funduszu Ochrony
Ċrodowiska i Gospodarki Wodnej. Dotyczy to dofinansowania renowacji zabytkowych parków i ogrodów wpisanych do rejestru zabytków oraz dofinan-

1. Priorytet – Muzyka.
2. Priorytet – Teatr i taniec.
3. Priorytet – Sztuki wizualne.
4. Priorytet – Literatura.
5. Priorytet – Czasopisma.
6. Priorytet – Film.
Edukacja kulturalna
Zasoby cyfrowe
1. Priorytet – Digitalizacja materiałów bibliotecznych.
2. Priorytet – Digitalizacja zabytków i muzealiów.
3. Priorytet – Digitalizacja materiałów archiwalnych.
4. Priorytet – Digitalizacja materiałów audiowizualnych.
Dziedzictwo kulturowe
1. Priorytet – Ochrona zabytków.
2. Priorytet – Wspieranie działaĉ muzealnych.
3. Priorytet – Kultura ludowa.
Infrastruktura kultury
Kultura polska za granicą
1. Priorytet – Promocja kultury polskiej za granicą.
2. Priorytet – Ochrona dziedzictwa kulturowego za
granicą.
Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Terminy składania wniosków:
I nabór - do dnia 30 listopada 2009 roku;
II nabór - do dnia 31 marca 2010 roku (o ile ċrodki
finansowe w danym programie bądč priorytecie nie zostaną wyczerpanie w pierwszym naborze).
11. REALIZACJA I FINANSOWANIE PRZEZ GMINĘ
ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ZABYTKÓW
Jednym z podstawowych działaĉ Rady Miejskiej
w Witnicy – w zakresie ochrony zabytków – powinno być coroczne przyznawanie w uchwale budďetowej wysokoċci ċrodków finansowych przeznaczonych na dotacje celowe dla prac konserwatorskich,
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restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach ruchomych i nieruchomych, wpisanych do
rejestru zabytków, znajdujących sić na obszarze
gminy – załącznik Nr 8.

•

odtworzenie zniszczonej przynaleďnoċci
zabytku, jeďeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynaleďnoċci;

Celem powyďszych dotacji ma być wspieranie i uzupełnianie działaĉ właċcicieli lub posiadaczy zabytków dla zapewnienia ochrony oraz konserwacji wartoċciowych elementów substancji zabytkowej.
O dotacje moďe ubiegać sić kaďdy podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa
własnoċci, uďytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

•

odnowienie lub całkowite odtworzenie
okien, w tym oċcieďnic i okiennic, zewnćtrznych odrzwi i drzwi, wićčby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur
spustowych;

•

modernizacjć instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach,
które posiadają oryginalne, wykonane
z drewna czćċci składowe lub przynaleďnoċci;

•

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;

•

uzupełnienie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych
formach krajobrazowych;

•

działania zmierzające do wyeksponowania
istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;

•

zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbćdnych do wykonania
prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt. 7 – 15;

•

zakup i montaď instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpoďarowej i odgromowej.

Dotacje mogą obejmować nakłady konieczne na:
•

sporządzenie
ekspertyz
i konserwatorskich;

•

przeprowadzenie badaĉ konserwatorskich,
architektonicznych lub archeologicznych;

•

wykonanie
skiej;

dokumentacji

technicznych

konserwator-

•

opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;

•

wykonanie projektu budowlanego zgodnie
z przepisami prawa budowlanego;

•

sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnćtrz;

•

zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie
substancji zabytku;

•

stabilizacjć konstrukcyjną czćċci składowych zabytku lub ich odtworzenia w zakresie niezbćdnym dla zachowania tego
zabytku;

•

odnowienie lub uzupełnienie tynków i detali architektonicznych albo ich całkowite
odtworzenie, z uwzglćdnieniem charakterystycznej dla tego budynku kolorystyki;

W corocznie uchwalanych budďetach Gminy Witnica
uwzglćdniane są wydatki na kulturć i ochronć dziedzictwa narodowego – Dział 921, z którego w głównej mierze wydatki przeznaczane są na ċwietlice
wiejskie (drobne remonty i uzupełnienie wyposaďenia), biblioteki oraz imprezy kulturalne.

Zestawienie wydatków z budżetu Gminy na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego

Rok

Średnie roczne wydatki
Gminy

Dział 921
Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

2004

20 125 376,00

720 146,00

Rozdział 92120
Ochrona i konserwacja
zabytków
82 482,00
w tym:
- zuďyta energia elektryczna i cieplna w ċwietlicach oraz energia elektryczna w pałacu w Dąbroszynie – 31 783,00;
- zakup tablic do Parku
Drogowskazów –
2 878,00 zł
- dofinansowanie oċwietlenia do koċcioła –
2 400,00;
- zakup oleju opałowego
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2005

22 600 111,00

868 039,00

2006

25 132 139,52

1 052 756,52

2007

26 973 709,76

1 324 367,96

2008

28 345 164,99

1 266 646,40

do pałacu w Dąbroszynie
– 38 475,00;
- serwis kotła w pałacu
w Dąbroszynie –
2 196,00;
- rewitalizacja parku
w Dąbroszynie –
4 750,00.
63 299,00
w tym:
- zakup energii cieplnej
oraz elektrycznej w ċwietlicach wiejskich oraz
w pałacu w Dąbroszynie
(tj. zakup oleju opałowego + serwis kotła) –
39 402,00;
- zakup tablic oraz bieďące utrzymanie, restaurowanie Parku Drogowskazów – 11 177,00.
128 461,52
w tym:
- bieďące utrzymanie
pałacu w Dąbroszynie:
zakup oleju
opałowego (50 133,90),
zakup energii elektrycznej w ċwietlicach i pałacu, zakupy eksponatów
do Parku Drogowskazów
w Witnicy – 115 000,00;
- kosztorys rewitalizacji
pałacu w Dąbroszynie –
13 461,52.
165 942,41
w tym:
- bieďące utrzymanie
pałacu w Dąbroszynie:
zakup oleju opałowego
i konserwacja kotła –
86 207,64;
- zakupy eksponatów do
Parku Drogowskazów
(słupy graniczne, ławki,
wykonanie płyty betonowej) –79 734,77.
189 902,15
w tym:
- wynagrodzenia bezosobowe – 4 000,00;
- zakup energii w pałacu
w Dąbroszynie –
94 297,81;
- konserwacja kotła,
ogłoszenia o przetargu
na sprzedaď pałacu
w Dąbroszynie, wymiana
pieca w Ďółtym Pałacyku
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1 249 415,00
(plan)

– 66 813,96;
zakupy eksponatów do
Parku Drogowskazów
(tablice i konstrukcje) –
20 252,79;
- usługi telefoniczne –
4 437,59.
150 000,00
(plan)
w tym:
- zakup energii w pałacu
w Dąbroszynie –
100 000,00;
- wykonanie eksponatów
do Parku Drogowskazów
– 45 000,00;
- usługi telefoniczne –
5 000,00.

W 2008 roku Gmina Witnica w ramach wydatków inwestycyjnych przeznaczyła kwotć 22 118,60 na projekt
rewitalizacji.
Wykorzystanie środków zewnętrznych na prace przy obiektach zabytkowych na terenie miasta i gminy
Witnica:
Rok
Kwota
Źródło dofinansowania
Obiekt
Bundesarbeitgemeinschaft
remont organów w ko2004
11 632,00
(organizacja byłych mieszċciele parafialnym
kaĉców Witnicy i Białcza)
w Witnicy
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLIX/306/2010
Rady Miejskiej w Witnicy
z dnia 25 marca 2010r.

12. CZĘŚĆ GRAFICZNA GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI
Cel strategiczny I. Ochrona krajobrazu kulturowego gminy Witnica
Priorytet I.1. Zasoby dziedzictwa kulturowego gminy – ocena zachowania, badania, weryfikacja, zarządzanie
Kierunek działań
Zadania
wspieranie badaĉ naukowych nad zabytkami, historią regionu itp.;
wspieranie opracowaĉ badawczych i studialnych dotyczących zespołu urbanistycznego Witnicy, załoďeĉ ruralistycznych, obszarów krajobrazowych, np. opracowanie studium urbanistycznego Witnicy;
wspieranie badaĉ i opracowaĉ wykonywanych dla potrzeb planowania przestrzennego, programów ochrony dziedzictwa kulturowego gminy, terenów planowanych jako park kulturowy, obszarów planowanych pod
inwestycje;
I.1.1. Badania i studia nad zabytkami gminy Witnica
upowszechnianie wyników badaĉ naukowych w wydawnictwach, na konferencjach, seminariach, przez multimedia itp.;
w ramach nowego „Studium uwarunkowaĉ i kierunków zagospodarowania przestrzennego” opracowanie
„Studium krajobrazu kulturowego” z waloryzacją zasobów;
okreċlenie zadaĉ i kompetencji dotyczących opieki nad zabytkami w obrćbie administracji gminy – powołanie Gminnego Konserwatora Zabytków.
aktualizacja kart ewidencyjnych i adresowych, uzupełnienie ewidencji zabytków, weryfikacja zapisów zawartych w kartach ewidencyjnych i kartotece adresowej;
wystąpienie do wojewódzkiego konserwatora zabytków z wnioskiem o wpisanie do rejestru zabytków cenI.1.2. Ewidencja i weryfikacja zabytków gminy Witnica
nych obszarów i obiektów zabytkowych (m.in. układów ruralistycznych);
odpowiednie zapisy dotyczące zasad ochrony krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytków
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 42

– 2523 –

Poz. 618

Cel strategiczny I. Ochrona krajobrazu kulturowego gminy Witnica
Priorytet I.2. Budowa bazy informacji i zarządzania zabytkami gminy Witnica
Zadania
przeprowadzenie akcji informacyjnej wċród mieszkaĉców na temat troski o dziedzictwo kulturowe;
platformć internetową Urzćdu Miasta i Gminy w Witnicy uczynić gminną bazą wszechstronnej informacji
o dziedzictwie kulturowym gminy, aktualizowaną na bieďąco;
I.2.1.Budowa bazy informacji o zasobach dziedzictwa kultutworzenie i rozwój portali internetowych poszczególnych miejscowoċci czy sołectw jako bazy informacji
rowego w gminie Witnica
o lokalnych zasobach dziedzictwa kulturowego, o stanie jego zachowania, warunkach zagospodarowania
obiektów nieuďytkowanych, itp.;
tworzenie systemu monitoringu dla kontroli stanu zachowania, uďytkowania i wszelkich prac przy zabytkach,
w tym archeologicznych.
stosowanie zachćt prawnych i finansowych oraz pomocy publicznej dla inwestorów, właċcicieli i uďytkowników obiektów zabytkowych;
przygotowanie kompleksowej informacji o ofercie kulturowej i turystyczno-kulturowej gminy (np. foldery);
przygotowanie kompleksowej, łatwo dostćpnej informacji o warunkach zagospodarowania nieuďytkowaI.2.2. Budowa systemu zarządzania i marketingu zabytkami
nych obiektów zabytkowych i ofertach gospodarczych uwzglćdniających opiekć nad zabytkami;
podjćcie akcji promocyjnej dotyczącej obiektów zabytkowych, np. opracowanie mapy zabytków gminy, jako
atrakcyjnej graficznie formy promocji, ułatwiającej dotarcie do wszystkich elementów dziedzictwa kulturowego.
Kierunek działań
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Cel strategiczny I. Ochrona krajobrazu kulturowego gminy Witnica
Priorytet I.3. Budowa tożsamości poprzez ochronę dóbr kultury, edukację regionalną i turystykę
Kierunek działań
Zadania
wspieranie rozwoju instytucji muzealnych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Witnica;
ochrona zabytków poprzez odpowiednie zapisy w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego;
organizacja i wspieranie realizacji konkursów, wystaw i innych działaĉ edukacyjnych;
I.3.1. Eksponowanie walorów kulturowych poprzez turyustanowienie i przyznawanie nagrody za osiągnićcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury
stykć, edukacjć i promocjć
materialnej gminy (w tym prac magisterskich i dyplomowych);
rozwój infrastruktury turystycznej, w tym modernizacja infrastruktury turystyki wodnej (w ramach
przedsićwzićcia „Łączą nas rzeki – etap II – budowa zintegrowanego systemu turystyki wodnej
w gminach: Gorzów Wlkp., Kostrzyn nad Odrą, Witnica, Deszczno”).
edukacja regionalna – tworzenie programów nauczania regionalnego i podrćczników uwzglćdniających dziedzictwo kulturowe dla wszystkich poziomów nauczania, wspieranie projektów edukacyjnych
poċwićconych upowszechnianiu historii i dziedzictwa kulturowego;
organizacja kształcenia nauczycieli i organizatorów ďycia kulturalnego w zakresie opieki nad zabytkami;
I.3.2. Edukacja i popularyzacja wiedzy
o regionalnym dziedzictwie kulturowym
szkolenie osób bezrobotnych w rzemiosłach związanych szczególnie z tradycyjną sztuką budowlaną;
wsparcie utrzymywania na rynku pracy zanikających rzemiosł i zawodów;
opracowanie i organizacja tras oraz ċcieďek edukacyjnych z wykorzystaniem obiektów i zespołów zabytkowych;
uaktualnienie istniejących i wykonanie nowych tablic informacyjnych przy obiektach zabytkowych.
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Cel strategiczny II. Włączanie zabytków w procesy gospodarcze
Priorytet II.1. Zagospodarowanie zabytków stanowiących własność Gminy Witnica
Kierunek działań

II.1.1. Zahamowanie procesu degradacji zabytków
i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania.

II.1.2. Zagospodarowanie zabytków nieuďytkowanych

Zadania
rewaloryzacja zespołu pałacowo-parkowego w Dąbroszynie;
prowadzenie prac remontowo-konserwatorskich przy obiektach zabytkowych stanowiących własnoċć
gminy (w ramach opracowanego planu remontów);
podejmowanie staraĉ o uzyskanie ċrodków zewnćtrznych na rewaloryzacjć zabytków bćdących własnoċcią gminy;
dofinansowanie prac rewaloryzacyjnych przy obiektach nie bćdących własnoċcią gminy w postaci
stosownej uchwały dotyczącej dotacji na prace remontowo-konserwatorskie przy zabytkach ruchomych i nieruchomych;
zabezpieczenie obiektów zabytkowych przed poďarem, zniszczeniem i kradzieďą (montaď instalacji
przeciwpoďarowej i alarmowej, zabezpieczeĉ przeciw włamaniom, znakowanie i ewidencjonowanie
zabytków ruchomych itp.).
upowszechnianie informacji – za poċrednictwem mediów i przez internet – dotyczących niezagospodarowanych pałaców i dworów z wyszczególnieniem palety zachćt – ulg podatkowych, kredytów preferencyjnych pomocy publicznej itp.;
zmiana sposobu uďytkowania lub adaptacja nieuďytkowanych obiektów zabytkowych (bćdących własnoċcią gminy) do nowych funkcji;
stosowanie permanentnych działaĉ dyscyplinujących, przy uďyciu wszelkich dopuszczalnych prawem
(łącznie z doniesieniem prokuratorskim), wobec osób, które kupiły zabytek w złej wierze i nie wywiązały sić z obowiązków właċcicieli, powodując zagroďenie dla zabytku;
rewaloryzacja zespołów zabytkowej zieleni (w tym gminnych parków, cmentarzy, a przede wszystkim
nieczynnych cmentarzy).
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Cel strategiczny II. Włączanie zabytków w procesy gospodarcze
Priorytet II.2. Kształtowanie obszarów zabytkowych i krajobrazu kulturowego
Zadania
ochrona konserwatorska miasta o dobrze zachowanym zabytkowym układzie przestrzennym w strefie architektonicznego krajobrazu wewnćtrznego przed nowymi, dysharmonizującymi, elementami;
ochrona konserwatorska załoďenia urbanistycznego Witnicy przed dekompozycją jego panoram i osi
II.2.1. Rewaloryzacja i rewitalizacja zespołu urbanistyczwidokowych przez niewłaċciwie lokalizowane nowe, wielko powierzchniowe inwestycje;
nego Witnicy
rewaloryzacja i rewitalizacja miasta Witnica powinna być realizowana na podstawie opracowanych
planów, o indywidualnym charakterze;
wszelkie prace ziemne w obszarze staromiejskiej przestrzeni muszą mieć nadzór archeologiczny.
ochrona konserwatorska dobrze zachowanych w układzie przestrzennym załoďeĉ ruralistycznych
przez objćcie ich rejestrem zabytków;
pogłćbienie tej ochrony odpowiednimi zapisami w lokalnych planach zagospodarowania przestrzennego;
II.2.2. Ochrona i rewaloryzacja krajobrazu kulturowego
wsi
prowadzenie bieďących prac porządkowych przy zabytkowych zespołach zieleni: parkach i cmentarzach;
rewaloryzacja parków w Dąbroszynie i Sosnach;
wykonanie ewidencji i waloryzacji alei drogowych oraz objecie ich ochroną.
Kierunek działań
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLIX/306/2010
Rady Miejskiej w Witnicy
z dnia 25 marca 2010r.

REJESTR ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH – WYKAZ
Rejestr zabytków Materiał ścian
Miejscowość

Lp.

Obiekt

Adres

Datowanie

Działka nr ewid.

1.

BIAŁCZ

kościół ewangelicki, ob. rzymskokatolicki filialny p. w. MB Królowej
Polski

w centrum wsi

KOK-I-400/92
z 01.06.1992 r.

mur.

1903 r.

135

2.

jw.

budynek mieszkalny

ul. Gorzowska nr 32

szach.

kon. XIX w.

149/5

3.

DĄBROSZYN

mur.

1825-1828

208

4.

jw.

KOK-I-83/76
z 02.11.1976 r.

mur.

1680-1690,
1851 r.

206/2

5.

jw.

kościół ewangelicki,
w centrum wsi
ob. rzymsko-katolicki filialny
p. w. św. Józefa
założenie pałacowe z parkiem: ofi- w centrum wsi
cyna, baszta, pawilon ogrodowy tzw.
Świątynia Zofii (nie istnieje)
gołębnik neogotycki
w zespole folwarcznym

KOK-I-414/92
z 07.10.1992 r.
L-274/A
z 04.01.2008 r.

mur.

ok. 1820 r.

164/5

6.

DZIEDUSZYCE
STARE

L-272/A
z 13.12.2007 r.
KOK-I-406/92
z 20.07.1972 r.

mur.

1870 r.

28/1

7.

KAMIEŃ WIELKI

128

8.

288

kościół ewangelicki,
ob. rzymsko-katolicki
p. w. Narodzenia NMP
kościół parafialny p. w.
św. Antoniego

w centrum wsi

w centrum wsi

KOK-I-88/76
z 05.11.1976 r.

mur.

jw.

pałac,
ob. dom opieki społecznej

w centrum wsi

mur.

9.

jw.

park pałacowy krajobrazowy

nie dotyczy

1834 r.

10.

KŁOPOTOWO
MOSINA

szach./ drewn./ 1 poł. XIX w.
mur.
szach.
1780 r.,
1866 r.

74/1

11.

L-288/A
z 19.06.2008 r.
KOK-I-18/76
z 22.10.1976 r.
KOK-I-236
z 07.02.1978 r.
KOK-I-90/76
z 05.11.1976 r.
KOK-I-47/76
z 28.10.1976 r.

XIV/XV w.,
2 poł. XV w.,
1862-1863
1822 r.

12.

jw.

mur.

1780 r.

162/3

13.

MOSINA

szach.

1826 r.

22/1

14.

MOŚCICE

KOK-I-92/76
z 05.11.1976 r.
KOK-I-91/76
z 05.11.1976 r.
KOK-I-48/76
z 28.10.1976 r.

mur.

1737 r.

85

z zespole pałacowoparkowo-folwarcznym
stodoła w gospodarstwie nr 22, ob. Kłopotowo nr 21
nr 21 obora
kościół ewangelicki,
w centrum wsi
ob. rzymsko-katolicki filialny
p. w. św. Michała Archanioła
dwór, ob. budynek mieszkalny
Mosina nr 54
budynek mieszkalny
(nie istnieje)
dzwonnica kościelna

Mosina nr 48
w centrum wsi

288

82
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w centrum wsi

L-233/A
z 06.11.2006 r.

mur./ kam.

1867-1868

85

SOSNY

kościół filialny p. w. św. Wojciecha
Biskupa wraz z terenem dawnego
cmentarza
pałac

w centrum wsi

mur.

jw.

park pałacowy

Sosny bn

nie dotyczy

1835 r., 1886 r.,
1909 r.
kon. XVIII w.

1/2

17.
18.

ŚWIERKOCIN

nie dotyczy

1893 r.

32

19.

jw.

nie dotyczy

poł. XIX w.

17/2

20.

TARNÓWEK

cmentarz ewangelicki,
Świerkocin bn
ob. rzymsko-katolicki
cmentarz ewangelicki – pozostałości Świerkocin bn
tablic nagrobnych
zespół dworsko-parkowo-folwarczny Tarnówek bn

nie dotyczy

XVIII-XX w.

123

21.

WITNICA

kościół filialny p. w. Krzyża Świętego Witnica bn

mur.

1930 r.

215

22.

jw.

ul. Gorzowska nr 2

mur.

1875 r.

1120

23.

jw.

kościół ewangelicki,
ob. rzymsko-katolicki parafialny
p. w. MB Nieustającej Pomocy
willa, ob. plebania

2102
z 04.05.1971 r.
KOK-I-288/79
z 22.10.1979 r.
KOK-I-397/92
z 15.05.1992 r.
KOK-I-398/92
z 15.05.1992 r.
KOK-I-373/91
z 12.11.1991 r.
KOK-I-346/91
z 25.01.1991 r.
KOK-I-320/90
z 29.11.1990 r.

mur.

1905 r.

1115

24.

jw.

budynek mieszkalny

ul. Gorzowska nr 16

szach.

XVIII-XIX w.

1124/13

25.

jw.

willa fabrykancka

ul. Myśliwska nr 2

mur.

pocz. XX w.

34/5

26.

jw.

ul. Sikorskiego nr 6

mur.

1880 r.

527/1

27.

jw.

willa fabrykancka,
tzw. „Żółty Pałacyk”
budynek mieszkalny

szach.

1 poł. XIX w.

626

28.

jw.

mur.

1825 r.

34/3

29.

jw.

KOK-I-394/92
z 13.05.1992 r.
96
z 05.11.1976 r.
L-302/A
z 05.11.2008 r.
KOK-I-371/91
z 05.11.1991 r.
nr 663
z 18.12.1963 r.
nr 661
z 18.12.1963 r.
nr 660
z 18.12.1963 r.

mur.

XVIII-XIX w.

498/4 (łaźnia)
542 (młyn)

15.

jw.

16.

budynki fabryki (dawny POM)
nie istnieją
zespół usługowy: młyn wodny, łaźnia, stara pralnia

ul. Gorzowska nr 2

ul. Sportowa nr 14

1/2
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MOŚCICE

dzwonnica koċcielna

w centrum wsi

jw.

koċciół filialny p. w. ċw. Wojciecha Biskupa
wraz z terenem dawnego cmentarza

w centrum wsi

32.

SOSNY

pałac

w centrum wsi

33.

jw.

park pałacowy

Sosny bn

34.

ŚWIERKOCIN

35.

jw.

36.

TARNÓWEK

zespół dworsko-parkowo-folwarczny

Tarnówek bn

37.

WITNICA

koċciół filialny p. w. Krzyďa Ċwićtego

Witnica bn

38.

jw.

koċciół ewangelicki,
ob. rzymsko-katolicki parafialny
p. w. MB Nieustającej Pomocy

ul. Gorzowska Nr 2

39.

jw.

willa, ob. plebania

ul. Gorzowska Nr 2

40.

jw.

budynek mieszkalny

ul. Gorzowska Nr 16

41.

jw.

willa fabrykancka

ul. Myċliwska Nr 2

42.

jw.

willa fabrykancka,
tzw. „Ďółty Pałacyk”

ul. Sikorskiego Nr 6

43.

jw.

budynek mieszkalny

ul. Sportowa Nr 14

jw.

budynki fabryki (dawny POM)
nie istnieją

44.

45.

jw.

cmentarz ewangelicki,
ob. rzymsko-katolicki
cmentarz ewangelicki – pozostałoċci tablic
nagrobnych

zespół usługowy: młyn wodny, łačnia, stara
pralnia

Ċwierkocin bn
Ċwierkocin bn

KOK-I-48/76
z 28.10.1976r.
L-233/A
z 06.11.2006r
2102
z 04.05.1971r.
KOK-I-288/79
z 22.10.1979r.
KOK-I-397/92
z 15.05.1992r.
KOK-I-398/92
z 15.05.1992r.
KOK-I-373/91
z 12.11.1991r.
KOK-I-346/91
z 25.01.1991r.
KOK-I-320/90
z 29.11.1990r.
KOK-I-394/92
z 13.05.1992r.
96
z 05.11.1976r.
L-302/A
z 05.11.2008r.
KOK-I-371/91
z 05.11.1991r.
Nr 663
z 18.12.1963r.
Nr 661
z 18.12.1963r.
Nr 660
z 18.12.1963r.

mur.

1737 r.

85

mur./ kam.

1867-1868

85

mur.

1835 r., 1886 r.,
1909 r.

1/2

nie dotyczy

kon. XVIII w.

1/2

nie dotyczy

1893 r.

32

nie dotyczy

poł. XIX w.

17/2

nie dotyczy

XVIII-XX w.

123

mur.

1930 r.

215

mur.

1875 r.

1120

mur.

1905 r.

1115

szach.

XVIII-XIX w.

1124/13

mur.

pocz. XX w.

34/5

mur.

1880 r.

527/1

szach.

1 poł. XIX w.

626

mur.

1825 r.

34/3

XVIII-XIX w.

498/4
(łačnia)
542
(młyn)

mur.
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Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLIX/306/2010
Rady Miejskiej w Witnicy
z dnia 25 marca 2010r.

Lp. Miejscowość
1.

Dąbroszyn

Miejsce
przechowywania
kościół filialny p. w.
św. Józefa

REJESTR ZABYTKÓW RUCHOMYCH – WYKAZ
Rodzaj zabytku
Określenie zabytku
Datowanie
wyposażenie kościoła

1. pomnik nagrobny
Hansa Adama II von
Schöninga (zm. 1696)
i Joanny von Pöllnitz
(zm. 1698)

XVII w.

2. pomnik nagrobny Johana Ludwiga von Schöninga (zm. 1713);

XVIII w.

3. łódka na kadzidła;

kon. XIX w.

4. chrzcielnica.

XIX w.

Rejestr zabytków
nr II-1/76
z 23.03.1976 r.

Właściciel/ użytkownik
Parafia
Rzymsko-Katolicka
w Kostrzynie
nad Odrą

2.

jw.

krypta
kościoła filialnego p. w.
św. Józefa

sarkofag

barokowy sarkofag feld- XVII w.
marszałka Hansa Adama
von Schöninga

L-B-47
z 11.05.2007 r.

Parafia
Rzymsko-Katolicka
w Kostrzynie
nad Odrą

3.

jw.

kościół filialny p. w.
św. Józefa

ołtarz główny

barokowy ołtarz (pierwotnie ambonowy)

L-B-61
z 15.07.2008 r.

Parafia
Rzymsko-Katolicka
w Kostrzynie
nad Odrą

XVII w.
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Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLIX/306/2010
Rady Miejskiej w Witnicy
z dnia 25 marca 2010r.

STANOWISKA ARCHEOLOGICZNE NA TERENIE MIASTA I GMINY WITNICA – WYKAZ
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Numer stanowiska w miejscowości
Białcz, stanowiska Nr 1-9
Białczyk, stanowiska Nr 1-8
Białczyk, stanowisko Nr 9
Białczyk, stanowiska Nr 11-15
Białczyk, stanowisko Nr 16
Białczyk, stanowisko Nr 17
Białczyk, stanowisko Nr 18
Dąbroszyn, stanowiska Nr 1-20
Dzieduszyce Stare, stanowiska Nr 1-6
Dzieduszyce Stare, stanowisko Nr 3
Dzieduszyce Stare, stanowisko Nr 4
Dzieduszyce Stare, stanowisko Nr 7
Kamieĉ Mały, stanowiska Nr 4-64
Kamieĉ Mały, stanowisko Nr 36
Kamieĉ Mały, stanowisko Nr 42
Kamieĉ Mały, stanowisko Nr 44
Kamieĉ Mały, stanowiska Nr 50-54
Kamieĉ Mały, stanowiska Nr 57-59
Kamieĉ Mały, stanowisko Nr 63
Kamieĉ Wielki, stanowisko Nr 1
Kamieĉ Wielki, stanowisko Nr 2
Kamieĉ Wielki, stanowiska Nr 3-43
Kłopotowo, stanowiska Nr 1-7
Kłopotowo, stanowisko Nr 8
Kłopotowo, stanowisko Nr 9
Kłopotowo, stanowisko Nr 5
Kłopotowo, stanowisko Nr 8
Krzeċniczka, stanowisko Nr 1
Krzeċniczka, stanowisko Nr 3
Mosina, stanowiska Nr 1-43,
Mosina, stanowiska Nr 44-49,
Łąkomin, stanowisko Nr 50
Mosina, stanowisko Nr 17
Mosina, stanowisko Nr 17
Moċcice, stanowisko Nr 3
Moċcice, stanowiska Nr 4-10
Moċcice, stanowiska Nr 11-12
Moċcice, stanowisko Nr 13
Moċcice, stanowiska Nr 14-29
Moċciczki, stanowisko Nr 1
Moċciczki, stanowiska Nr 2-3
Moċciczki, stanowiska Nr 4-5
Moċciczki, stanowiska Nr 6-7
Moċciczki, stanowisko Nr 8
Nowiny Wielkie, stanowiska Nr 1-12
Nowiny Wielkie, stanowiska Nr 14-16
Pyrzany, stanowiska Nr 1-4
Pyrzany, stanowiska Nr 5-11
Sosny, stanowisko Nr 1-9

Numer rejestru AZP,
numer stanowiska na obszarze
AZP: 46-09/1-9
AZP: 47-08/20-27
AZP: 47-08/31
AZP: 47-09/1-6
AZP: 46-09/10
AZP: 46-09/11
AZP: 46-08/23-24
AZP: 47-07/55-104
AZP: 45-09/2-7
AZP: 45-09/4
AZP: 45-09/5
AZP: 45-09/17
AZP: 47-07/4-100
AZP: 47-07/36
AZP: 47-07/42
AZP: 47-07/44
AZP: 47-07/86-90
AZP: 47-07/93-95
AZP: 47-07/99
AZP: 46-07/144
AZP: 46-08/12
AZP: 46-07/98-138
AZP: 47-08/3-9
AZP: 47-08/10
AZP: 47-08/28
AZP: 47-08/7
AZP: 47-08/10
AZP: 47-07/50
AZP:47-07/52
AZP: 45-08/1-43
AZP: 44-08/44-49
AZP: 45-08/17
AZP: 45-08/17
AZP: 46-08/13
AZP: 46-08/50-56
AZP: 46-08/48-49
AZP: 45-08/44
AZP: 46-07/45-60
AZP: 46-08/9
AZP: 46-08/14-15
AZP: 46-08/17-18
AZP: 46-08/23-24
AZP: 46-08/57
AZP: 46-10/52-63
AZP: 46-09/13-15
AZP: 47-09/8-11
AZP: 46-09/16-22
AZP: 45-09/8-16
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49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

Sosny, stanowisko Nr 10
Ċwierkocin, stanowiska Nr 1-4
Witnica, stanowisko Nr 2
Witnica, stanowisko Nr 3
Witnica, stanowiska Nr 4-7
Witnica, stanowiska Nr 8-30
Witnica, stanowisko Nr 8
Witnica, stanowisko Nr 17
Witnica, stanowisko Nr 31
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AZP: 45-09/18
AZP: 46-09/24-26
AZP: 46-08/8
AZP: 46-08/10
AZP: 46-08/19-22
AZP: 46-08/25-47
AZP: 46-08/25
AZP: 46-08/34
AZP: 46-09/27
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Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XLIX/306/2010
Rady Miejskiej w Witnicy
z dnia 25 marca 2010r.

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW – WYKAZ
Lp.

Miejscowość

Obiekt

Adres

Koċciół p.w. MB Królowej Polski
Cmentarz komunalny
Cmentarz przykoċcielny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Stodoła
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Stodoła
Budynek mieszkalny

Białcz

15. jw.

Budynek mieszkalny

ul. Gorzowska 32

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Cmentarz komunalny
Cmentarz ewangelicki
Budynek mieszkalny
Obora
Ċwietlica wiejska
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Stodoła
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Obora
Budynek mieszkalny
Obora
Stodoła
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Obora
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Stodoła
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Stodoła
Stodoła

ul. Gorzowska 35
ul. Gorzowska 36
ul. Gorzowska 37
ul. Gorzowska 43
ul. Gorzowska 47
ul. Gorzowska 49
ul. Gorzowska 61
ul. Koċcielna 2
ul. Koċcielna 3
ul. Koċcielna 4
ul. Koċcielna 5
ul. Słoneczna 1
ul. Słoneczna 4
Białczyk
jw.
Białczyk Nr 1
jw.
Białczyk Nr 3
Białczyk Nr 4
Białczyk Nr 6
jw.
Białczyk Nr 18
Białczyk Nr 22
jw.
Białczyk Nr 23
jw.
Białczyk Nr 24
Białczyk Nr 47
Białczyk Nr 48
Białczyk Nr 52
jw.
Białczyk Nr 53
Białczyk Nr 60
Białczyk Nr 62
Białczyk Nr 66
Białczyk Nr 68
Białczyk Nr 69
Boguszyniec Nr 7
Boguszyniec Nr 13
jw.
Boguszyniec Nr 14
Boguszyniec Nr 15
Boguszyniec Nr 16
jw.
jw.

BIAŁCZ
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

jw.
jw.
jw.
jw.
jw.
jw.
jw.
jw.
jw.
jw.
jw.
jw.
jw.

jw.
jw.
jw.
jw.
jw.
jw.
jw.
jw.
jw.
jw.
jw.
jw.
jw.
BIAŁCZYK
jw.
jw.
jw.
BIAŁCZYK
jw.
jw.
jw.
jw.
jw.
jw.
jw.
jw.
jw.
jw.
jw.
jw.
jw.
jw.
jw..
jw.
jw.
jw.
jw.
BOGUSZYNIEC
jw.
jw.
jw.
jw.
jw.
jw.
jw.

jw.
jw.
ul. Gorzowska 1
ul. Gorzowska 3
ul. Gorzowska 8
ul. Gorzowska 9
ul. Gorzowska 11
ul. Gorzowska 12
ul. Gorzowska 14
ul. Gorzowska 15
ul. Gorzowska 17
ul. Gorzowska 26
ul. Gorzowska 28

Rejestr
Materiał
Datowanie Działka Nr ewid.
zabytków
ścian
KOK-I-400/92
1.1
mur.
poł. XIX w. dz. Nr 135
z 01.06.1992
nie dotyczy pocz. XX w. dz. Nr 126
nie dotyczy XIX w.
dz. Nr 135
mur.
1937 r.
dz. Nr 342/1
mur.
kon. XIX w. dz. Nr 202/9
mur.
1908 r.
dz. Nr 200/4
mur.
1931 r.
dz. Nr 325/5
szach.
2 poł. XIX w. dz. Nr 296/1
mur.
l. 20 XX w. dz. Nr 196
szach/drewn. kon. XIX w. dz. Nr 294/1
mur.
kon. XIX w. dz. Nr 184
mur.
kon. XIX w. dz. Nr 183
szach.
kon. XIX w. dz. Nr 271
mur.
l. 10-20 XX dz. Nr 156/2
w.
KOK-I-414/92 szach.
kon. XIX w. dz. Nr 149/2
z 07.10.1992
mur.
kon. XIX w. dz. Nr 236/1
mur.
kon. XIX w. dz. Nr 235/2
mur.
kon. XIX w. dz. Nr 221/7
mur.
kon. XIX w. dz. Nr 107/1
mur.
ok. 1930 r. dz. Nr 53
szach.
poł. XIX w. dz. Nr 51
szach.
2 poł. XIX w. dz. Nr 67/2
mur.
kon. XIX w. dz. Nr 178
mur.
kon. XIX w. dz. Nr 177/1
mur.
kon. XIX w. dz. Nr 175
mur.
l. 20 XX w. dz. Nr 141/2
mur.
l. 20 XX w. dz. Nr 108/2
mur.
pocz. XX w. dz. Nr 109
nie dotyczy XIX w.
dz. Nr 689
nie dotyczy XIX w.
dz. Nr 283/4L
mur.
kon. XIX w. dz. Nr 805/1
mur.
1897 r.
dz. Nr 805/1
mur.
pocz. XX w. dz. Nr 804/1
mur.
pocz. XX w. dz. Nr 806/1
mur.
2 poł. XIX w. dz. Nr 733
szach.
2 poł. XIX w. dz. Nr 733
mur.
kon. XIX w. dz. Nr 889/2
mur.
kon. XIX w. dz. Nr 736/2
mur.
1900 r.
dz. Nr 736/2
mur.
dz. Nr 898/5
mur.
1903 r.
dz. Nr 898/5
szach.
kon. XIX w. dz. Nr 895
mur.
1929 r.
dz. Nr 562/4
mur.
dz. Nr 537
mur.
XIX/XX w. dz. Nr 586/4
mur.
1930 r.
dz. Nr 586/4
mur.
kon. XIX w. dz. Nr 587/7
mur.
kon. XIX w. dz. Nr 522/8
mur.
kon. XIX w. dz. Nr 510/3
mur.
kon. XIX w. dz. Nr 485/4
mur.
kon. XIX w. dz. Nr 494
mur.
kon. XIX w. dz. Nr 493
mur.
kon. XIX w. dz. Nr 39/3
mur.
kon. XIX w. dz. Nr 25/1
szach.
kon. XIX w. dz. Nr 25/1
szach.
kon. XIX w. dz. Nr 23/3
mur.
kon. XIX w. dz. Nr 126
szach.
2 poł. XIX w. dz. Nr 150/2
szach.
2 poł. XIX w. dz. Nr 150/2
szach.
2 poł. XIX w. dz. Nr 150/2
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61. jw.
62. DĄBROSZYN

Budynek mieszkalny
Boguszyniec Nr 22
Koċciół p.w. ċw. Józefa w centrum wsi

63. jw.

Pałac

jw.

64. jw.

Park pałacowy

jw.

65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

jw.
jw.
jw.
jw.
DĄBROSZYN
jw.
jw.

Cmentarz katolicki
Cmentarz przykoċcielny,
Szkoła
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny

Dąbroszyn bn
w centrum wsi
Dąbroszyn bn
Dąbroszyn Nr 1
Dąbroszyn Nr 16-16a
Dąbroszyn Nr 17
Dąbroszyn Nr 19

72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.

jw.
jw.
jw.
jw.
jw.
jw.
jw.

Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Oficyna folwarczna

Dąbroszyn Nr 27
Dąbroszyn Nr 28
Dąbroszyn Nr 29
Dąbroszyn Nr 30
Dąbroszyn Nr 37
Dąbroszyn Nr 38a
Dąbroszyn Nr 38

79. jw.

Gołćbnik neogotycki

80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.

jw.
jw.
jw.
jw.
jw.
jw.
jw.
jw.
jw.
jw.
jw.
jw.
jw.
jw.
jw.
jw.

Poz. 618
mur.
L-274/A
mur.
z 04.01.2008 r.
KOK-I-83/76 mur.
z 02.11.1976
KOK-I-83/76 nie dotyczy
z 02.11.1976
nie dotyczy
nie dotyczy
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.

KOK-I-83/76
z 02.11.1976
w zespole folwarczL-272/A
mur.
nym
z 13.12.2007 r.
jw.
mur.
Dąbroszyn Nr 39
mur.
Dąbroszyn Nr 40-40a
mur.
Dąbroszyn Nr 46
mur.
Dąbroszyn Nr 49
mur.
Dąbroszyn Nr 51
mur.
Dąbroszyn Nr 56
mur.
Dąbroszyn Nr 58
mur.
Dąbroszyn Nr 60,
mur.
Dąbroszyn Nr 64
mur.
Dąbroszyn Nr 68
mur.
Dąbroszyn Nr 71-72
mur.
Dąbroszyn Nr 73
mur.
Dąbroszyn bn
mur.
park pałacowy (górny)
mur.
Dąbroszyn bn
mur.

Budynek inwentarski
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Baszta
Ċwiątynia Cecylii
Budynek szosowy na
wprost baszty
96. KAMIEŃ MAŁY Koċciół p.w. MB Róďaĉ- w centrum wsi
cowej
97. jw.
Cmentarz katolicki
Kamieĉ Mały bn
98. jw.
Zespół Szkół Rolniczych Kamieĉ Mały
99. jw.
Budynek mieszkalny
Kamieĉ Mały Nr 2
100. jw.
Budynek inwentarski
jw.
101. jw.
Budynek mieszkalny
Kamieĉ Mały Nr 3
102. jw.
Budynek mieszkalny
Kamieĉ Mały Nr 4
103. jw.
Budynek mieszkalny
Kamieĉ Mały Nr 7
104. jw.
Budynek mieszkalny
Kamieĉ Mały Nr 12
105. KAMIEŃ MAŁY Budynek mieszkalny
Kamieĉ Mały Nr 13
106. jw.
Budynek mieszkalny
Kamieĉ Mały Nr 15
107. jw.
Budynek mieszkalny
Kamieĉ Mały Nr 17
108. jw.
Budynek mieszkalny
Kamieĉ Mały Nr 19
109. jw.
Budynek mieszkalny
Kamieĉ Mały Nr 20
110. jw.
Budynek mieszkalny
Kamieĉ Mały Nr 23
111. jw.
Budynek mieszkalny
Kamieĉ Mały Nr 24
112. jw.
Budynek mieszkalny
Kamieĉ Mały Nr 27
113. jw.
Budynek mieszkalny
Kamieĉ Mały Nr 29
114. jw.
Budynek mieszkalny
Kamieĉ Mały Nr 31
115. jw.
Budynek mieszkalny
Kamieĉ Mały Nr 33
116. jw.
Budynek mieszkalny
Kamieĉ Mały Nr 39
117. jw.
Budynek mieszkalny
Kamieĉ Mały Nr 40
118. jw.
Budynek mieszkalny
Kamieĉ Mały Nr 42
119. jw.
Budynek mieszkalny
Kamieĉ Mały Nr 43
120. jw.
Budynek mieszkalny
Kamieĉ Mały Nr 47
121. jw.
Budynek mieszkalny
Kamieĉ Mały Nr 52
122. jw.
Budynek mieszkalny
Kamieĉ Mały Nr 55
123. jw.
Budynek mieszkalny
Kamieĉ Mały Nr 63
124. jw.
Zespół budynków in-

dz. Nr 113
XVIII,
dz. Nr 208
1825-1828
XVII, XIX w. dz. Nr 206/2
XVII, XIX w. dz. Nr 206/2
XIX w.
dz. Nr 177
XIX w.
dz. Nr 208
l. 80 XIX w. dz. Nr 196
1903 r.
dz. Nr 309/7
4 ćw. XIX w. dz. Nr 175
kon. XIX w. dz. Nr 173
l. 20-30 XX dz. Nr 172/1
w.
kon. XIX w. dz. Nr 197
kon. XIX w. dz. Nr 198
kon. XIX w. dz. Nr 199
l. 20 XX w. dz. Nr 200
4 ćw. XIX w. dz. Nr 165/2
4 ćw. XIX w. dz. Nr 164/1, 164/2
XVIII/XIX w. dz. Nr 164/3
ok. 1820 r.

dz. Nr 164/5

poł. XIX w.
kon. XIX w.
kon. XIX w.
poł. XIX w.
kon. XIX w.
kon. XIX w.
l. 20 XX.
poł. XIX w.
pocz. XX w.
l. 20 XX w.
pocz. XX w.
kon. XIX w.
kon. XIX w.
1885 r.
1836 r.
pocz. XX w.

dz. Nr 164/5
dz. Nr 209/1
dz. Nr 210
dz. Nr 216/1
dz. Nr 308/6
dz. Nr 159/5
dz. Nr 154/1
dz. Nr 243
dz. Nr 244
dz. Nr 246
dz. Nr 257
dz. Nr 259/1, 280
dz. Nr 261
dz. Nr 241/3

mur.

kon. XIX w. dz. Nr 174

nie dotyczy
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.

XIX w.
dz. Nr 116
3 ćw. XIX w. dz. Nr 98/25
kon. XIX w. dz. Nr 381
kon. XIX w. dz. Nr 381
kon. XIX w. dz. Nr 413/1
kon. XIX w. dz. Nr 412/1
kon. XIX w. dz. Nr 409/1
kon. XIX w. dz. Nr 404
kon. XIX w. dz. Nr 403
1 ćw. XX w. dz. Nr 401
kon. XIX w. dz. Nr 398/1
kon. XIX w. dz. Nr 396
kon. XIX w. dz. Nr 395
kon. XIX w. dz. Nr 385/3
kon. XIX w. dz. Nr 384/1
kon. XIX w. dz. Nr 177/2
l. 20 XX w. dz. Nr 175/1
kon. XIX w. dz. Nr 115
kon. XIX w. dz. Nr 172
kon. XIX w. dz. Nr 166
kon. XIX w. dz. Nr 165
kon. XIX w. dz. Nr 162
kon. XIX w. dz. Nr 161
kon. XIX w. dz. Nr 157/4
kon. XIX w. dz. Nr 151
l. 20 XX w. dz. Nr 150/1
kon. XIX w. dz. Nr 64
1934 r.
dz. Nr 142/5
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131. jw.
132. jw.
133. jw.

wentarskich
Budynek mieszkalny
Kamieĉ Mały Nr 70
Budynek mieszkalny
Kamieĉ Mały Nr 72
Budynek mieszkalny
Kamieĉ Mały Nr 74
Budynek mieszkalny
Kamieĉ Mały Nr 76
Budynek mieszkalny
Kamieĉ Mały Nr 78
Koċciół p.w. Antoniego w centrum wsi
Padewskiego
Cmentarz katolicki
Kamieĉ Wielki bn
Cmentarz przykoċcielny w centrum wsi
Pałac
w centrum wsi

134. jw.

Park pałacowy

jw.

135. jw.

Gorzelnia

136. jw.
137. jw.
138. jw.
139. jw.
140. KAMIEŃ WIELKI
141. jw.
142. jw.
143. jw.
144. jw.
145. jw.
146. jw.
147. jw.
148. jw.
149. jw.
150. jw.
151. jw.
152. jw.
153. jw.
154. jw.
155. jw.
156. jw.
157. jw.
158. jw.
159. jw.
160. jw.
161. jw.
162. jw.
163. jw.
164. jw.
165. jw.
166. jw.
167. jw.
168. KŁOPOTOWO
169. jw.
170. jw.
171. jw.
172. jw.
173. jw.
174. jw.
175. jw.
176. jw.
177. jw.

Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Obora
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Obora
Stodoła
Budynek mieszkalny
Stodoła
Budynek mieszkalny
Szkoła
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek inwentarski
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Stodoła
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Stodoła
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Stodoła
Obora
Budynek mieszkalny
Stodoła
Stodoła

w zespole folwarcznym
ul. Gorzowska 9
ul. Gorzowska 10
ul. Gorzowska 11
ul. Gorzowska 13
jw.
ul. Gorzowska 16
ul. Gorzowska 18
ul. Gorzowska 21
ul. Gorzowska 25
ul. Gorzowska 26
ul. Gorzowska 27
ul. Gorzowska 28
ul. Gorzowska 30
jw.
ul. Gorzowska 33
ul. Koċcielna bn
ul. Koċcielna 1
ul. Pocztowa 4
ul. Pocztowa 14
ul. Pocztowa 15
ul. Pocztowa 18
ul. Pocztowa 20
ul. Pocztowa 23-24
ul. Pocztowa 25
ul. Stawna 1
ul. Stawna 2
ul. Stawna 5
ul. Stawna 9
ul. Stawna 12
ul. Stawna 20
ul. Stawna 33
ul. Stawna 37
Kłopotowo Nr 6
jw.
Kłopotowo Nr 7
Kłopotowo Nr 15
Kłopotowo Nr 16
jw.
jw.
Kłopotowo Nr 21
jw.
Kłopotowo Nr 22

178. KRZEŚNICZKA
179. jw.
180. jw.
181. jw.
182. jw.
183. jw.
184. jw.
185. jw.
186. jw.
187. jw.
188. jw.
189. jw.
190. jw.

Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Obora
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Ċwietlica wiejska
Budynek mieszkalny
Obora
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny

Krzeċniczka Nr 1
Krzeċniczka Nr 2
Krzeċniczka Nr 5
jw.
Krzeċniczka Nr 7
Krzeċniczka Nr 10
Krzeċniczka Nr 11
Krzeċniczka Nr 12
Krzeċniczka Nr 13
Krzeċniczka Nr 16
Krzeċniczka Nr 19
Krzeċniczka Nr 23
Krzeċniczka Nr 30

125. jw.
126. jw.
127. jw.
128. jw.
129. jw.
130. KAMIEŃ WIELKI
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mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
cegła

kon. XIX w.
kon. XIX w.
kon. XIX w.
kon. XIX w.
kon. XIX w.
KOK-I-88/76
XIV/XV w.,
z 05.11. 1976
1862-1863
nie dotyczy XIX w.
nie dotyczy XIX w.
KOK-I-18/76 mur.
1822 r.
z 22.10.1976
KOK-I-236
nie dotyczy 1834 r.
z 07.02.1978
mur.
pocz. XX w.

KOK-I-90/76
z 05.11.1976

dz. Nr 37
dz. Nr 29/6
dz. Nr 18/1
dz. Nr 18/2
dz. Nr 124/1
dz. Nr 128
dz. Nr 281
dz. Nr 128
dz. Nr 288
dz. Nr 288
dz. Nr 289/19

mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
szach.
mur.
szach.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
szach.
szach.
mur.
mur.
szach.
szach.
szach.
mur.
szach.
szach.

l. 20 XX w. dz. Nr 290/2
kon. XIX w. dz. Nr 291
kon. XIX w. dz. Nr 292
kon. XIX w. dz. Nr 294/3
kon. XIX w. dz. Nr 294/3
kon. XIX w. dz. Nr 298/1
kon. XIX w. dz. Nr 311/1
kon. XIX w. dz. Nr 315
1925 r.
dz. Nr 268
kon. XIX w. dz. Nr 266/4
1908 r.
dz. Nr 265/1
kon. XIX w. dz. Nr 264
kon. XIX w. dz. Nr 257/1
kon. XIX w. dz. Nr 257/1
kon. XIX w. dz. Nr 259
4 ćw. XIX w. dz. Nr 127
kon. XIX w. dz. Nr 126
kon. XIX w. dz. Nr 249
XIX/XX w. dz. Nr 140/2
kon. XIX w. dz. Nr 139/1
kon. XIX w. dz. Nr 136/3
4 ćw. XIX w. dz. Nr 134/1
kon. XIX w. dz. Nr 132/3
3 ćw. XIX w. dz. Nr 131
kon. XIX w. dz. Nr 74
kon. XIX w. dz. Nr 73
kon. XIX w. dz. Nr 70
kon. XIX w. dz. Nr 66
kon. XIX w. dz. Nr 63
kon. XIX w. dz. Nr 50
kon. XIX w. dz. Nr 278
1895 r.
dz. Nr 277
kon. XIX w. dz. Nr 10
kon. XIX w. dz. Nr 10
kon. XIX w. dz. Nr 33
kon. XIX w.
kon. XIX w. dz. Nr 77
poł. XIX w. dz. Nr 77
poł. XIX w. dz. Nr 77
kon. XIX w. dz. Nr 74/1
kon. XIX w. dz. Nr 74/1
poł XIX w.

mur.
mur.
mur.
mur.
szach.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.

kon. XIX w. dz. Nr 93
kon. XIX w. dz. Nr 92
kon. XIX w. dz. Nr 88
1936 r.
dz. Nr 87/1
pocz. XIX w. dz. Nr 84/1
2 poł. XIX w. dz. Nr 47
poł. XIX w. dz. Nr 45/1
XIX w.
dz. Nr 44
kon. XIX w. dz. Nr 43/3
kon. XIX w. dz. Nr 12
kon. XIX w. dz. Nr 7/3
pocz. XX w. dz. Nr 114
kon. XIX w. dz. Nr 107/4
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191. jw.
192. jw.
193. MOSINA
194. jw.
195. jw.
196. jw.
197. jw.
198. jw.
199. jw.
200. jw.
201. jw.
202. jw.
203. jw.
204. jw.
205. jw.
206. jw.
207. jw.
208. jw.
209. jw.
210. MOŚCICE
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Budynek mieszkalny
Krzeċniczka Nr 31
Budynek mieszkalny
Krzeċniczka Nr 32
Koċciół p.w. ċw. Michała
Archanioła
Cmentarz d. ewangelicki
Budynek mieszkalny
Mosina Nr 6
Budynek mieszkalny
Mosina Nr 10
Budynek mieszkalny
Mosina Nr 22
Budynek mieszkalny
Mosina Nr 25
Budynek mieszkalny
Mosina Nr 27
Ċwietlica wiejska
Mosina Nr 28
Budynek mieszkalny
Mosina Nr 30
Budynek mieszkalny
Mosina Nr 31
Budynek mieszkalny
Mosina Nr 37
Budynek mieszkalny
Mosina Nr 47
Budynek mieszkalny
Mosina Nr 52
Dworek
Mosina Nr 54

Stodoła
Mosina Nr 56
Budynek mieszkalny
Mosina Nr 58
Budynek mieszkalny
Mosina Nr 61
Koċciół p.w. ċw. Wojcie- w centrum wsi
cha
211. jw.
Cmentarz komunalny
Moċcice bn
212. jw.
Cmentarz przykoċcielny Moċcice bn
213. jw.
Budynek mieszkalny
Moċcicie Nr 2
214. jw.
Budynek mieszkalny
Moċcice Nr 4
215. MOŚCICE
Budynek mieszkalny
Moċcice Nr 6
216. jw.
Budynek mieszkalny
Moċcicie Nr 11
217. jw.
Budynek mieszkalny
Moċcice Nr 12
218. jw.
Budynek mieszkalny
Moċcice Nr 19
219. jw.
Budynek mieszkalny
Moċcice Nr 31
220. jw.
Budynek mieszkalny
Moċcice Nr 33
221. jw.
Budynek mieszkalny
Moċcice Nr 34
222. jw.
Obora
Moċcice Nr 36
223. jw.
Budynek mieszkalny
Moċcice Nr 40-41
224. jw.
Budynek inwentarski
Moċcice Nr 42
225. jw.
Budynek inwentarski
Moċcice Nr 44
226. jw.
Budynek mieszkalny
Moċcice Nr 48
227. jw.
Obora
jw.
228. jw.
Budynek mieszkalny
Moċcice Nr 49
229. jw.
Budynek mieszkalny
Moċcice Nr 53
230. jw.
Budynek mieszkalny
Moċcice Nr 62
231. jw.
Budynek mieszkalny
Moċcice Nr 63-64
232. jw.
Budynek mieszkalny
Moċcice Nr 68-69
233. jw.
Budynek mieszkalny
Moċcice Nr 71
234. jw.
Budynek mieszkalny
Moċcice Nr 86
235. jw.
Budynek mieszkalny
Moċcice Nr 111
236. jw.
Budynek mieszkalny
Moċcice Nr 117
237. jw.
Stodoła
jw.
238. MOŚCICZKI
Budynek mieszkalny
Moċciczki Nr 1
239. jw.
Budynek mieszkalny
Moċciczki Nr 6
240. jw.
Budynek mieszkalny
Moċciczki Nr 7
241. jw.
Budynek mieszkalny
Moċciczki Nr 9
242. jw.
Budynek mieszkalny
Moċciczki Nr 15
243. jw.
Budynek mieszkalny
Moċciczki Nr 18
244. jw.
Budynek mieszkalny
Moċciczki Nr 19
245. jw.
Budynek mieszkalny
Moċciczki Nr 20
246. jw.
Budynek mieszkalny
Moċciczki Nr 24
247. NOWE DZIEDU- Cmentarz ewangelicki
Nowe Dzieduszyce bn
SZYCE
248. jw.
Budynek mieszkalny
Nowe Dzieduszyce Nr
1
249. jw.
Budynek mieszkalny
Nowe Dzieduszyce Nr
5
250. jw.
Budynek mieszkalny
Nowe Dzieduszyce Nr
8
251. jw.
Budynek mieszkalny
Nowe Dzieduszyce Nr
11
252. jw.
Budynek mieszkalny
Nowe Dzieduszyce Nr
12
253. NOWE DZIEDU- Budynek mieszkalny
Nowe Dzieduszyce Nr
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KOK-I-47/76
z 28.10.1976

KOK-I-92/76
z 05.11.1976

mur.
mur.
szach.

kon. XIX w. dz. Nr 105
kon. XIX w. dz. Nr 104
XVIII, XIX w. dz. Nr 82

nie dotyczy
szach./glina
szach.
mur./szach.
mur./szach.
mur.
mur.
szach.
mur.
mur.
mur.
mur./szach.
mur.

XIX w.
dz. Nr 112
XIX w.
dz. Nr 117
kon. XIX w. dz. Nr 54/1
3 ćw. XIX w. dz. Nr 105
kon. XIX w. dz. Nr 104
kon. XIX w. dz. Nr 103
l. 20 XX w. dz. Nr 76
pocz. XIX w. dz. Nr 101, 102/1
kon. XIX w. dz. Nr 73
kon. XIX w. dz. Nr 65/1
kon. XIX w. dz. Nr 191/10
kon. XIX w. dz. Nr 20/1
kon. XIX w. dz. Nr 182/3

szach.
mur.
mur.
mur.

XIX/XX w.
kon. XIX w.
l. 70 XIX w.
1737 r.

nie dotyczy
nie dotyczy
mur.
mur.
mur.
mur.
szach.
mur.
mur/szach.
mur.
mur.
mur.
mur.
szach/drew.
szach.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
szach.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
nie dotyczy

kon. XIX w. dz. Nr 236/11
XIII/XIV w. dz. Nr 85
kon. XIX w. dz. Nr 54
kon. XIX w. dz. Nr 56
kon. XIX w. dz. Nr 582
kon. XIX w. dz. Nr 84/1
1 poł. XIX w. dz. Nr 85/2
kon. XIX w. dz. Nr 69/1
poł. XIX w. dz. Nr 78
kon. XIX w. dz. Nr 81
kon. XIX w. dz. Nr 82/1
1914 r.
dz. Nr 388/4
kon. XIX w. dz. Nr 89/1, 90/1
kon. XIX w. dz. Nr 93/1
kon. XIX w. dz. Nr 93/2
kon. XIX w. dz. Nr 96
1925 r.
dz. Nr 96
l. 10 XX w. dz. Nr 97/2
kon. XIX w. dz. Nr 100
kon. XIX w. dz. Nr 108/1
kon. XIX w. dz. Nr 109, 110
kon. XIX w. dz. Nr 114/1, 115
kon. XIX w. dz. Nr 116/1
kon. XIX w. dz. Nr 131/1
1886 r.
dz. Nr 217/1
kon. XIX w. dz. Nr 247
kon. XIX w. dz. Nr 246
kon. XIX w. dz. Nr 42
l. 10 XX w. dz. Nr 103/2
l. 10 XX w. dz. Nr 99/2
l. 10 XX w. dz. Nr 52
kon. XIX w. dz. Nr 94
l. 20 XX w. dz. Nr 90/2
l. 20 XX w. dz. Nr 89/2
l. 20 XX w. dz. Nr 75/1
l. 20 XX w. dz. Nr 71/3
XIX w.
dz. Nr 33

mur.

kon. XIX w. dz. Nr 5/2

mur.

pocz. XX w. dz. Nr 7

mur.

kon. XIX w. dz. Nr 8/4

mur.

kon. XIX w. dz. Nr 11

mur.

kon. XIX w. dz. Nr 30

mur.

4 ćw. XIX w. dz. Nr 17/1

dz. Nr 101
dz. Nr 97/1
dz. Nr 89/4
dz. Nr 85

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 42
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SZYCE
254. NOWINY WIELKIE
255. jw.
256. jw.
257. jw.
258. jw.
259. jw.
260. jw.
261. jw.
262. jw.
263. jw.
264. jw.
265. jw.
266. jw.
267. jw.
268. jw.
269. jw.
270. jw.
271. jw.
272. jw.
273. jw.
274. jw.
275. jw.
276. jw.
277. jw.
278. jw.
279. jw.
280. jw.
281. jw.
282. jw.
283. jw.
284. jw.
285. jw.
286. jw.
287. jw.
288. jw.
289. jw.
290. NOWINY WIELKIE
291. jw.
292. jw.
293. jw.
294. jw.
295. jw.
296. jw.
297. jw.
298. jw.
299. jw.
300. jw.
301. jw.
302. jw.
303. jw.
304. jw.
305. jw.
306. jw.
307. jw.
308. jw.
309. jw.
310. jw.
311. jw.
312. jw.
313. jw.
314. jw.
315. jw.

(d. szkoła)
17
Koċciół p. w. Najċwićt- w centrum wsi
szego Serca Pana Jezusa
Cmentarz katolicki
Budynek mieszkalny
ul. Asfaltowa 2
Budynek mieszkalny
ul. Asfaltowa 5
Budynek mieszkalny
ul. Asfaltowa 15
Budynek mieszkalny
ul. Asfaltowa 16
Budynek mieszkalny
ul. Asfaltowa 17
Budynek mieszkalny
ul. Główna 2
Budynek mieszkalny
ul. Główna 3
Budynek mieszkalny
ul. Główna 4
Budynek mieszkalny
ul. Główna 5
Budynek mieszkalny
ul. Główna 12
Budynek mieszkalny
ul. Główna 13
Budynek mieszkalny
ul. Główna 14
Budynek mieszkalny
ul. Główna 15
Budynek mieszkalny
ul. Główna 16
Budynek mieszkalny
ul. Główna 22
Budynek mieszkalny
ul. Główna 28
Budynek mieszkalny
ul. Główna 31
Budynek mieszkalny
ul. Główna 32
Budynek mieszkalny
ul. Główna 33
Budynek mieszkalny
ul. Główna 34
Budynek mieszkalny
ul. Główna 37
Budynek mieszkalny
ul. Główna 38
Budynek mieszkalny
ul. Kolejowa 1
Budynek mieszkalny
ul. Kolejowa 2
Budynek mieszkalny
ul. Kolejowa 3
Budynek mieszkalny
ul. Kolejowa 4
Budynek mieszkalny
ul. Kolejowa 5
Budynek mieszkalny
ul. Kolejowa 6
Budynek mieszkalny
ul. Kolejowa 7
Budynek mieszkalny
ul. Kolejowa 8
Budynek mieszkalny
ul. Kolejowa 10a
Budynek mieszkalny
ul. Kolejowa 13
Budynek mieszkalny
ul. Kolejowa 13a
Budynek mieszkalny
ul. Kolejowa 14
Budynek mieszkalny
ul. Kolejowa 15
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Stodoła
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny

316. jw.
317. jw.
318. jw.
319. jw.
320. jw.
321. jw.

Budynek mieszkalny
Stodoła
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
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mur.

1857 r.

dz. Nr 243

nie dotyczy
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur/szach.
mur.
mur.
mur.
mur.

XIX w.
pocz. XX w.
pocz. XX w.
pocz. XX w.
l. 20 XX w.
l. 20 XX w.
kon. XIX w.
kon. XIX w.
kon. XIX w.
l. 20 XX w.
kon. XIX w.
l. 10 XX w.
l. 20 XX w.
l. 20 XX w.
XIX/XX w.
l. 20 XX w.
l. 20 XX w.
l. 20 XX w.
pocz. XX w.
pocz. XX w.
pocz. XX w.
l. 20 XX w.
kon. XIX w.
pocz. XX w.
pocz. XX w.
kon. XIX w.
pocz. XX w.
pocz. XX w.
pocz. XX w.
pocz. XX w.
l. 20 XX w.
pocz. XX w.
l. 10 XX w.
kon. XIX w.
l. 20 XX w.
l. 10 XX w.

dz. Nr 132
dz. Nr 41
dz. Nr 37
dz. Nr 77
dz. Nr 78
dz. Nr 79/7
dz. Nr 81
dz. Nr 82
dz. Nr 83
dz. Nr 84
dz. Nr 107
dz. Nr 108/1
dz. Nr 109
dz. Nr 110/1
dz. Nr 111
dz. Nr 181

ul. Kolejowa 17
ul. Kolejowa 18
ul. Kolejowa 19
ul. Kolejowa 20
ul. Kolejowa 28
ul. Kolejowa 29
ul. Kolejowa 30
ul. Kolejowa 31
ul. Kolejowa 32
ul. Kolejowa 35
ul. Kolejowa 36
ul. Kolejowa 37
ul. Leċna 2
ul. Leċna 5
ul. Leċna 6
ul. Leċna 7
ul. Leċna 10
ul. Leċna 11
ul. Leċna 12
ul. Leċna 13
ul Młyĉska 1
ul. Młyĉska 2
ul. Młyĉska 3
ul. Młyĉska 4
ul. Młyĉska 6

mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
szach.
mur.
mur.
mur.
mur.

dz. Nr 129
dz. Nr 130
dz. Nr 131/2
dz. Nr 686
dz. Nr 152/1
dz. Nr 151
dz. Nr 150
dz. Nr 149
dz. Nr 148
dz. Nr 145
dz. Nr 144
dz. Nr 133
dz. Nr 166
dz. Nr 217
dz. Nr 218
dz. Nr 219
dz. Nr 222
dz. Nr 223
dz. Nr 224
dz. Nr 225
dz. Nr 93/3
dz. Nr 99/2
dz. Nr 100/2
dz. Nr 101/1
dz. Nr 103/2

ul. Młyĉska 8
ul. Młyĉska 16
ul. Pyrzaĉska 9
ul. Pyrzaĉska 11
ul. Pyrzaĉska 12
ul. Pyrzaĉska 13

mur.
szach.
mur.
mur.
mur.
mur.

l. 20 XX w.
l. 20 XX w.
l. 20 XX w.
kon. XIX w.
l. 20 XX w.
l. 20 XX w.
l. 20 XX w.
kon. XIX w.
l. 20 XX w.
pocz. XX w.
kon. XIX w.
kon. XIX w.
l. 10 XX w.
l. 10 XX w.
l. 10 XX w.
kon. XIX w.
l. 20 XX w.
kon. XIX w.
l. 20 XX w.
pocz. XX w.
kon. XIX w.
pocz. XX w.
kon. XIX w.
kon. XIX w.
l. 10-20 XX
w.
kon. XIX w.
kon. XIX w.
kon. XIX w.
l. 10 Xx w.
l. 10 XX w.
kon. XIX w.

dz. Nr 141
dz. Nr 140
dz. Nr 139
dz. Nr 138
dz. Nr 136/1
dz. Nr 134
dz. Nr 2
dz. Nr 3
dz. Nr 4
dz. Nr 5
dz. Nr 6
dz. Nr 7
dz. Nr 8
dz. Nr 1/1, 1/2
dz. Nr 262/5
dz. Nr 125
dz. Nr 123/5
dz. Nr 126
dz. Nr 127

dz. Nr 105/3
dz. Nr 74/1
dz. Nr 11/2
dz. Nr 42/2
dz. Nr 43/2
dz. Nr 44

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 42
322. jw.
323. jw.
324. jw.
325. jw.
326. jw.
327. jw.
328. jw.
329. NOWINY
WIELKIE
330. jw.
331. jw.
332. jw.
333. jw.
334. jw.
335. jw.
336. jw.
337. jw.
338. jw.
339. jw.
340. jw.
341. jw.
342. jw.
343. jw.
344. jw.
345. jw.
346. jw.
347. jw.
348. jw.
349. jw.
350. jw.
351. jw.
352. jw.
353. jw.
354. jw.
355. jw.
356. jw.
357. jw.
358. OKSZA

Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
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ul. Pyrzaĉska 15
ul. Pyrzaĉska 17
ul. Pyrzaĉska 20
ul. Warszawska 1
ul. Warszawska 2
ul. Warszawska 3
ul. Warszawska 10-9
ul. Warszawska 16-15

359. jw.
360. jw.
361. jw.
362. jw.
363. jw.
364. jw.
365. jw.
366. OKSZA
367. jw.
368. PYRZANY
369. jw.
370. jw.
371. jw.
372. jw.
373. jw.
374. jw.
375. jw.
376. jw.
377. jw.
378. jw.
379. jw.
380. jw.
381. jw.
382. jw.
383. jw.

Budynek mieszkalny
ul. Warszawska 17-18
Budynek mieszkalny
ul. Warszawska 19
Budynek mieszkalny
ul. Wiejska 4
Obora
jw.
Budynek mieszkalny
ul. Wiejska 7
Budynek mieszkalny
ul. Wiejska 8
Budynek mieszkalny
ul. Wiejska 9
Budynek mieszkalny
ul. Wiejska 25
Przedszkole
ul. Wiejska 26
Budynek mieszkalny
ul. Wiejska 29-28
Budynek mieszkalny
ul. Wiejska 31
Stodoła
jw.
Budynek inwentarski
ul. Wiejska 34a
Budynek mieszkalny
ul. Wiejska 35
Budynek mieszkalny
ul. Wiejska 36
Budynek mieszkalny
ul. Wiejska 38
Stodoła
jw.
Budynek mieszkalny
ul. Wiejska 39
Budynek mieszkalny
ul. Wiejska 45
Budynek mieszkalny
ul. Wiejska 46
Budynek mieszkalny
ul. Wiejska 47
Budynek mieszkalny
ul. Wiejska 48
Budynek mieszkalny
ul. Wiejska 55
Obora
jw.
Budynek mieszkalny
ul. Wiejska 56
Budynek mieszkalny
ul. Wiejska 57
Budynek mieszkalny
ul. Wiejska 59
Budynek mieszkalny
ul. Wiejska 61
Koċciół p. w. Matki Boďej Oksza bn
Czćstochowskiej
Budynek mieszkalny
Oksza Nr 2
Budynek mieszkalny
Oksza Nr 4
Stodoła
Oksza Nr 6
Budynek mieszkalny
Oksza Nr 11
Budynek mieszkalny
Oksza Nr 13
Budynek mieszkalny
Oksza Nr 15
Budynek mieszkalny
Oksza Nr 17
Budynek mieszkalny
Oksza Nr 23
Budynek mieszkalny
Oksza Nr 24
Koċciół p. w. NMP
Pyrzany bn
Cmentarz katolicki
Pyrzany bn
Budynek mieszkalny
Pyrzany Nr 7
Budynek mieszkalny
Pyrzany Nr 9
Budynek mieszkalny
Pyrzany Nr 10
Budynek mieszkalny
Pyrzany Nr 11
Budynek mieszkalny
Pyrzany Nr 12
Stodoła
jw.
Budynek mieszkalny
Pyrzany Nr 14
Stodoła
Pyrzany Nr 15
Obora
jw.
Budynek mieszkalny
Pyrzany Nr 16-17
Budynek mieszkalny
Pyrzany Nr 18
Budynek mieszkalny
Pyrzany Nr 19
Budynek mieszkalny
Pyrzany Nr 21
Budynek mieszkalny
Pyrzany Nr 22

384. jw.
385. jw.
386. jw.
387. jw.
388. jw.
389. jw.
390. jw.

Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Stodoła
Stodoła
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny

Pyrzany Nr 23
Pyrzany Nr 32
Pyrzany Nr 42
Pyrzany Nr 43
Pyrzany Nr 44
Pyrzany Nr 45
Pyrzany Nr 46
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mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.

kon. XIX w.
kon. XIX w.
l. 20 XX w.
l. 10 XX w.
l. 10 XX w.
l. 10 XX w.
kon. XIX w.
kon. XIX w.

mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur./szach.
szach.
mur.
mur.
mur.
szach.
szach.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
szach.
szach.

kon. XIX w. dz. Nr 210
l. 20 XX w. dz. Nr 231/2
kon. XIX w. dz. Nr 265
kon. XIX w. dz. Nr 265
l. 20 XX w. dz. Nr 197
l. 20 XX w. dz. Nr 198/5
pocz. XX w. dz. Nr 269
kon. XIX w. dz. Nr 285/1
l. 20 XX w. dz. Nr 232
kon. XIX w. dz. Nr 281/1
1853 r.
dz. Nr 290
1853 r.
dz. Nr 290
1853 r.
dz. Nr 293
kon. XIX w. dz. Nr 294/1
pocz. XX w. dz. Nr 254
2 poł. XIX w. dz. Nr 297
2 poł. XIX w. dz. Nr 297
pocz. XX w. dz. Nr 258/6
kon. XIX w. dz. Nr 301/4
kon. XIX w. dz. Nr 302/1
kon. XIX w. dz. Nr 303
kon. XIX w. dz. Nr 304/2
kon. XIX w. dz. Nr 394/2
kon. XIX w. dz. Nr 394/2
kon. XIX w. dz. Nr 395/1
l. 20 XX w. dz. Nr 314
kon. XIX w. dz. Nr 396
2 poł. XIX w. dz. Nr 400/4
XIX w.
dz. Nr 35

mur.
szach.
szach.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
nie dotyczy
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
szach.
mur.
szach.
mur/szach.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.

dz. Nr 45/2
dz. Nr 49
dz. Nr 51/1
dz. Nr 167
dz. Nr 168
dz. Nr 172
dz. Nr 203/2, 202
dz. Nr 209

kon. XIX w. dz. Nr 96, 97
kon. XIX w.
kon. XIX w. dz. Nr 8/4
dz. Nr 31/5
kon. XIX w.
4 ćw. XIX w. dz. Nr 15/1
kon. XIX w.
kon. XIX w. dz. Nr 117
kon. XIX w. dz. Nr 103/2
2 poł. XX w. dz. Nr 110/1
XIX w.
dz. Nr 310
pocz. XX w. dz. Nr 309
kon. XIX w. dz. Nr 315/4
kon. XIX w. dz. Nr 317/1
l. 20 XX w. dz. Nr 358/1
kon. XIX w. dz. Nr 363/6
kon. XIX w. dz. Nr 363/6
kon. XIX w. dz. Nr 365/8
kon. XIX w. dz. Nr 368/1
kon. XIX w. dz. Nr 368/1
pocz. XX w. dz. Nr 370
l. 20 XX w. dz. Nr 374
kon. XIX w. dz. Nr 376
kon. XIX w. dz. Nr 381
l. 10-20 XX dz. Nr 383
w.
mur.
kon. XIX w. dz. Nr 385
mur.
kon. XIX w. dz. Nr 400/1
mur.
kon. XIX w. dz. Nr 298
szach.
kon. XIX w. dz. Nr 297
mur./szach. kon. XIX w. dz. Nr 293
szach.
2 poł. XIX w. dz. Nr 191
mur.
kon. XIX w. dz. Nr 289
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393. jw.
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395. jw.
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jw.
Pyrzany Nr 49
Pyrzany Nr 50
Pyrzany Nr 51
Pyrzany Nr 54
Pyrzany Nr 56
jw.
Pyrzany Nr 58

szach.
mur.
mur.
mur.
szach.
szach./glina
szach./glina
szach.

2 poł. XIX w. dz. Nr 289
l. 10 XX w. dz. Nr 277
kon. XIX w. dz. Nr 276
l. 20 XX w. dz. Nr 274
pocz. XIX w. dz. Nr 271/2
kon. XIX w. dz. Nr 110/1
kon. XIX w. dz. Nr 110/1
kon. XIX w. dz. Nr 254/1

399. jw.
400. jw.
401. jw.
402. jw.
403. jw.
404. PYRZANY
405. jw.
406. jw.
407. jw.
408. jw.
409. jw.
410. jw.
411. SOSNY

Stodoła
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Ċwietlica wiejska
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Stodoła
Zespół zabudowy
(dom, stodoła, obora)
Stodoła
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Obora
Stodoła
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Stodoła
Stodoła
Budynek mieszkalny
Pałac

Pyrzany Nr 63
Pyrzany Nr 72
Pyrzany Nr 73
Pyrzany Nr 74
Pyrzany Nr 75
Pyrzany Nr 75
Pyrzany Nr 80
Pyrzany Nr 81
Pyrzany Nr 82
Pyrzany Nr 84
Pyrzany Nr 87
Pyrzany Nr 89
Sosny

szach.
szach.
mur.
mur.
mur.
szach.
szach.
mur.
mur.
szach.
szach.
mur.
mur.

kon. XIX w.
kon. XIX w.
l. 20 XX w.
kon. XIX w.
1893 r.
kon. XIX w.
kon. XIX w.
kon. XIX w.
kon. XIX w.
kon. XIX w.
kon. XIX w.
kon. XIX w.
XIX/XX w.

412. jw.

Park pałacowy

Sosny

413. jw.

Spichlerz

2102
z 04.05.1971
KOK-I-288/9
z 22.10.1979

dz. Nr 264
dz. Nr 262
dz. Nr 263/1
dz. Nr 261
dz. Nr 256/4
dz. Nr 256/4
dz. Nr 153/1
dz. Nr 150/1
dz. Nr 149
dz. Nr 142
dz. Nr 137
dz. Nr 136/1
dz. Nr 1/2

nie dotyczy kon. XVIII w. dz. Nr 1/2

w zespole folwarczmur.
pocz. XX w. dz. Nr 151/36
nym
414. jw.
Stodoła
jw.
kam.
pocz. XX w. dz. Nr 151/36
415. jw.
Stajnia
jw.
mur.
pocz. XX w. dz. Nr 151/37
416. jw.
Gołćbnik
jw.
mur.
pocz. XX w. dz. Nr 151/37
417. jw.
Budynek mieszkalny
jw.
mur.
pocz. XX w. dz. Nr 151/27
418. jw.
Budynek mieszkalny
Sosny Nr 5
mur.
1906 r.
dz. Nr 133/12
419. jw.
Budynek mieszkalny
Sosny Nr 10
mur.
1891 r.
dz. Nr 151/28
420. jw.
Budynek mieszkalny
Sosny Nr 11
mur.
1897 r.
dz. Nr 133/14
421. jw.
Budynek mieszkalny
Sosny Nr 12
mur.
XIX/XX w. dz. Nr 133/6
422. STARE DZIEDU- Koċciół p. w. Narodzenia w centrum wsi
KOK-I-406/92 mur.
1870 r.
dz. Nr 28/1
SZYCE
NMP
z 20.07.1992
423. jw.
Cmentarz komunalny
Stare Dzieduszyce bn
nie dotyczy kon. XIX w. dz. Nr 27
424. jw.
Sklep/ budynek miesz- Stare Dzieduszyce bn
mur./szach. 3 ćw. XIX w. dz. Nr 41
kalny
425. jw.
Obora
Stare Dzieduszyce Nr
mur.
kon. XIX w. dz. Nr 45
11
426. jw.
Budynek mieszkalny
Stare Dzieduszyce Nr
mur./szach. poł. XIX w. dz. Nr 73/1
34
427. jw.
Budynek mieszkalny
Stare Dzieduszyce Nr
mur.
poł. XIX w. dz. Nr 40/2
36
428. jw.
Budynek mieszkalny
Stare Dzieduszyce Nr
mur.
kon. XIX w. dz. Nr 75
37
429. jw.
Budynek mieszkalny
Stare Dzieduszyce Nr
mur.
l. 10 XX w. dz. Nr 77
38
430. jw.
Budynek mieszkalny
Stare Dzieduszyce Nr
mur.
1913 r.
dz. Nr 139/2, 139/8
39
431. jw.
Budynek mieszkalny
Stare Dzieduszyce Nr
mur.
1909 r.
dz. Nr 139/9, 139/4
40
432. jw.
Budynek mieszkalny
Stare Dzieduszyce Nr
mur.
1900-1910 r. dz. Nr 139/10,
41
139/11
433. jw.
Budynek mieszkalny
Stare Dzieduszyce Nr
mur.
1900-1910 r. dz. Nr 139/6, 139/7
42
434. jw.
Budynek mieszkalny
Stare Dzieduszyce Nr
mur.
1900-1910 r. dz. Nr 138/1,138/2
43
435. ŚWIERKOCIN
Koċciół p.w. MB Róďaĉ- w centrum wsi
mur.
1857 r.
dz. Nr 172
cowej
436. jw.
Cmentarz przykoċcielny w centrum wsi
nie dotyczy 1893 r.
dz. Nr 172
437. jw.
Cmentarz katolicki
Ċwierkocin bn
nie dotyczy 1892 r.
dz. Nr 32
438. jw.
Budynek mieszkalny
Ċwierkocin Nr 3
mur.
kon. XIX w. dz. Nr 40/1
439. jw.
Budynek mieszkalny
Ċwierkocin Nr 5
mur.
kon. XIX w. dz. Nr 5
440. ŚWIERKOCIN
Budynek mieszkalny
Ċwierkocin Nr 6
mur.
l. 20 XX w. dz. Nr 34/2
441. jw.
Budynek mieszkalny
Ċwierkocin Nr 7
mur.
kon. XIX w. dz. Nr 7/1
442. jw.
Budynek mieszkalny
Ċwierkocin Nr 8
mur.
kon. XIX w. dz. Nr 33/8
443. jw.
Budynek mieszkalny
Ċwierkocin Nr 12
mur.
XIX w.
dz. Nr 50
444. jw.
Budynek mieszkalny
Ċwierkocin Nr 15
mur.
kon. XIX w. dz. Nr 99
445. jw.
Budynek mieszkalny
Ċwierkocin Nr 16
mur.
kon. XIX w. dz. Nr 61
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446. jw.
447. jw.
448. jw.
449. jw.
450. jw.
451. jw.

Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny

452. jw.
453. jw.
454. jw.
455. jw.
456. jw.
457. jw.
458. jw.
459. jw.
460. jw.
461. jw.
462. jw.
463. jw.
464. jw.
465. jw.
466. jw.
467. jw.
468. jw.
469. jw.
470. TARNÓWEK

Budynek mieszkalny
Ċwierkocin Nr 31
Ċwietlica wiejska
Ċwierkocin bn
Budynek mieszkalny
Ċwierkocin Nr 34
Budynek mieszkalny
Ċwierkocin Nr 37
Budynek mieszkalny
Ċwierkocin Nr 38
Budynek mieszkalny
Ċwierkocin Nr 43
Budynek mieszkalny
Ċwierkocin Nr 48
Budynek mieszkalny
Ċwierkocin Nr 50
Budynek mieszkalny
Ċwierkocin Nr 52
Budynek mieszkalny
Ċwierkocin Nr 53
Budynek mieszkalny
Ċwierkocin Nr 54
Budynek mieszkalny
Ċwierkocin Nr 55
Budynek mieszkalny
Ċwierkocin Nr 61
Budynek mieszkalny
Ċwierkocin Nr 62
Budynek mieszkalny
Ċwierkocin Nr 63
Budynek mieszkalny
Ċwierkocin Nr 65
Budynek mieszkalny
Ċwierkocin Nr 67
Budynek mieszkalny/
Ċwierkocin bn
ob. przychodnia lekarska
Dwór
Tarnówek

471. jw.

Park dworski

472. WITNICA

Koċciół parafialny p.w. w centrum, ul. GoMB Nieustającej Pomocy rzowska
Koċciół parafialny p.w. ul. Wiosny Ludów 16
Krzyďa Ċwićtego
Cmentarz ďydowski
ul. Wojska Polskiego
Cmentarz katolicki
ul. Cmentarna
Pomnik ďołnierzy poległych w I wojnie ċwiatowej
Budynek mieszkalny
ul. Cegielniana 2
Budynek mieszkalny
ul. Cegielniana 5
Budynek mieszkalny
ul. Cegielniana 21
Budynek mieszkalny
ul. Cmentarna 4
Budynek mieszkalny
ul. Cmentarna 7
Budynek mieszkalny
ul. Cmentarna 9
Budynek mieszkalny
ul. Cmentarna 10
Budynek mieszkalny
ul. Cmentarna 11
Budynek mieszkalny
ul. Cmentarna 14
Budynek mieszkalny
ul. Cmentarna 15
Budynek mieszkalny
ul. Cmentarna 17
Budynek mieszkalny
ul. Cmentarna 19
Budynek mieszkalny
ul. Cmentarna 27
Budynek mieszkalny
ul. Cmentarna 32
Budynek mieszkalny
ul. Gorzowska 2

473. jw.
474. WITNICA
475. jw.
476. jw.

477. jw.
478. jw.
479. jw.
480. jw.
481. jw.
482. jw.
483. jw.
484. jw.
485. jw.
486. jw.
487. jw.
488. jw.
489. jw.
490. jw.
491. jw.
492. jw.
493. jw.
494. jw.
495. jw.
496. jw.
497. jw.
498. jw.
499. jw.
500. jw.
501. jw.
502. jw.
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Ċwierkocin Nr 17a
Ċwierkocin Nr 20
Ċwierkocin Nr 22
Ċwierkocin Nr 23
Ċwierkocin Nr 26
Ċwierkocin Nr 28

Tarnówek

mur.
mur.
szach.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
szach.
szach.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
KOK-I- 373/91 mur.
z 12.11.1991
KOK-I- 373/91 nie dotyczy
z 12.11.1991
KOK-346/91 mur.
z 29.11.1990
KOK- I- 346/91 mur.
z 25.01.1991
nie dotyczy
nie dotyczy
mur.

kon. XIX w. dz. Nr 104/2
l. 20 XX w. dz. Nr 105
poł XIX w. dz. Nr 138/2
kon. XIX w. dz. Nr 139/1
kon. XIX w. dz. Nr 141
l. 10-20 XX dz. Nr 111/1
w.
kon. XIX w. dz. Nr 133/2
kon. XIX w. dz. Nr 134/2
kon. XIX w. dz. Nr 134/1
l. 20 XX w. dz. Nr 130
kon. XIX w. dz. Nr 128
pocz. XX w. dz. Nr 188
kon. XIX w. dz. Nr 166
pocz. XIX w. dz. Nr 163/1
pocz. XIX w. dz. Nr 136
kon. XIX w. dz. Nr 155
kon. XIX w. dz. Nr 154
kon. XIX w. dz. Nr 153/2
kon. XIX w. dz. Nr 150/1
kon. XIX w. dz. Nr 149
kon. XIX w. dz. Nr 148
kon. XIX w. dz. Nr 144/1
kon. XIX w. dz. Nr 142
l. 20-30 XX dz. Nr 171/1
w.
l. 20 XX w. dz. Nr 123
pocz. XX w. dz. Nr 123
1875 r.

dz. Nr 1120

1930 r.

dz. Nr 215

XIX w.
XX w.
1925 r.

Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalnousługowy
Budynek mieszkalnousługowy
Budynek mieszkalnousługowy
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalnousługowy
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny

ul. Gorzowska 3
ul. Gorzowska 6

mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
KOK-I-394/92 mur.
z 13.05.1992
mur.
mur.

ul. Gorzowska 7

mur.

XIX w.

dz. Nr 597/1

ul. Gorzowska 8

mur.

XIX w.

dz. Nr 1121/5

ul. Gorzowska 9
ul. Gorzowska 10

mur.
mur.

XIX w.
XIX w.

dz. Nr 283
dz. Nr 1121

ul. Gorzowska 14
ul. Gorzowska 15
ul. Gorzowska 16

mur.
mur.
mur.

XIX w
dz. Nr 1124/14
pocz. XX w. dz. Nr 708/9
XVII/XIX

Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalnousługowy

ul. Gorzowska 17
ul. Gorzowska 18

mur.
mur.

XIX w.
XIX w.

Nr 97/76
z 05.11.1976

kon. XIX w.
kon. XIX w.
kon. XIX w.
kon. XIX w.
pocz. XX w.
pocz. XX w.
pocz. XX w.
pocz. XX w.
pocz. XX w.
kon. XIX w.
1 ćw. XX w.
kon. XIX w.
kon. XIX w.
1 ćw. XX w.
1905 r.

dz. Nr 179
dz. Nr 99
dz. Nr 204
dz. Nr 667
dz. Nr 619
dz. Nr 622
dz. Nr 665
dz. Nr 623
dz. Nr 664
dz. Nr 631
dz. Nr 632
dz. Nr 636/1
dz. Nr 645
dz. Nr 660
dz. Nr 1115

XIX w.
XIX w.

dz. Nr 283/5
dz. Nr 1121/6

dz. Nr 707
dz. Nr 1124/12
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ul. Gorzowska 19
ul. Gorzowska 25

mur.
mur.

pocz. XX w dz. Nr 701
pocz. XX w. dz. Nr 1129

505. WITNICA
506. jw.
507. jw.
508. jw.
509. jw.
510. jw.
511. jw.
512. jw.
513. jw.
514. jw.
515. jw.
516. jw.
517. jw.
518. jw.

Budynek mieszkalny
Miejsko-Gminny Oċrodek Kultury
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny

ul. Gorzowska 21,23
ul. Gorzowska 26
ul. Gorzowska 31
ul. Gorzowska 30, 32
ul. Gorzowska 33
ul. Gorzowska 34
ul. Gorzowska 35
ul. Gorzowska 36
ul. Gorzowska 37
ul. Gorzowska 38
ul. Gorzowska 39
ul. Gorzowska 40
ul. Gorzowska 41
ul. Gorzowska 42

mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur./szach.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.

519. jw.
520. jw.
521. jw.
522. jw.
523. jw.
524. jw.
525. jw.
526. jw.
527. jw.
528. jw.
529. jw.
530. jw.
531. jw.
532. jw.
533. jw.
534. jw.
535. jw.
536. jw.
537. jw.

Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek inwentarski
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Urząd Miasta Witnica

mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.

538. jw.
539. jw.

Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalnousługowy
Budynek mieszkalnousługowy
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Poczta
Budynek mieszkalnousługowy
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek inwentarski
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek inwentarski
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Browar Witnica
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalnousługowy

ul. Gorzowska 43
ul. Gorzowska 44
ul. Gorzowska 45
jw.
ul. Gorzowska 46
ul. Gorzowska 48
ul. Gorzowska 50
ul. Ċw. Jerzego 2
ul. Koĉcowa 1
ul. Koĉcowa 4
ul. Koĉcowa 7
ul. Koĉcowa 8
ul. Koĉcowa 12
ul. Koċciuszki 3
ul. Koċciuszki 4
ul. Koċciuszki 6
ul. Koċciuszki 25
ul. Koċciuszki 28a/28
ul. Krajowej Rady
Narodowej 6
ul. KRN 8
ul. KRN 9

kon. XIX w.
pocz. XX w
pocz. XX w.
XIX w.
pocz. XX w.
pocz. XX w.
XIX w.
XIX w.
kon. XIX w.
l. 10 XX w.
pocz. XX w.
pocz. XX w.
pocz. XX w.
l.10-20 XX
w.
pocz. XX w.
l.10 XX w.
pocz. XX w.
1914 r.
pocz. XX w.
pocz. XX w.
pocz. XX w.
XIX w.
l. 20 XX w.
kon. XIX w.
l. 20 XX w.
l. 20 XX w.
kon. XIX w.
l. 20 XX w.
kon. XIX w.
kon. XIX w.
l. 20 XX w.
p. XX w.
1906/1908 r.

mur.
mur.

kon. XIX w. dz. Nr 593
kon. XIX w. dz. Nr 537/2

ul. Krajowej Rady
Narodowej 11
ul. KRN 14
ul. KRN 16
ul. KRN 19
ul. Krasickiego 14
ul Krasickiego 1

mur.

1910 r.

dz. Nr 539/1

mur.
mur.
mur.
mur.
mur.

pocz. XX w.
kon. XIX w.
kon. XIX w.
l. 30 XX w.
kon. XIX w.

dz. Nr 591
dz. Nr 590
dz. Nr 514
dz. Nr 1036/1
dz. Nr 1110/6

ul. Krasickiego 3
ul. Krasickiego 4
ul. Krasickiego 6
ul. Krasickiego 8
ul. Krasickiego 10
jw.
ul. Krasickiego 12
ul. Krasickiego 12a
ul. Krasickiego 14
ul. Krasickiego 15
ul. Krasickiego 19
ul. Krasickiego 25
ul. Krasickiego 28
ul. Krasickiego 29
ul. Krasickiego 30
ul. Konopnickiej 1
ul. Konopnickiej 2
ul. Konopnickiej 4
ul. Konopnickiej 5
ul. Konopnickiej 7
ul. Konopnickiej 8
ul. Konopnickiej 12

mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur./ szach.
mur.
szach.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.

XIX/XX w. dz. Nr 1110/8
kon. XIX w. dz. Nr 1027
kon. XIX w. dz. Nr 1028
kon. XIX w. dz. Nr 1029
kon. XIX w. dz. Nr 1030
1868 r.
dz. Nr 1030
kon. XIX w. dz. Nr 1035
pocz. XX w. dz. Nr 1034
pocz. XX w.
kon. XIX w. dz. Nr 1101
l. 20 XX w. dz. Nr 1099/4
XIX w.
dz. Nr 1096
pocz. XX w. dz. Nr 1086
XIX w.
dz. Nr 1095
pocz. XX w. dz. Nr 1089
1 poł. XIX w. dz. Nr 394/92
kon. XIX w. dz. Nr 710/3
kon. XIX w. dz. Nr 710/1
pocz. XX w. dz. Nr 602
pocz. XX w.
pocz. XX w.
pocz. XX w. dz. Nr 696

540. jw.
541. WITNICA
542. jw.
543. jw.
544. jw.
545. jw.
546. jw.
547. jw.
548. jw.
549. jw.
550. jw.
551. jw.
552. jw.
553. jw.
554. jw.
555. jw.
556. jw.
557. jw.
558. jw.
559. jw.
560. jw.
561. jw.
562. jw.
563. jw.
564. jw.
565. jw.
566. jw.
567. jw.

dz. Nr 705, 704
dz. Nr 1136/1
dz. Nr 680/10
dz. Nr 1140/26
dz. Nr 680/9
dz. Nr 1140/28
dz. Nr 680/8
dz. Nr 1140/24
dz. Nr 680/3
dz. Nr 1140/16
dz. Nr 679
dz. Nr 1140/22
dz. Nr 678/3
dz. Nr 1140/15

dz. Nr 1140/29

dz. Nr 1142
dz. Nr 1148
dz. Nr 1149/3
dz. Nr 424/1
dz. Nr 427/1
dz. Nr 406
dz. Nr 399/2
dz. Nr 397/1
dz. Nr 457/1
dz. Nr 473/2
dz. Nr 470/2
dz. Nr 368
dz. Nr 316/2
dz. Nr 594/2
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568. jw.
569. jw.
570. jw.
571. jw.
572. jw.
573. jw.
574. jw.
575. jw.
576. jw.
577. WITNICA
578. jw.
579. jw.
580. jw.
581. jw.

Budynek mieszkalny
Budynek inwentarski
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek inwentarski

582. jw.
583. jw.
584. jw.
585. jw.
586. jw.

Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Pałacyk
Młyn
Budynek mieszkalny

587. jw.
588. jw.
589. jw.
590. jw.
591. jw.
592. jw.
593. jw.
594. jw.
595. jw.
596. jw.
597. jw.
598. jw.
599. jw.
600. jw.
601. jw.
602. jw.
603. jw.
604. jw.
605. jw.
606. jw.
607. jw.
608. jw.
609. jw.
610. jw.
611. jw.
612. jw.
613. jw.
614. jw.
615. jw.
616. WITNICA
617. jw.
618. jw.
619. jw.
620. jw.
621. jw.
622. jw.
623. jw.
624. jw.
625. jw.
626. jw.
627. jw.
628. jw.
629. jw.
630. jw.
631. jw.
632. jw.
633. jw.
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ul. Konopnickiej 14
jw.
ul. M. Konopnickiej 15
ul. M. Konopnickiej 19
ul. M. Konopnickiej 25
ul. 1 Maja 1b
ul. 1 Maja 2
ul. 1 Maja 3
ul. 1 Maja 4
ul. 1 Maja 5
ul. 1 Maja 6
ul. 1 Maja 8
ul. 1 Maja 10
ul. 1 Maja 8-10

ul. Moniuszki 5
ul. Moniuszki 7
ul. Myċliwska 2
ul. Myċliwska 12
ul. Osiedle Zachodnie
1
Oċrodek Pomocy Spo- ul Rutkowskiego
łecznej
Budynek mieszkalny
ul. Rutkowskiego 3
Budynek mieszkalny
ul. Rutkowskiego 4
Budynek mieszkalny
ul. Rutkowskiego 5
Budynek mieszkalny
ul. Rutkowskiego 6
Budynek mieszkalny
ul. Rutkowskiego 7
Budynek mieszkalny
ul. Rutkowskiego 8
Budynek mieszkalny
ul. Rutkowskiego 10
Budynek mieszkalny
ul. Rutkowskiego 11
Budynek mieszkalny
ul. Rutkowskiego 13
Budynek mieszkalny
ul. Rutkowskiego 15
Budynek mieszkalny
ul. Rutkowskiego 17
Budynek mieszkalny
ul. Rutkowskiego 19
Budynek mieszkalny
ul. Rutkowskiego 20
Budynek mieszkalny
ul. Rutkowskiego 22
Budynek mieszkalny
ul. Rutkowskiego 24
Budynek mieszkalny
ul. Rutkowskiego 25
Budynek mieszkalny
ul. Rutkowskiego 27
Budynek mieszkalny
ul. Rutkowskiego 28
Budynek mieszkalny
ul. Rutkowskiego 29
Budynek mieszkalny
ul. Rutkowskiego 33
Budynek mieszkalny
ul. Rutkowskiego 34
Budynek mieszkalny
ul. Rutkowskiego 36
Komisariat Policji
ul. Rutkowskiego
Budynek mieszkalny
ul. Rutkowskiego 47
Budynek mieszkalny
ul. Rutkowskiego 50
Budynek mieszkalny
ul. Rutkowskiego 5151a
Budynek mieszkalny
ul. Rutkowskiego 57
Budynek mieszkalny
ul. Rutkowskiego 84
Budynek mieszkalny
ul. Rutkowskiego 88
Budynek mieszkalny
ul. Plac Wolnoċci 1
Budynek mieszkalny
ul. Plac Wolnoċci 2
Budynek mieszkalny
ul. Plac Wolnoċci 4
Budynek mieszkalny
ul. Rybacka 6
Budynek mieszkalny
ul. Rybacka 10
Budynek mieszkalny
ul. Rybacka 12
Budynek mieszkalny
ul. Rybacka 18
Budynek mieszkalny
ul. Rybacka 20
Zespół budynków
ul. Sikorskiego 3, 5, 7,
mieszkalnych
9
Lecznica zwierząt
ul. Sikorskiego 4
dawna willa fabrykancka ul. Sikorskiego 6
KOK-I-371/91
z 05.11.1991
Budynek mieszkalny
ul. Sikorskiego 14
Budynek mieszkalny
ul. Sikorskiego 16
Budynek mieszkalny
ul. Sikorskiego 19
Budynek mieszkalny
ul. Sikorskiego 25
Budynek mieszkalny
ul. Sikorskiego 28
Budynek mieszkalny
ul. Sikorskiego 33
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mur.
szach.
mur.
mur.
mur./ szach.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.

pocz. XX w.
kon. XIX w.
kon. XIX w.
XIX w.
XIX w.
pocz. XX w.
pocz. XX w.
pocz. XX w.
pocz. XX w.
pocz. XX w.
pocz. XX w.
pocz. XX w.
pocz. XX w.
kon. XIX w.

dz. Nr 695
dz. Nr 695
dz. Nr 577/10

mur.
mur.
mur.
mur.
mur.

1903 r.
1900 r.
pocz. XX w.
pocz. XX w.
l. 20 XX w. dz. Nr 925

mur.

kon. XIX w. dz. Nr 1013

mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.

pocz. XX w.
pocz. XX w.
l. 20 XX w.
l. 20 XX w.
l. 20 XX w.
kon. XIX w.
pocz. XX w.
XIX/XX w.
kon. XIX w.
kon. XIX w.
kon. XIX w.
kon. XIX w.
1915 r.
kon. XIX w.
l. 20 XX w.
kon. XIX w.
kon. XIX w.
kon. XIX w.
pocz. XX w.
pocz. XX w.
l. 20 XX w.
pocz. XX w.
l. 20 XX w.
l. 20 XX w.
kon. XIX w.
kon. XIX w.

mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.

kon. XIX w.
kon. XIX w.
kon. XIX w.
pocz. XX w.
pocz. XX w.
pocz. XX w.
l. 20 XX w.
pocz. XX w.
pocz. XX w.
kon. XIX w.
kon. XIX w.
l. 20 XX w.

dz. Nr 575
dz. Nr 925
dz. Nr 1199
dz. Nr 1213/2
dz. Nr 1134/27
dz. Nr 1218/1
dz. Nr 1134/26
dz. Nr 1134/23
dz. Nr 1134/25
dz. Nr
1134/25,1134/23
dz. Nr 584
dz. Nr 583

dz. Nr 1018/5
dz. Nr 533
dz. Nr 1017/1
dz. Nr 532/5
dz. Nr 1016/1
dz. Nr 532/3
dz. Nr 532/1
dz. Nr 1011
dz. Nr 1010
dz. Nr 1009
dz. Nr 1008
dz. Nr 996/2
dz. Nr 508/11
dz. Nr 509/9
dz. Nr 507/1
dz. Nr 985
dz. Nr 983
dz. Nr 502
dz. Nr 983
dz. Nr 959
dz. Nr 499/3
dz. Nr 499/1
dz. Nr 948/1
dz. Nr 946
dz. Nr 476/1
dz. Nr 942/1

mur.
mur.

dz. Nr 938
dz. Nr 433/1
dz. Nr 434
dz. Nr 1110/4,1113
dz. Nr 1112
dz. Nr 1110/9
dz. Nr 1047/2
dz. Nr 1050
dz. Nr 1051
dz. Nr 1054
dz. Nr 1055/2
dz. Nr 524/10,
524/8, 524/7, 523
pocz. XX w. dz. Nr 526/5
XIX w.
dz. Nr 527/1

mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.

kon. XIX w.
pocz. XX w.
pocz. XX w.
pocz. XX w.
kon. XIX w.
kon. XIX w.

dz. Nr 231
dz. Nr 233
dz. Nr 271
dz. Nr 265
dz. Nr 239
dz. Nr 258
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634. jw.
635. jw.
636. jw.
637. jw.
638. jw.
639. jw.
640. jw.
641. jw.
642. jw.
643. jw.
644. jw.
645. jw.
646. jw.
647. jw.
648. jw.
649. jw.
650. jw.
651. jw.
652. jw.
653. WITNICA
654. jw.
655. jw.
656. jw.
657. jw.
658. jw.
659. jw.
660. jw.
661. jw.
662. jw.
663. jw.
664. jw.
665. jw.
666. jw.
667. jw.
668. jw.
669. jw.
670. jw.
671. jw.
672. jw.
673. jw.
674. jw.
675. jw.
676. jw.
677. jw.

Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Zespół przemysłowy
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek inwentarski
Nadleċnictwo
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny

678. jw.

Budynek mieszkalny

679. jw.

Budynek mieszkalny

680. jw.

Budynek mieszkalny

681. jw.
682. jw.
683. jw.
684. jw.
685. jw.
686. jw.
687. jw.
688. jw.
689. jw.
690. jw.
691. WITNICA
692. jw.
693. jw.
694. jw.
695. jw.

Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalnousługowy
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny

696. jw.

Budynek mieszkalny

697. jw.

Budynek inwentarski
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ul. Sikorskiego 35
ul. Sikorskiego 37
ul. Sikorskiego 41, 41a
ul. Sikorskiego 43
ul. Sikorskiego 49
ul. Sikorskiego 63
ul. Sikorskiego 80
ul. Sikorskiego 90
ul. Sikorskiego
ul. Sportowa 1
ul. Sportowa 4
ul. Sportowa 5
ul. Sportowa 7
ul. Sportowa 9
ul. Sportowa 10
ul. Sportowa 12
ul. Sportowa 14
ul. Sportowa 16
ul. Sportowa 18
ul. Sportowa 19
ul. Sportowa 21
ul. Sportowa 23
ul. Sportowa 24
ul. Sportowa 26
ul. Sportowa 28
ul. Sportowa 36
ul. Sportowa 38
ul. Sportowa 38a
ul. Sportowa 38
ul. Starzyĉskiego 5
ul. Starzyĉskiego 11
ul. Starzyĉskiego 21
ul. Strzelecka 1
ul. Strzelecka 15
ul. Strzelecka 17
ul. Strzelecka 19
ul. Strzelecka 25
ul. Ċwierczewskiego 2
ul. Ċwierczewskiego 3
ul. Ċwierczewskiego 4
ul. Ċwierczewskiego 5
ul. Ċwierczewskiego 7
ul. Ċwierczewskiego 9
ul. Ċwierczewskiego
11
ul. Ċwierczewskiego
13
ul. Ċwierczewskiego
18
ul. Ċwierczewskiego
26
ul. Ċcieďka Rybacka 1
ul. Wielka 2
ul. Wielka 3
ul. Wielka 4
ul. Wielka 6
ul. Wielka 12
ul. Wielka 14

mur.
mur.
mur./ szach.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.

pocz. XX w.
kon. XIX w.
XIX w.
kon. XIX w.
l. 20 XX w.
l. 20 XX w.
kon. XIX w.
kon. XIX w.
XVIII-XIX w.
kon. XIX w.
kon. XIX w.
kon. XIX w.
kon. XIX w.
kon. XIX w.
1 ćw. XX w.
l. 20 XX w.
XIX w.
pocz. XX w.
l. 20 XX w.
l. 20 XX w.
l. 20 XX w.
kon. XIX w.
kon. XIX w.
kon. XIX w.
kon. XIX w.
pocz. XX w.
pocz. XX w.
XIX w.
pocz. XX w.
kon. XIX w.
kon. XIX w.
kon. XIX w.
kon. XIX w.
pocz. XX w.
pocz. XX w.
pocz. XX w.
l. 20 XX w.
l. 20 XX w.
l. 20 XX w.
l. 20 XX w.
l. 20 XX w.
XIX/XX w.
kon. XIX w.
kon. XIX w.

mur.

kon. XIX w. dz. Nr 1190

mur.

dz. Nr 1240

mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.

l. 10-20 XX
w.
l. 10-20 XX
w.
l. 20 XX w.
kon. XIX w.
kon. XIX w.
kon. XIX w.
l. 10 XX w.
pocz. XX w.
pocz. XX w.

ul. Wiosny Ludów 30
ul. Wiosny Ludów 33
ul. Wojska Polskiego 1
ul. Wojska Polskiego 2
ul. Wojska Polskiego 5
ul. Wojska Polskiego 7
ul. Wojska Polskiego 9
ul. Wojska Polskiego
10
ul. Wojska Polskiego
13
ul. Wojska Polskiego
26

mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.
mur.

pocz. XX w.
l. 20 XX w.
XIX w.
XIX w.
XIX w.
XIX w.
pocz. XX w.
l. 20 XX w.

dz. Nr 91/1
dz. Nr 191
dz. Nr 1137
dz. Nr 1131
dz. Nr 1143/1
dz. Nr 1140/19
dz. Nr 1198
dz. Nr 1213/4

mur.

l. 20 XX w.

dz. Nr 1195/1

mur.

mur./szach. XIX w.

dz. Nr 261
dz. Nr 260
dz. Nr 255/10, 255/8
dz. Nr. 171/1
dz. Nr 151
dz. Nr 187
dz. Nr 182
dz. Nr 576/7
dz. Nr 607/4
dz. Nr 573/5
dz. Nr 573/4
dz. Nr 572
dz. Nr 620
dz. Nr 621
dz. Nr 626
dz. Nr 635
dz. Nr 565
dz. Nr 566
dz. Nr 565
dz. Nr 564/1
dz. Nr 642
dz. Nr 647
dz. Nr 648
dz. Nr 652
dz. Nr 48/3L
dz. Nr 48/3L
dz. Nr 48/3L
dz. Nr 496
dz. Nr 494
dz. Nr 288
dz. Nr 580/3
dz. Nr 554
dz. Nr 553
dz. Nr 552
dz. Nr 548
dz. Nr 1205
dz. Nr 1201/2
dz. Nr 1206
dz. Nr 1228
dz. Nr 1230
dz. Nr 1235/2
dz. Nr 1236

dz. Nr 1246
dz. Nr 1104
dz. Nr 683/1
dz. Nr 708/12
dz. Nr 685
dz. Nr 691/1
dz. Nr 692

dz. Nr 1227
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698. jw.

Budynek mieszkalny

699. jw.
700. jw.
701. jw.
702. jw.

Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny

– 2544 –
ul. Wojska Polskiego
30
ul. Zaułek Kowalski 10
ul. Ďwirowa 3
ul. Ďwirowa 5
ul. Ďwirowa 11
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mur.

pocz. XX w. dz. Nr 1231

mur.
mur.
mur.
mur.

kon. XIX w.
l. 20 XX w.
l. 20 XX w.
l. 20 XX w.

dz. Nr 281
dz. Nr 998
dz. Nr 997
dz. Nr 990
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Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XLIX/306/2010
Rady Miejskiej w Witnicy
z dnia 25 marca 2010r.

WNIOSEK do Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w Zielonej Górze
o udzielenie w roku ..............
dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, zwane dalej „pracami",
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym w województwie lubuskim
Wnioskodawca:
..............................................................................................................................................................................
(imić, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy lub nazwa, adres i siedziba jednostki organizacyjnej bćdącej wnioskodawcą)

Nr telefonu, adres e-mail
...............................................................................................................................................................................
Forma organizacyjno - prawna
...............................................................................................................................................................................
Wnioskodawca jest / nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT
Osoby upowaďnione do reprezentowania wnioskodawcy, składania oċwiadczeĉ woli i zaciągania w jego
imieniu zobowiązaĉ finansowych
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Dane o zabytku:
Miejscowoċć: ...........................................................................................................................................................
Powiat: .......................................... adres starostwa:…………………………………………………………………….…
………………………………………..………..................................................................................................................
Gmina.......................................adres urzćdu gminy:……………………………………………………………………....
………………………………………………....................................................................................................................
okreċlenie zabytku:....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
obiekt został wpisany w ksićdze rejestru ...................... pod numerem: ............................... z dnia………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
dokładny adres obiektu:…………………………………………………………………………………………………..……
.....................................................................................................................................................................................
nieruchomoċć ujawniona w ksićdze wieczystej KW Nr ..................................w Sądzie Rejonowym w.............
.....................................................................................................................................................................................
Wskazanie tytułu prawnego wnioskodawcy do zabytku: .......................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Okreċlenie wysokoċci dotacji, o którą ubiega sić wnioskodawca:……………………………………………………...
ogólny koszt prac objćtych wnioskiem..................................słownie......................................................................
.......................................................................................................................................................................................
kwota dotacji: ....................... zł. słownie: ..................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
wysokoċć dotacji, o jaką ubiega sić wnioskodawca, wyraďona w % w stosunku do ogólnych kosztów prac.....
………………………………………………………………………………………………………………………......... % ,
Zakres prac, które mają być objćte dotacją:
..............................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Termin przeprowadzenia prac objćtych wnioskiem: ...............................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac: ........................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Pozwolenie na budowć:………………………….…………………………………………………………………………….
………………………………………………......................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
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Wykaz prac przeprowadzonych przy zabytku w okresie ostatnich 5 lat,
z podaniem wysokości poniesionych nakładów, w tym ze środków publicznych

rok

zakres przeprowadzonych prac

poniesione wydatki

dotacje ze ċrodków publicznych
(wysokoċć, čródło
i wskazanie prac, na które zostały przeznaczone)

Wnioskodawca ubiega sić o dotacjć na prace objćte wnioskiem u innych podmiotów:
Podmiot, u którego wnioskodawca ubiega się
o dotację
Minister właċciwy do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego
Wojewódzki konserwator zabytków
Rada powiatu
Rada gminy
ze ċrodków zagranicznych, w tym europejskich
od sponsorów lub innych podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

tak/nie

wysokość wnioskowanej dotacji

Wykaz załączników do wniosku
•

pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na przeprowadzenie prac objćtych wnioskiem

•

pozwolenie na budowć

•

dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcć tytułu prawnego do zabytku

•

decyzja o wpisie zabytku do rejestru zabytków

•

kosztorys ofertowy prac

•

kosztorys wstćpny prac

•

kosztorys powykonawczy prac

•

oryginał rachunków lub faktur za przeprowadzone prace

•

wykaz rachunków lub faktur, ze wskazaniem wystawcy, daty wystawienia i numeru rachunku lub faktury wraz z wyszczególnieniem przedmiotu i wysokoċci wydatków

•

protokół odbioru przez wojewódzkiego konserwatora zabytków wykonanych prac

•

potwierdzony przez wojewódzkiego konserwatora zabytków obmiar przeprowadzonych prac

•

wypis z ewidencji działalnoċci gospodarczej

•

harmonogram prac

•

inne informacje

Numer konta bankowego wnioskodawcy .......................................................................................................
.................................
(miejscowoċć, data)

............................................
(podpis)
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Oċwiadczenie wnioskodawcy o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych.
Oċwiadczam, iď ………………………………………………. posiadam zasoby rzeczowe i kadrowe niezbćdne do
realizacji zadania.

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

..........................................
(podpis)

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XLIX/306/2010
Rady Miejskiej w Witnicy
z dnia 25 marca 2010r.
UCHWAŁA NR XXXIII/322/2009
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 23 marca 2009 roku
w sprawie określenia trybu i zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa lubuskiego
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1590 z póčn. zm.) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z póčn. zm.), uchwala sić, co nastćpuje:
§ 1. 1. Z budďetu Województwa Lubuskiego mogą być udzielane dotacje celowe, zwane dalej „dotacjami”, na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków znajdujących sić na terenie województwa lubuskiego.
2. O dotacje moďe ubiegać sić kaďdy podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa
własnoċci, uďytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowiązaniowego.
3. Dotacje mogą obejmować nakłady konieczne na:
1) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
2) stabilizacjć konstrukcyjną czćċci składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbćdnym dla
zachowania tego zabytku;
3) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych zabytku albo ich całkowite odtworzenie, z uwzglćdnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
4) odtworzenie zniszczonej przynaleďnoċci zabytku, jeďeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej
substancji tej przynaleďnoċci;
5) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym oċcieďnic i okiennic, zewnćtrznych odrzwi i drzwi;
6) odnowienie lub całkowite odtworzenie wićčby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
7) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
8) uzupełnienie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
9) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu
parku lub ogrodu;
10) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbćdnych do wykonania prac i robót przy zabytku, o których mowa w pkt. 1-9;
11) zakup i montaď instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpoďarowej i odgromowej.
4. Dotacja moďe być udzielana na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach, które wnioskodawca zamierza wykonać
w roku złoďenia wniosku.
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5. Na zasadach okreċlonych w niniejszej uchwale wnioskodawca moďe wystąpić z kilkoma wnioskami
o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy wićcej niď jednym zabytku.
§ 2. 1. Dotacja moďe być udzielona w wysokoċci do 50% nakładów koniecznych do wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w § 1 ust. 1.
2. Jeďeli zabytek posiada wyjątkową wartoċć historyczną, artystyczną lub naukową lub stan zachowania
zabytku wymaga przeprowadzenia złoďonych pod wzglćdem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, dotacja moďe być udzielona w wysokoċci do 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.
3. Łączna kwota dotacji na zadanie bćdące przedmiotem wniosku, udzielonych ze ċrodków publicznych
przez podmioty do tego uprawnione, nie moďe przekroczyć wysokoċci 100% nakładów koniecznych na jego
wykonanie.
§ 3. 1. Udzielenie dotacji moďe nastąpić po złoďeniu przez uprawniony podmiot wniosku o przyznanie
dotacji, który powinien zawierać w szczególnoċci:
1) imić i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy lub nazwć, siedzibć i adres wnioskodawcy bćdącego jednostką organizacyjną;
2) wskazanie zabytku, przy którym mają być prowadzone prace lub roboty z uwzglćdnieniem miejsca jego
połoďenia;
3) wskazanie rodzaju prac lub robót, na które ma zostać udzielona dotacja;
4) wnioskowaną kwotć dotacji z budďetu Województwa Lubuskiego;
5) informacjć o wysokoċci zaangaďowanych ċrodków własnych;
6) informacjć o całkowitym koszcie zadania;
7) planowany termin rozpoczćcia oraz zakoĉczenia prac lub robót, na które ma zostać udzielona dotacja;
8) kopić decyzji o wpisie zabytku, przy którym mają być prowadzone prace lub roboty do rejestru zabytków;
9) dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcć tytułu prawnego do zabytku, przy którym
mają być prowadzone prace lub roboty, wydany nie wczeċniej niď trzy miesiące przed datą złoďenia
wniosku;
10) pisemną zgodć wszystkich współwłaċcicieli na wykonanie prac lub robót przy zabytku, przy którym mają być prowadzone prace lub roboty, jeďeli zabytek jest w posiadaniu kilku właċcicieli;
11) pisemną zgodć właċciciela lub współwłaċcicieli zabytku na wykonanie prac lub robót przy zabytku, jeďeli o dotacjć zwraca sić uďytkownik zabytku;
12) dokumentacjć fotograficzną aktualnego stanu zabytku, przy którym mają być prowadzone prace lub
roboty;
13) zalecenia konserwatorskie okreċlające zakres i sposób prowadzenia planowanych przy zabytku prac lub
robót lub pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na przeprowadzenie prac lub robót, które mają być przedmiotem dotacji;
14) pozwolenie na budowć, jeċli prace lub roboty wymagają takiego pozwolenia;
15) harmonogram oraz kosztorys przewidywanych prac lub robót ze wskazaniem čródeł ich finansowania;
16) wykaz prac lub robót wykonanych przy danym zabytku w okresie trzech lat poprzedzających dzieĉ złoďenia wniosku z podaniem łącznej wysokoċci nakładów, w tym wysokoċci i čródeł dofinansowania
otrzymanego ze ċrodków publicznych;
17) oċwiadczenie o wnioskach o udzielenie dotacji na prace lub roboty objćte wnioskiem skierowanych do
innych organów;
18) aktualny odpis z właċciwego rejestru w tym odpis z KRS w przypadku podmiotów tam zarejestrowanych.
2. Wniosek składa sić osobno dla kaďdego zabytku, na który ma być udzielona dotacja.
3. Złoďenie wniosku nie jest równoznaczne z nabyciem prawa do dotacji ani teď nie gwarantuje przyznania dotacji w wysokoċci wskazanej przez składającego wniosek.
4. Wniosek pozostawiony bćdzie bez rozpatrzenia, w przypadku:
1) złoďenia go po terminie;
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2) gdy nie zawiera wszystkich danych, o których mowa w ust. 1,
3) stwierdzenia sytuacji, o której mowa w § 7.
§ 4. 1. Sprawy związane z przyjmowaniem wniosków i ich oceną pod wzglćdem formalnym oraz analizą
merytoryczną prowadzi właċciwa komórka merytoryczna w Urzćdzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.
2. Wnioski o udzielenie dotacji naleďy składać w terminie trzydziestu dni od dnia podania do publicznej
wiadomoċci informacji o naborze wniosków.
3. Informacja o naborze wniosków bćdzie podawana do publicznej wiadomoċci w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie internetowej Urzćdu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze,
po zaakceptowaniu treċci ogłoszenia przez Zarząd Województwa Lubuskiego w drodze uchwały.
4. O dacie złoďenia wniosku o udzielenie dotacji decyduje data wpływu do Urzćdu Marszałkowskiego
Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.
5. Złoďone wnioski o udzielenie dotacji rozpatruje sić na zasadzie otwartego konkursu ofert, rozumianych jako projekty prac lub robót budowlanych przy zabytku.
6. Dotacje przyznaje Sejmik Województwa Lubskiego na wniosek Zarządu Województwa Lubuskiego
w drodze uchwały.
7. W uchwale, której mowa w ust. 6, okreċla sić w szczególnoċci nazwć podmiotu otrzymującego dotacjć, prace lub roboty, na wykonanie których przyznano dotacjć oraz kwotć przyznanej dotacji.
§ 5. Przekazanie dotacji nastćpuje na podstawie pisemnej umowy, okreċlającej w szczególnoċci:
1) zakres planowanych prac i termin ich realizacji;
2) wysokoċć udzielonej dotacji oraz termin i tryb jej płatnoċci;
3) tryb kontroli wykorzystania dotacji;
4) termin i sposób rozliczania dotacji oraz termin złoďenia sprawozdania merytorycznego i finansowego
z wykorzystania dotacji;
5) termin wykorzystania dotacji oraz zasady zwrotu niewykorzystanej dotacji.
§ 6. Wzór wniosku o udzielenie dotacji oraz wzór sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykorzystania dotacji okreċli Zarząd Województwa Lubuskiego.
§ 7. W przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z umową, w tym nie przedstawienia
rozliczenia w terminie okreċlonym w umowie, nieterminowego zwrotu niewykorzystanej czćċci dotacji, pobrania dotacji nienaleďnie lub w nadmiernej wysokoċci podmiot dotowany traci prawo o ubieganie sić
o dotacjć z budďetu Województwa Lubuskiego przez kolejne trzy lata.
§ 8. Właċciwa komórka merytoryczna w Urzćdzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej
Górze prowadzi wykaz udzielonych dotacji oraz informuje inne organy uprawnione do udzielania dotacji
o dotacjach udzielonych z budďetu Województwa Lubuskiego.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza sić Zarządowi Województwa Lubuskiego.
§ 10. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
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.....................................................
(pieczćć wnioskodawcy)
WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI
NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW POŁOŻONYM NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY
1. Imić i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy:
……………………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………..…………………
2. Adres wnioskodawcy:
a) ulica i numer domu: …………………………………………………………………...…
b) miejscowoċć: ……………………………………………………………………………...
c) kod pocztowy: ………………………………………………………………...…………..
d) numer telefonu: …………………………………....................……………………..…..
3. Osoby upowaďnione do reprezentowania wnioskodawcy, składania oċwiadczeĉ woli i zaciągania w jego
imieniu zobowiązaĉ finansowych (dane do kontaktu - numer telefonu, faksu, adres e-mail):
…………………………………………………………………………………………………………………………….…..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………………………………………….…..……
………………………………………………………………………………..……………………………………………….……
4. NIP: ………………………………………………………………….…………………………………………………..……..
5. REGON: ………………….………………………………………………………….…………………………………….…..
6. Numer rachunku bankowego z podaniem nazwy banku:
…………………………………………………………………………………..……………………………………………….…

7. Rodzaj tytułu prawnego do zabytku /własnoċć, dzierďawa, najem, inne/:
…………………………………………………………………………………..…………………
a) nazwa Sądu Rejonowego prowadzącego dla nieruchomoċci ksićgć wieczystą:
..…………………………………………………………………………..………………………………………………...….
…………………………………………………………..……………………………………………………………………..
b) numer ksićgi wieczystej: ……………………………………………………………………………………………...
c) inne dokumenty:
………………………………………………………………………………………..……………………..…………………
……………………………………………………………………………….……………………………..…………………
…………………………………………………………………………..…………………………………..…………………
8. Uzyskane pozwolenia:
a) pozwolenie na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych
przy zabytku:
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– pozwolenie Nr ……………………………………………..………………………………………………..………….
– z dnia: ……………………………………………………………………………………………………..………………..
– wydane przez:……………………………………………..………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………….………….
b) pozwolenie na budowć /o ile jest wymagane/:
– pozwolenie Nr …………………………………………………………………………………………………………….
– z dnia: …………………………………………………………………………………………………………….………..
– wydane przez:……………………………………………………………………………..………………………………
…………………………………………..…………………………………………………………………….……………….
9. Zalecenia konserwatorskie okreċlające zakres i sposób prowadzenia planowanych prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku:
..……………………………………………………………………………………………………….......……………………….
..…………………………………………………………………………..………………………………………………………...
II. INFORMACJE O ZABYTKU
1. Nazwa zabytku:
………………………………….………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………….………………………………………………..…………………
2. Numer zabytku w rejestrze zabytków: ………………………………………….…………………..…………………...
3. Data wpisu zabytku do rejestru zabytków: …………………………..…………….……………………………………
4. Dokładny adres zabytku: ……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..………………………………………….………
…………………………………………………………………………………..………………………………………….………
5. Opis zabytku (znaczenie historyczne, artystyczne lub naukowe):……………………………………………………
…………………………………………………………………………………..…………………………………………………
…………………………………………………………………………………..………………………………………………….
…………………………………………………………………………………..………………………………………………….
……………………………………………………………………………...………………………………………………………
III. INFORMACJE O PLANOWANYCH PRACACH KONSERWATORSKICH, RESTAURATORSKICH LUB ROBOTACH BUDOWLANYCH PRZY ZABYTKU
1. Nazwa zadania:
…………………….………………………………………………………………….……………………………………..……...
……………………………………………………………………………...………………………………………………..……..
2. Szczegółowy opis zakresu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku,
na które ma być udzielona dotacja i ich charakterystyka:
……..…………………………………………………………………………………………………………………….…………
……..……………………………………………………………………………………………………………….………………
……..……………………………………………………………………………………………………………………….………
……..…………………………………………………………………………………………………………………………….…
3. Uzasadnienie celowoċci prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, na
które ma zostać udzielona dotacja oraz zakładane rezultaty:
…………………………………………………………..……………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………..………………………………………….………
……..………………………………………………………………………………………………………………………….……
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4. Harmonogram realizacji przewidywanych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych
przy zabytku:
Lp.

Rodzaj prac

Termin przeprowadzenia prac
(w układzie chronologicznym)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
5. Kosztorys przewidywanych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku:
Całkowity koszt zadania (w zł): ……………………………………………..………………
w tym wnioskowana wielkoċć dotacji (w zł): …………………………………………
w tym wielkoċć ċrodków własnych (w zł): …………………………………………….
Kosztorys ze wzglćdu na rodzaj kosztów:
Lp.

Rodzaj kosztów
i sposób ich kalkulacji
(iloċć x cena jednostkowa)

Koszt całkowity
(w zł)

w tym
z wnioskowanej
kwoty dotacji
(w zł)

w tym ze ċrodków własnych
(w zł)

w tym z innych
čródeł (w zł)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
OGÓŁEM
Kosztorys ze wzglćdu na čródło finansowania:
Čródło finansowania

Kwota w zł

%

Wnioskowana kwota dotacji
Ċrodki własne
Ċrodki publiczne (z podaniem nazwy podmiotu przyznającego)
Ċrodki od sponsorów (z podaniem nazwy podmiotu
sponsorującego)
Inne čródła
OGÓŁEM

6. Termin realizacji prac lub robót przy zabytku, na które ma zostać udzielona dotacja:
a) planowany termin rozpoczćcia prac lub robót: ……………………..………………
b) planowany termin zakoĉczenia prac lub robót: .……………………………………
7. Wnioskowana kwota dotacji ze ċrodków Samorządu Województwa Lubuskiego:
…………………………………………………………………………………..…………………
słownie: …………………………………………………………………………………..……..
…………………………………………………………………………………..…………………

100%
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IV. WYKAZ PRAC KONSERWATORSKICH, RESTAURATORSKICH LUB ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONANYCH PRZY ZABYTKU W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT*
Rok

Zakres prac lub robót wykonanych przy
zabytku

Łączna wysokoċć nakładów

w tym dofinansowanie ze ċrodków publicznych
Wysokoċć

Čródło

* licząc do dnia złoďenia wniosku
V.

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH PRZY SKŁADANIU WNIOSKU

1) kopia decyzji o wpisie zabytku, przy którym mają być prowadzone prace lub roboty do rejestru zabytków;
2) dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcć tytułu prawnego do zabytku, przy którym
mają być prowadzone prace lub roboty;
3) dokument zawierający zalecenia konserwatorskie okreċlające zakres i sposób prowadzenia planowanych przy zabytku prac lub pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na przeprowadzenie
prac, które mają być przedmiotem dotacji;
4) pozwolenie na budowć, jeďeli prace lub roboty przy zabytku, na które ma zostać udzielona dotacja wymagają takiego pozwolenia;
5) pisemna zgoda wszystkich współwłaċcicieli na wykonanie prac przy zabytku, przy którym maja być
prowadzone prace, jeďeli zabytek jest w posiadaniu kilku właċcicieli;
6) pisemna zgoda właċciciela lub współwłaċcicieli zabytku na wykonanie prac lub robót przy zabytku, jeďeli o dotacjć zwraca sić uďytkownik zabytku;
7) wykaz prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych wykonanych przy danym zabytku
w okresie trzech lat poprzedzających dzieĉ złoďenia wniosku z podaniem łącznej wysokoċci nakładów w
tym wysokoċci i čródeł dofinansowania otrzymanego ze ċrodków publicznych;
8) oċwiadczenie o wnioskach o udzielenie dotacji na prace lub roboty objćte wnioskiem skierowanych do
innych organów;
9) dokumentacja fotograficzna aktualnego stanu zabytku, przy którym mają być prowadzone prace lub
roboty;
10) aktualny odpis z KRS lub innego właċciwego rejestru w przypadku podmiotów tam zarejestrowanych.
Oċwiadczam (-y), ďe:
1) jesteċmy płatnikiem VAT / nie jesteċmy płatnikiem VAT*,
2) wszystkie podane we wniosku informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.
* niepotrzebne skreślić
VI.

PODPISY WNIOSKODAWCY (OSÓB UPRAWNIONYCH DO REPREZENTOWANIA WNIOSKODAWCY)

……………………………………………………………………………………….…………..……
miejscowoċć i data: ………………………………………………………………………………..
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Uwagi:
1.Kopie wszystkich załączników powinny być potwierdzone za zgodnoċć z oryginałami w sposób czytelny
przez osobć lub osoby uprawnione do złoďenia wniosku i podpisania umowy.
2.Wniosek powinien być wypełniony w sposób czytelny (komputerowo, maszynowo lub pismem drukowanym).
3.Wnioski niekompletne, bez wymaganych załączników, podpisane przez osoby nieuprawnione lub złoďone
po terminie składania wniosków nie bćdą rozpatrywane.

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XLIX/306/2010
Rady Miejskiej w Witnicy
z dnia 25 marca 2010r.
Uwaga:
- pola zacienione wypełnia Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Numer rejestru Ministerstwa

Data wpływu do Instytucji Zarządzającej

- jasne pola wypełnia wnioskodawca
Decyzja Ministra:
kwota: ..................................................... zł

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

rozdział .............. § ............. - ................. zł
Program DZIEDZICTWO KULTUROWE

data decyzji: ...............................................

Priorytet 1 Ochrona zabytków
Miejscowość: ................................................

Nabór nr ................

dnia: ..............................................................
Lista preferencji wniosków z dnia:
Pieczęć Wnioskodawcy

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

Wniosek o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich
lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
w ramach Programu DZIEDZICTWO KULTUROWE
Priorytet 1 Ochrona zabytków
przedkładany w terminie naboru do dnia ..........................
Instytucja zarządzająca: DEPARTAMENT OCHRONY ZABYTKÓW
Numery NIP oraz REGON wnioskodawcy. Kod jednostki samorządu terytorialnego wg GUS
-

Nr NIP
Nr REGON

1

Kod JST wg GUS

1
2

-

-

2

Wnioskodawcy z 9-cio cyfrowym REGONem wpisują jedynie 9 cyfr swojego REGONu. Pozostałe 5 pól pozostawiają puste.
Dotyczy tylko jednostek samorządu terytorialnego.
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I. Nazwa własna zadania3

II. Rodzaj zadania (zakreślić właściwy)
a) planowane do przeprowadzenia w roku udzielenia dotacji niewymagające wyłonienia wykonawcy na podstawie przepisów o
zamówieniach publicznych;
b) planowane do przeprowadzenia w roku udzielenia dotacji wymagające wyłonienia wykonawcy na podstawie przepisów o
zamówieniach publicznych
c) przeprowadzone w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku (tzw. refundacja).

III.Informacje o wnioskodawcy
III.1. Pełna nazwa wnioskodawcy

III.2. Osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy, składania oświadczeń woli
i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych
a)

Imię:
Nazwisko:
Stanowisko:
Nr telefonu:
Adres e-mail:

b)

Imię:
Nazwisko:
Stanowisko:
Nr telefonu:
Adres e-mail:

III.3. Osoba odpowiedzialna za przygotowanie wniosku i kontakty z instytucją zarządzającą
a)

Imię:
Nazwisko:
Stanowisko:
Nr telefonu:
Adres e-mail:

3

Nazwa zadania ma zawierać: miejscowość, nazwę obiektu, okres powstania tej części obiektu, w której będą prowadzone
prace i zakres planowanych/wykonanych prac.
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III.4. Adres wnioskodawcy
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Ulica:

Nr

Województwo:
Powiat:
Gmina:
Nr telefonu:
Nr faxu:
Adres e-mail:

III.6. Forma organizacyjno-prawna wnioskodawcy (właściwe zaznaczyć)
a

Samorządowa instytucja kultury

b

Stowarzyszenie

c

Fundacja

d

Kościół lub związek wyznaniowy

e

Podmiot prowadzący działalność gospodarczą wpisany do rejestru przedsiębiorców

f

Jednostka samorządu terytorialnego

g

Osoba fizyczna

h

Inna …………………………………………………………………………………………………

III.7. Nazwa i adres realizatora zadania (wypełniają wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego – jeśli
dotyczy)
Nazwa instytucji:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Ulica:
Województwo:
Powiat:
Gmina:
Nr telefonu:
Nr faxu:
Adres e-mail:

Nr
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IV. Zakres zadania i jego charakterystyka
IV.1. Termin i miejsce realizacji zadania
Termin realizacji zadania
R

R

R

R

od
do

M
–
–

M

D

D

–
–

Miejsce realizacji zadania

IV.2. Obecna i zakładana publiczna dostępność zabytku

IV.3. Opis i zasięg zadania oraz inne ważne zdaniem wnioskodawcy informacje uzasadniające konieczność
realizacji zadania (Informacje zawarte w opisie muszą być spójne z danymi zawartymi
w harmonogramie i preliminarzu kosztów realizacji zadania oraz w załączniku „Wskaźniki”)
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IV.4. Dane o zabytku wpisanym do rejestru (adresy mają zawierać kod pocztowy)
Miejscowość: .....................................................................................
Województwo: ................................................. Adres sejmiku: .....................................................................
Powiat: ............................................. Adres rady powiatu: .............................................................................
Gmina: ....................................... Adres rady gminy: ......................................................................................
Określenie zabytku (wg decyzji o wpisie do rejestru zabytków):
……..........................................................……………………………………………………………………………………
……………………………………………..........................................................……………………………………………
…………………………......................................................................................................................................

Obiekt został wpisany w księdze rejestru (A lub B): ..................... pod numerem: .....................................
Dokładny adres zabytku: .................................................................................................................................
Nieruchomość ujawniona w księdze wieczystej KW Nr ................................................................................
w Sądzie Rejonowym w: ...............................................................................................................................
IV.5. Wykaz prac przeprowadzonych przy zabytku w okresie ostatnich 5 lat, z podaniem wysokości
poniesionych nakładów, w tym ze środków publicznych 4

Rok

Zakres przeprowadzonych prac

Poniesione
nakłady

Dotacje ze środków publicznych (wysokość dotacji, źródło i wskazanie
prac, na które zostały
przeznaczone)

V. Koszty, źródła finansowania oraz harmonogram realizacji zadania
(w pełnych złotych brutto):
V.1. Całkowity przewidywany / poniesiony koszt realizacji zadania
Kwota PLN (brutto)

1.1. Wnioskowana wysokość dofinansowania ze środków pozostających w dyspozycji ministra
właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (kwota PLN – brutto)
Kwota PLN (brutto)

Procent całości zadania

1.2. Finansowe środki wnioskodawcy / koszty poniesione przez wnioskodawcę
Kwota PLN (brutto)

4

Procent całości zadania

Jeśli nie przeprowadzano żadnych prac, należy wpisać „nie dotyczy”.
Środki publiczne to środki np. gminy, powiatu, marszałka województwa, „Funduszu kościelnego”, Unii Europejskiej.
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1.3. Środki wnioskodawcy pozyskane z innych źródeł
Kwota PLN (brutto) OGÓŁEM
W tym:

Procent całości zadania

a) Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego
Kto ?
PLN (brutto)

Procent całości zadania

b) Dotacje celowe z budżetu państwa – np. WKZ, Funduszu Kościelnego (z wyłączeniem środków
pozostających w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego)
Kto ?
PLN (brutto)
Procent całości zadania

c) Od sponsorów lub innych podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
Kto ?
PLN (brutto)
Procent całości zadania
d) Inne źródła
Kto ?

PLN (brutto)

Procent całości zadania

V.2. Harmonogram i preliminarz całkowitych kosztów zadania (wypełnić wyłącznie dla zadań planowanych do
przeprowadzenia)
Koszty z podziałem na źródła finansowania
PLN (w pełnych złotych brutto)
Termin przeprowaRodzaj prac konserwatorskich,
Koszt ogółem dzenia prac (w
Finansowe
restauratorskich lub robót budow- PLN (w pełnych Wnioskowana
układzie chronolośrodki
wnioInne źródła
lanych
złotych brutto) dotacja MKiDN
5
gicznym)
skodawcy
(punkt V.1.3)
(punkt V.1.1)
(punkt V.1.2)

RAZEM:
VI. Czy zadanie, na które składany jest wniosek jest powiązane z innymi zadaniami, o dofinansowanie których
ubiega się wnioskodawca w bieżącym roku ze środków pozostających w dyspozycji Ministra w ramach tego samego bądź innych Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego?
(Jeżeli tak – proszę podać nazwę zadania, program oraz wnioskowaną kwotę dofinansowania)
L.p.

5

Nazwa zadania

Program / priorytet

Wnioskowana
kwota

Obejmujące wszystkie źródła poza finansowymi środkami wnioskodawcy (punkty V.1.3 a – d: dotacje z JST, sponsorzy, itp.)
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VII. Nazwy zadań oraz wysokość przyznanego dofinansowania ze środków pozostających w dyspozycji Ministra
w roku 2009
(podać numery i daty umów / porozumień)
Numer umowy /
porozumienia

L.p.

Data zawarcia
(RRRR-MM-DD)

Kwota przyznanej dotacji

Nazwa zadania

Spis załączników
Nr załącznika

Nazwa załącznika (zgodna z regulaminem programu)

Ilość załączników

Poprawność załącznika
(Wypełnia instytucja
zarządzająca)

TAK
1
2

3
4
5
6
7
8

NIE

Dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu
prawnego do nieruchomości (podać nazwę dokumentu i datę wydania):
Decyzja o wpisie zabytku do rejestru zabytków (podać nazwę dokumentu i datę wydania):
Strona tytułowa kosztorysu robót z wyszczególnionymi kosztami
realizacji zadania oraz tabela elementów scalonych, zweryfikowane
i zatwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego i podpisana
przez przedstawiciela wnioskodawcy
6
Wykaz wskaźników przewidywanych rezultatów realizacji zadania
Informacja o otrzymanej pomocy de minimis – informacje o wniosko7
dawcy wraz z oświadczeniem
Dokumentacja fotograficzna obiektu (w formie papierowej)
Pozwolenie WKZ, na podstawie którego prowadzone były prace –
wyłącznie dla refundacji
Protokół odbioru prac przez WKZ, stwierdzający wykonanie prac
zgodnie z wydanym pozwoleniem – wyłącznie dla refundacji

VIII. Oświadczenie

8

Niniejszym oświadczam , że:
1

Zapoznałem(am) się z treścią regulaminu Priorytetu 1 Ochrona zabytków, oraz że informacje
podane przeze mnie we wniosku są prawdziwe

2

Posiadam / posiadałem(am) zasoby rzeczowe i kadrowe niezbędne do realizacji zadania

3

Nie zalegam z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prawnych

4

Przedstawiony preliminarz zadania uwzględnia jedynie środki ujęte w ewidencji księgowej podmiotu składającego wniosek

5

Jestem płatnikiem VAT:
TAK

Imię i nazwisko

6

NIE

Stanowisko

Pieczęć imienna

Podpis

Formularz „Wskaźników”, właściwy dla Priorytetu 1 Ochrona zabytków jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
7
Formularz „Oświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis” dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego
8
Wniosek i oświadczenie muszą być podpisane przez wszystkie osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy wymienione w pkt. III.2.
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UWAGA! W przypadku stwierdzenia, że we wniosku podano nieprawdziwe informacje, minister właściwy ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zastrzega sobie prawo
do odrzucenia wniosku lub do anulowania podjętej decyzji o dofinansowaniu
Adnotacje urzędowe - Wypełnia instytucja zarządzająca
Określenie poprawności formalnej wniosku

Tak

Nie

Zgodność zadania z celami programu / priorytetu
Kwota wnioskowana zgodna z limitami określonymi w regulaminie
Wnioskodawca jest uprawniony do składania wniosków w danym programie
Komplet pieczęci i podpisów we wniosku i w załącznikach
Poprawność rachunkowa
Komplet wymaganych załączników
Inne:

Wniosek spełnia wymogi formalne, rachunkowe i merytoryczne
Wypełnia pracownik instytucji zarządzającej:

/data/

/podpis, pieczęć imienna/

Wypełnia dyrektor instytucji zarządzającej:

/data/

/podpis, pieczęć imienna/
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Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XLIX/306/2010
Rady Miejskiej w Witnicy
z dnia 25 marca 2010 r.
Wzór uchwały, wniosku i sprawozdania z wykonanych prac.
Uchwała Nr / /
Rady Gminy .......................
z dnia ......................
w sprawie przyjćcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Na podstawie art. 14 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1590 z póčn. zm.9), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568 z póčn. zm.10) Rada Gminy ................. uchwala, co
nastćpuje:
§ 1. 1. Z budďetu gminy mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich,
restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach ruchomych i nieruchomych, wpisanych do rejestru
zabytków, znajdujących sić na obszarze Gminy ...............
2. Celem dotacji jest wspieranie i uzupełnianie działaĉ właċcicieli lub posiadaczy zabytków dla zapewnienia ochrony i konserwacji wartoċciowych elementów substancji zabytkowej.
§ 2. 1. Dotacja moďe być udzielona kaďdemu, kto jest właċcicielem lub posiadaczem zabytku, o którym
mowa w § 1 ust. 1 z wyłączeniem zabytków bćdących w posiadaniu jednostek organizacyjnych, zaliczanych
do sektora finansów publicznych, które są finansowane ze ċrodków finansowych przyznanych odpowiednio
przez dysponentów czćċci budďetowych bądč jednostki samorządu terytorialnego, którym podlegają te jednostki.
2. Dotacja moďe być udzielona na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach okreċlonych w § 1, ust. 1, ustalonych na
podstawie kosztorysu i programu prac zatwierdzonego przez właċciwe słuďby konserwatorskie.
§ 3. 1. Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych
do rejestru zabytków moďe obejmować nakłady konieczne na:
1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
2) przeprowadzenie badaĉ konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych;
3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami prawa budowlanego;
6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnćtrz;
7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
8) stabilizacjć konstrukcyjną czćċci składowych zabytku lub ich odtworzenia w zakresie niezbćdnym dla zachowania tego zabytku;
9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i detali architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie,
z uwzglćdnieniem charakterystycznej dla tego budynku kolorystyki;
10) odtworzenie zniszczonej przynaleďnoċci zabytku, jeďeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej
substancji tej przynaleďnoċci;
11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym oċcieďnic i okiennic, zewnćtrznych odrzwi i drzwi,
wićčby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
12) modernizacjć instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna czćċci składowe lub przynaleďnoċci;
13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
14) uzupełnienie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz.1271 i Nr
214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1206, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227 i poz. 1658.
10
Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390 oraz z 2006 r. Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875).
9
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15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu
parku lub ogrodu;
16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbćdnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt. 7 – 15;
17) zakup i montaď instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpoďarowej i odgromowej.
2. Przeprowadzenie prac lub robót, o których mowa w pkt. 1-17, wymaga wyłonienia ich wykonawcy na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówieĉ publicznych (Dz. U. z 2006 roku Nr 164,
poz. 1163 z póčn. zm.)
3. Prowadzenie prac konserwatorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru wymaga pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz.1568 z póčn. zm.).
§ 4. 1. Dotacja moďe być udzielona w wysokoċci do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
w zaleďnoċci od ċrodków zaplanowanych w budďecie województwa.
2. W szczególnych przypadkach, jeďeli zabytek, o którym mowa w ust. 1, posiada wyjątkową wartoċć historyczną, artystyczną lub naukową, albo wymaga przeprowadzenia złoďonych pod wzglćdem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, dotacja moďe być udzielona do wysokoċci 100% nakładów na wykonanie tych prac lub robót.
3. W przypadku, jeďeli stan zachowania zabytku, o którym mowa w § 1 ust. 1 wymaga niezwłocznego
podjćcia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, dotacja moďe być równieď udzielona do wysokoċci 100% nakładów na wykonanie tych prac lub robót.
§ 5. Łączna kwota dotacji udzielonych ze ċrodków publicznych na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, o którym mowa w § 1, ust. 1, nie moďe przekraczać 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.
§ 6. 1. Udzielenie dotacji moďe nastąpić po złoďeniu przez właċciciela lub posiadacza zabytku wniosku
w tej sprawie do Wójta (Burmistrza, Prezydenta) ............ za poċrednictwem Wydziału .................... Wnioski
naleďy składać w terminie do ......................... kaďdego roku poprzedzającego rok realizacji prac lub robót
według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Termin, o którym mowa w ust. 1, nie ma zastosowania w przypadku ubiegania sić o dotacjć na prace
interwencyjne wynikające z zagroďenia zabytku.
3. Wnioski o przyznanie dotacji opiniuje komisja powołana przez Zarząd Województwa ………….. w formie uchwały.
4. Regulamin pracy komisji, o której mowa w ust. 3, stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 7. 1. Rada Gminy ..........., w miarć posiadanych ċrodków, ustala w budďecie gminy wysokoċć wydatków przeznaczonych na dotacje.
2. Rada Gminy ..........., udziela dotacji na przeprowadzenie prac lub robót w drodze uchwały.
§ 8. Przekazanie dotacji nastćpuje na podstawie umowy okreċlającej w szczególnoċci:
1) zakres planowanych prac lub robót i termin ich realizacji;
2) wysokoċć udzielonej dotacji oraz termin i tryb jej płatnoċci;
3) tryb kontroli wykonania umowy;
4) sposób i termin rozliczania dotacji;
5) przyczyny, warunki, sposób i termin zwrotu dotacji;
6) zobowiązanie podmiotu dotowanego do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku –
Prawo zamówieĉ publicznych (Dz. U. z 2006 roku Nr 164, poz. 1163 ze zm.);
7) zobowiązanie podmiotu dotowanego do nie zbywania zabytku odnowionego w ramach przyznanej dotacji, w ciągu 3 lat od daty rozliczenia dotacji.
§ 9. Rozliczenie koĉcowe realizacji zadania nastćpuje w sposób i w terminach okreċlonych w umowie,
które podmiot dotowany składa w Wydziale .................... według wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 10. 1. Wydział ................. prowadzi dokumentacjć udzielonych dotacji oraz informuje o tym inne organy uprawnione do udzielania dotacji na prace lub roboty przy zabytkach.
2. Wydział ................. ogłasza na tablicy ogłoszeĉ Urzćdu uchwałć o przyznaniu dotacji.
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3. Kaďdemu przysługuje prawo wglądu do dokumentacji, o której mowa w ust. 1, na zasadach okreċlonych w przepisach dotyczących dostćpu do informacji publicznej.
§ 11. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa........................
UZASADNIENIE
Dąďąc do poprawy stanu zasobów regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz zachowania krajobrazu kulturowego Rada Gminy ................. Uchwałą Nr
/ / z dnia ...................... roku przyjćła zasady i tryb udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków.
Dokument ten powstał celem ochrony, poprawy stanu technicznego oraz zahamowania procesu niszczenia
zasobów dziedzictwa kulturowego gminy. W uzasadnieniu uznano potrzebć pilnego ratowania zasobów
dziedzictwa za sprawć priorytetową, poniewaď tradycyjny krajobraz kulturowy, m.in. pod wpływem przemian gospodarczych, ulega ciągłej degradacji, tracąc swoją ukształtowaną historycznie wyjątkową strukturć.

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 42

– 2565 –

Poz. 618
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr...../......./....
Rady Gminy ............
z dnia ................................roku

REGULAMIN PRACY KOMISJI
rozpatrującej wnioski o udzielenie dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy .............., nie
stanowiących własności gminy.
§ 1. Wójt (Burmistrz, Prezydent)........... powołując Komisjć okreċli jej szczegółowe zasady działania oraz
kryteria, jakimi powinna sić kierować przy rozpatrywaniu wniosków.
§ 2. Podstawć pracy Komisji stanowią udokumentowane wnioski podmiotów uprawnionych złoďone
w terminie okreċlonym w uchwale. Wnioski złoďone po terminie lub niekompletne nie bćdą rozpatrywane.
§ 3. Do zadaĉ Komisji naleďy:
1) opiniowanie wniosków o przyznanie dotacji na prowadzone prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
2) opiniowanie wniosków o przyznanie dotacji na prace interwencyjne wynikające z zagroďenia zabytku
wpisanego do rejestru zabytków.
§ 4. 1. Komisja dokonuje oceny wniosków według nastćpujących kryteriów:
1) dostćpnoċć zabytku dla ogółu społecznoċci lokalnej i turystów oraz rola zabytku w kształtowaniu przestrzeni publicznej,
2) promowanie kultury oraz historii regionu,
3) ranga zabytkowo-artystyczna obiektu,
4) stan zachowania obiektu,
5) fakt kontynuowania prac,
6) wysokoċć zaangaďowanych ċrodków własnych,
7) ocena realnoċci wykonania planowanych prac w ċwietle przewidywanych kosztów,
8) zgodnoċć z gminnym programem opieki nad zabytkami.
2. Preferuje sić prace kompleksowe, moďliwe do realizacji w ciągu jednego roku.
§ 5. 1. Komisja pracuje na posiedzeniach, którym przewodniczy Dyrektor Wydziału ........................, zwany
dalej Przewodniczącym.
2. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący.
§ 6. 1. Komisja podejmuje decyzje w głosowaniu jawnym, przy obecnoċci całego jej składu, zwykłą
wićkszoċcią głosów.
2. Przewodniczący przedkłada Wójtowi (Burmistrzowi, Prezydentowi)........... wykaz zawierający zestawienie pozytywnie przez nią zaopiniowanych wniosków, na które moďe być udzielona dotacja.
3. Protokoły z posiedzeĉ Komisji oraz wykaz, o którym mowa w ust. 2, podpisuje Przewodniczący.
§ 7. Obsługć administracyjno-techniczną zapewnia Wydział ......................
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr...../...../....
Rady Gminy..........................
z dnia...........................roku

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY
BUDOWLANE PRZY ZABYTKU
WPISANYM DO REJESTRU
I. PODSTAWOWE INFORMACJE O ZABYTKU I WNIOSKODAWCY
A. DANE O ZABYTKU:
1. NAZWA ZABYTKU
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
2. DANE O ZABYTKU
Nr w rejestrze zabytków:
wpis z dnia:
3. DOKŁADNY ADRES ZABYTKU LUB MIEJSCE JEGO PRZECHOWYWANIA
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
4. UZASADNIENIE istotnego znaczenia historycznego, artystycznego lub naukowego zabytku dla
regionu
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
B. WNIOSKODAWCA
1. IMIĆ I NAZWISKO / NAZWA
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
2. ADRES / SIEDZIBA/GMINA/POWIAT
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
3. NR NIP:
4. INNE DANE (dot. jednostek organizacyjnych):
1) FORMA PRAWNA
2) NAZWA I NR REJESTRU
DATA WPISU DO REJESTRU / EWIDENCJI
NR REGON:
OSOBY UPOWAĎNIONE DO REPREZENTOWANIA WNIOSKODWCY (zgodnie z danymi rejestrowymi):
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
BANK (nazwa, adres) i NR KONTA WNIOSKODAWCY:
.............................................................................................................................................
C. TYTUŁ DO WŁADANIA ZABYTKIEM:
(własność, użytkowanie wieczyste, dzierżawa, inne)
Dla nieruchomoċci prowadzona jest przez Sąd Rejonowy
............................................................................
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(w przypadku braku księgi wieczystej) zbiór dokumentów

D. UZYSKANE POZWOLENIA:
1. Pozwolenie na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych
przy zabytku
wydane przez:
z dnia:
Nr zezwolenia:
2. Pozwolenie na budowć
wydane przez:
z dnia:

Nr zezwolenia:

3. Zgłoszenie robót budowlanych
do……………………………………………………………………………………
z dnia:
Zgłoszony/nie zgłoszony przez organ sprzeciw:
decyzja Nr…………………………….. z dnia…………………..
II. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PRACACH LUB ROBOTACH
A. ZAKRES RZECZOWY PRAC LUB ROBÓT I ICH CHARAKTERYSTYKA:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
B. UZASADNIENIE CELOWOĊCI PRAC LUB ROBÓT:
.........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
C. TERMIN REALIZACJI: (planowany termin rozpoczćcia zakoĉczenia prac)
.........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
D. PRZEWIDYWANE KOSZTY REALIZACJI PRAC LUB ROBÓT ORAZ ČRÓDŁA ICH FINANSOWANIA:
przewidywane koszty realizacji prac lub ro- zakres rzeczowy
kwota
udział w całoċci
bót oraz čródła ich sfinansowania
kosztów (w %)
ogółem
przedmiot i kwota wnioskowanego dofinansowania
finansowe ċrodki własne wnioskodawcy
udział ċrodków pozyskanych z:
budďetu paĉstwa
wojewódzkiego konserwatora zabytków
budďetów jednostek samorządu terytorialnego
- innych čródeł (naleďy wskazać)
E. HARMONOGRAM I PRELIMINARZ CAŁKOWITYCH KOSZTÓW ZADANIA WRAZ ZE ČRÓDŁAMI
FINANSOWANIA
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Koszty z podziałem na čródła finansowania
Dotacja samorządu województwa

Ċrodki własne

Inne čródła

III. DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY
Wykaz wykonanych przez wnioskodawcć w okresie ostatnich 3 lat prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku nieruchomym / ruchomym, wpisanym do rejestru
zabytków z podaniem wysokoċci wydatków poniesionych na ich przeprowadzenie, w tym sfinansowanych ze ċrodków publicznych
rok
Zakres wykonanych prac
Poniesione wy- Dotacje ze ċrodków publicznych (wydatki
sokoċć, čródło i przeznaczenie)

IV. WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH PRZY SKŁADANIU WNIOSKU:
1) potwierdzona za zgodnoċć z oryginałem kserokopia decyzji o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub roboty,
2) dokument potwierdzający tytuł władania zabytkiem (np.: aktualny wypis z rejestru gruntów lub
aktualny odpis z ksićgi wieczystej, akt notarialny),
3) decyzja właċciwego organu ochrony zabytków zezwalająca na przeprowadzenie prac lub robót
oraz projekt i pozwolenie na budowć, gdy wniosek dotyczy prac lub robót przy zabytku nieruchomym lub program prac przy zabytku ruchomym,
4) pozwolenie na budowć , jeďeli wskazane/planowane prace lub roboty wymagają w myċl obowiązującego
stanu prawnego uzyskania takiego pozwolenia ewentualnie zgłoszenie robót budowlanych i informacja o zgłoszonym/nie zgłoszonym przez organ sprzeciwie
5) fotograficzna dokumentacja zabytku,
6) informacja o wnioskach o udzielenie dotacji skierowanych do innych organów,
7) informacja o zgodnoċci z lokalnym i wojewódzkim programem opieki nad zabytkami,
8) oċwiadczenie wnioskodawcy o niezaleganiu z płatnoċciami na rzecz podmiotów publicznoprawnych,
9) w przypadku, gdy wnioskodawcą jest przedsićbiorca, do wniosku o udzielenie dotacji naleďy dołączyć informacjć o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem złoďenia wniosku – sporządzoną
w zakresie i według zasad okreċlonych w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postćpowaniu w prawach dotyczących pomocy publicznej
Dotacje udzielane są na zasadach okreċlonych w uchwale Rady Gminy ........... Nr ..../..../.... z dnia
..................... roku w sprawie przyjćcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
W przypadku stwierdzenia, ďe we wniosku podano nieprawdziwe dane, Wójt (Burmistrz, Prezydent)
........ zastrzega sobie prawo do ďądania zwrotu przyznanych ċrodków.
V. PODPISY:
W przypadku otrzymania dotacji zobowiązuje sić do wydatkowania przyznanych ċrodków na realizacjć wskazanego zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieĉ
publicznych (Dz. U. z 2006 roku Nr 164, poz. 1163 ze zm.), ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialnoċci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze
zm.)
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1. Podpis wnioskodawcy (osób uprawnionych do reprezentowania Wnioskodawcy)
(podpisy)

Miejscowoċć, dnia...................
(pieczątki)
Oċwiadczam/my, ďe:
Wszystkie podane we wniosku informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.
……………………………………………………………………………………………………………………….
......................................................................................................................................................
(pieczątka i podpisy)
2. Potwierdzenie przyjćcia wniosku wraz z załącznikami
data przyjćcia, osoba przyjmująca wniosek
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr..../..../…
Rady Gminy...................
z dnia....................roku

..............................................................
..............................................................
Wnioskodawca
..............................................................
..............................................................
Adres Wnioskodawcy
..............................................................
Numer telefonu

SPRAWOZDANIE
z wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków, na które została udzielona dotacja/ zostały przekazane środki *
Niniejszym przedstawiam sprawozdanie merytoryczne i finansowe z wykonania prac przy obiekcie zabytkowym objćtych Umową Nr......................................................................................................
1. Sprawozdanie merytoryczne (zwićzły opis wykonanych prac z podaniem zakresu realizacji poszczególnych etapów/zadaĉ).
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
2. Sprawozdanie finansowe.
A. Zestawienie kosztów.
Całkowity koszt wykonanych prac
zł (brutto)
W tym koszty pokryte ze ċrodków własnych
Koszty pokryte z dotacji gminy
zł (brutto)
W tym koszty pokryte ze ċrodków pochoNazwa čródła finansowania
dzących z innych čródeł (wskazać čródła)

* niepotrzebne skreślić

Kwota
zł (brutto)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..........................................
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B. Zestawienie faktur.

L.p.

Wystawca dokumentu ksićgowego

Nr dokumentu ksićgowego

Data

Nazwa
wydatku

Čródła finansowania

Kwota w zł (brutto)

Łącznie
3. Wymagane załączniki do sprawozdania z wykorzystania ċrodków na prace przy obiekcie zabytkowym **
pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac objćtych wnioskiem ***
pozwolenie na budowć ***
obmiar przeprowadzonych prac i robót potwierdzony przez odpowiednie słuďby,
protokół odbioru przez właċciwe słuďby konserwatorskie i budowlane (jeċli dotyczy) przeprowadzonych prac
i robót,
kserokopie faktur lub rachunków ze wskazaniem Nr ksićgowego, nazwy wydatku oraz jego kwoty wraz
z opisem okreċlającym wysokoċci ċrodków lub dotacji finansujących dany rachunek lub fakturć oraz potwierdzenie zapłaty – wyciąg bankowy,
protokół z wyboru wykonawcy sporządzony zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówieĉ publicznych,
oċwiadczenie o zgodnoċci dołączonych danych ze stanem faktycznym wraz z pouczeniem o odpowiedzialnoċci z art. 233 Kodeksu karnego,
fotograficzna dokumentacja zabytku po zakoĉczeniu prac.

Miejscowoċć, data................................

.....................................................
podpis/y, pieczćć

4. Ocena sprawozdania.
Zakres merytoryczny
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Zakres finansowy
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

** kserokopie potwierdzone przez Wnioskodawcę za zgodność z oryginałem
*** o ile dokument nie był wymagany jako załącznik do wniosku o udzielenie dotacji lub wystąpiły zmiany
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UCHWAŁA NR XLIV/18/2010
RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU
z dnia 25 marca 2010r.
w sprawie utraty mocy uchwały Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 28 sierpnia 2008 roku, Numer
XXIV/32/2008 w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Burmistrza w sprawie wprowadzenia ograniczeń
w korzystaniu z wody pitnej z wodociągów stanowiących własność Gminy Zbąszynek
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 41 ust. 1,
3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
uchwala sić, co nastćpuje:
§ 1. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 28 sierpnia 2008r. Nr XXIV/32/2008
w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Burmistrza
w sprawie wprowadzenia ograniczeĉ w korzystaniu
z wody pitnej z wodociągów stanowiących własnoċć
Gminy Zbąszynek zatwierdzająca Zarządzenie Burmistrza Zbąszynka z dnia 1 lipca 2008 roku
Nr 41/2008 w sprawie wprowadzenia ograniczeĉ
w korzystaniu z wody pitnej z wodociągów stanowiących własnoċć Gminy Zbąszynek.

§ 2. Zarządzenie Burmistrza Zbąszynka z dnia
1 lipca 2008 roku Nr 41/2008 w sprawie wprowadzenia ograniczeĉ w korzystaniu z wody pitnej z wodociągów stanowiących własnoċć Gminy Zbąszynek
traci moc z dniem wejċcia w ďycie niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Zbąszynka.
§ 4. Uchwała wchodzi w ďycie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jan Mazur
6 19

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

620
62 0

UCHWAŁA NR LIV/23/2010
RADY MIASTA ŻAGAŃ
z dnia 25 marca 2010r.
w sprawie nadania nazwy placu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póčn. zm.)
§ 1. Nieruchomoċci komunalnej oznaczonej jako
działka ewidencyjna Nr 1648/4 o powierzchni
0,2750ha połoďonej w Ďaganiu przy ul. Ďarskiej nadaje sić nazwć Placu imienia "3 Drezdeĉskiego Pułku Czołgów Ċrednich".
§ 2. Bliďsze okreċlenie połoďenia nieruchomoċci
o której mowa w § 1, zwiera załącznik graficzny do
niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Miasta Ďagaĉ.
§ 4. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 14 dni
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Zdzisław Mirski
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LIV/23/2010
Rady Miasta Żagań
z dnia 25 marca 2010r.
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UCHWAŁA NR LIV/27/2010
RADY MIASTA ŻAGAŃ
z dnia 25 marca 2010r.
zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/161/2008 Rady Miasta Żagań z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie
określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania
przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Żagań przez osoby fizyczne lub prawne

Na podstawie ust. 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. 5
ust. 1 i art. 90 ust. 1, 2b, 3c i 4 ustawy z dnia
7 wrzeċnia 1991r. o systemie oċwiaty (Dz. U. z 2004r.
Nr 256, poz. 2572 z póčn. zm.), uchwala sić, co nastćpuje:

w informacjach, o których mowa w § 4 ust. 1, na
podstawie udostćpnianej przez organ prowadzący dokumentacji, stanowiącej podstawć sporządzania tych informacji.
3. Jeċli w wyniku kontroli zostanie stwierdzone,
ďe dotacja była pobrana nienaleďnie lub w nadmiernej wysokoċci, podlega ona zwrotowi na rachunek Gminy Ďagaĉ o statusie miejskim
w Banku zachodnim WBK O/Ďagaĉ Nr 66 1090
2558 0000 0006 4000 0100 wraz z odsetkami
w wysokoċci okreċlonej jak od zaległoċci podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia
tych okolicznoċci, zgodnie z przepisami ustawy
o finansach publicznych."

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/ 161/2008 Rady Miasta
Ďagaĉ z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie okreċlenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania
przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta
Ďagaĉ przez osoby fizyczne lub prawne wprowadza
sić nastćpujące zmiany:
1. § 5 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie:
„Ostatecznego rozliczenia udzielonej dotacji za
okres roczny Burmistrz Miasta dokona w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia roku nastćpnego, przy czym:
1) wyrównanie kwoty dotacji naleďnej za rok
objćty dotowaniem przekazuje sić do 31 grudnia
roku budďetowego,
2) kwota nadpłaconej dotacji podlega zwrotowi
do dnia 31 stycznia roku nastćpującego po roku,
w którym udzielono dotacji".
2. § 7 otrzymuje nowe brzmienie:
„1. Burmistrzowi Miasta przysługuje prawo kontroli wykorzystania przekazanej dotacji.
2. Upowaďnieni pracownicy Urzćdu Miasta Ďagaĉ mogą dokonywać kontroli zgodnoċci ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazanych

§ 2. Traci moc uchwała Nr LII/9/2010 Rady Miasta Ďagaĉ z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmieniająca uchwałć Nr XXXVI/161/2008 Rady Miasta
Ďagaĉ z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie okreċlenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania
przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta
Ďagaĉ przez osoby fizyczne lub prawne.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Miasta Ďagaĉ.
§ 4. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 14 dni
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2010 roku.
Przewodniczący Rady
Zdzisław Mirski
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UCHWAŁA NR XLII/225/2010
RADY GMINY ZWIERZYN
z dnia 29 marca 2010r.
w sprawie opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego,
z których mogą korzystać dzieci uczęszczające do Publicznego Przedszkola w Zwierzynie

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 wrzeċnia
1991r. o systemie oċwiaty (tekst jednolity: Dz. U.
z 2004r. Nr 256, poz. 2572, ze zmianami w 2003r.
Nr 137, poz. 1304; w 2004r. Nr 69, poz. 624, Nr 273,
poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; w 2005r. Nr 17,
poz. 141, Nr 131, poz. 1091, Nr 122, poz. 1020,
Nr 137, poz. 1304, Nr 167, poz. 1400, Nr 94, poz. 788,
Nr 249, poz. 2104; w 2006r. Nr 144, poz. 1043,
Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; w 2007r. Nr 42,
poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120,
poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292;
w 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216,
poz. 1370; w 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206,
Nr 56, poz. 548, Nr 219, poz. 1705) Rada Gminy
Zwierzyn uchwala, co nastćpuje:
§ 1. 1. Za zajćcia ċwiadczone przez Publiczne
Przedszkole w Zwierzynie prowadzone przez Gminć
Zwierzyn, realizowane poza obowiązującą podstawą
programową, a obejmujące swoim zakresem:
1) gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój
psychofizyczny, emocjonalny i społeczny dziecka;
2) zabawy aktywizujące oraz badawczo - rozwijające zainteresowania otaczającym ċwiatem;

§ 2. 1. Miesićczna wysokoċć opłaty za czas realizacji ċwiadczeĉ ustalana jest na podstawie liczby
godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas
objćty podstawą programową oraz opłatć, o której
mowa § 1. 1.
2. Opłatć pobiera sić zgodnie z listą obecnoċci
dzieci prowadzoną w przedszkolu.
§ 3. Zakres ċwiadczeĉ, zasady pobierania opłat
miesićcznych za ċwiadczenia, termin obowiązywania umowy oraz warunki jej wypowiadania, okreċli
umowa cywilnoprawna zawierana pomićdzy dyrektorem a rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka.
§ 4. Opłata, o której mowa w § 1. 1 nie obejmuje
kosztów wyďywienia.
§ 5. Traci moc uchwała Nr VIII/39/07 Rady Gminy
Zwierzyn z dnia 30 maja 2007r. w sprawie ustalenia
wysokoċci dziennej stawki ďywieniowej i miesićcznej opłaty stałej w przedszkolu w Zwierzynie, oraz
uchwała Nr XV/72/2007 Rady Gminy Zwierzyn z dnia
28 grudnia 2007r. w sprawie wysokoċci opłat i zasad
korzystania ze stołówki zorganizowanej przy Zespole
Placówek Oċwiatowych w Zwierzynie.

3) zabawy plastyczne, muzyczne, teatralne, twórcze i inne, rozwijające zdolnoċci dzieci;

§ 6. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy Zwierzyn.

4) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój
fizyczny dziecka,

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

ustala sić opłatć w wysokoċci 2,00zł (brutto) za
1 i 2 godzinć realizacji tych zajćć. Za kaďdą kolejną
godzinć zajćć stawka ulega obniďeniu do wartoċci
1,00zł (brutto).

Przewodniczący Rady
Mirosław Gniewczyński

2. Opłatć pobiera sić za kaďą rozpoczćtą godzinć
dodatkowych zajćć, o których mowa w § 1. 1.

62 2

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 42

– 2576 –

Poz. 623, 624

623
62 3

UCHWAŁA NR LV/349/10
RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE
z dnia 26 marca 2010r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
2001r. Nr 142, poz. 1591 z póčn. zm.1) ) oraz art. 81
ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568
z póčn. zm.2)) uchwala sić co nastćpuje:
§ 1. W uchwale Nr LIII/347/10 Rady Miejskiej
w Koďuchowie z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie
okreċlenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków § 7 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) termin i sposób zwrotu niewykorzystanej
czćċci dotacji celowej nie dłuďszy niď terminy
zwrotu dotacji okreċlone w dziale V ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z póčn. zm.).”

§ 3. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Strzymiński
_______________________________________________________
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r.
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111,
Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241,
z 2010r. Nr 28 , poz. 142 i 146; Nr 40, poz. 230
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390, z 2006r.
Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875, z 2009r. Nr 31, poz. 206, Nr 97,
poz. 804)

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Koďuchowa.
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UCHWAŁA NR XXXIII/163/10
RADY GMINY BOJADŁA
z dnia 31 marca 2010r.
w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Bojadła

Na podstawie art. 30 ust. 2 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 póčn. zm.) uchwala sić, co nastćpuje:
§ 1. Dokonuje sić zmiany podziału granic stałych
obwodów głosowania: Nr 2, Nr 3 utworzonych na
terenie Gminy Bojadła uchwałą Nr XXXVI/179/02
z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, zmienioną uchwałą
Nr XXIV/117/09 Rady Gminy Bojadła z dnia 12 lutego 2009r., poprzez wykreċlenie z obwodu głosowania Nr 2, obejmującego miejscowoċci Klenica, osada
Kliniczki, miejscowoċci Siadcza i włączeniu tej miejscowoċci w skład obwodu głosowania Nr 3, obejmującego miejscowoċci Bełcze, przysiółek Sosnówka.

§ 2. Wykaz stałych obwodów głosowania
uwzglćdniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzćdowym Województwa Lubuskiego oraz podaniu do publicznej wiadomoċci w sposób zwyczajowo przyjćty.
§ 4. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Lubuskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Zielonej Górze.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w ďycie z dniem podjćcia.
Przewodniczący Rady
Stefan Łabiak
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIII/163/10
Rady Gminy Bojadła
z dnia 31 marca 2010 r.

Wykaz stałych obwodów głosowania, ich granice i numery oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych
w Gminie Bojadła
Numer obwodu
głosowania

Granica obwodu

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej

1

BOJADŁA, przysiółek KARCZEMKA, osada WIRÓWEK,
KARTNO, przysiółek PÓLKO, SUSŁÓW, MŁYNKOWO, PRZEWÓZ, PYRNIK.

Gminny Oċrodek Kultury w Bojadłach

2

KLENICA, osada KLINICZKI.

3

BEŁCZE, przysiółek SOSNÓWKA, SIADCZA.

Szkoła Podstawowa
w Klenicy
Dom Pomocy Społecznej w Bełczu

62 4

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

625
62 5

UCHWAŁA NR XXXIII/164/10
RADY GMINY BOJADŁA
z dnia 31 marca 2010r.
w sprawie zmian w podziale Gminy Bojadła na stałe okręgi wyborcze
Na podstawie art. 92 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 póčn. zm.) uchwala sić, co nastćpuje:

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzćdowym Województwa Lubuskiego oraz podaniu do publicznej wiadomoċci w sposób zwyczajowo przyjćty.

§ 1. Dokonuje sić zmian w podziale na stałe
okrćgi wyborcze utworzone na terenie Gminy Bojadła uchwałą Nr XXXVI/178/02 z dnia 26 czerwca
2002r. w sprawie utworzenia okrćgów wyborczych,
w nastćpujący sposób: likwiduje sić okrćg wyborczy
Nr 6, obejmujący miejscowoċć Siadcza i włącza sić
go w skład okrćgu wyborczego Nr 1, obejmujący
miejscowoċci Bełcze, przysiółek Sosnówka, Siadcza,
z liczbą mandatów - 2.

§ 4. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Lubuskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Zielonej Górze.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w ďycie z dniem podjćcia.

§ 2. Wykaz stałych okrćgów wyborczych, ich
granice i numery oraz liczbć wybieranych radnych
z uwzglćdnieniem zmian, o których mowa w § 1,
stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady
Stefan Łabiak

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXIII/164/10
Rady Gminy Bojadła
z dnia 31 marca 2010 r.
Wykaz stałych okręgów wyborczych, ich granice i numery oraz liczba wybieranych radnych w Gminie
Bojadła
Numer okręgu
1
2
3
4
5

Granice okręgu
BEŁCZE, przysiółek SOSNÓWKA, SIADCZA.
BOJADŁA, przysiółek KARCZEMKA, osada WIRÓWEK.
KARTNO, przysiółek PÓLKO, SUSŁÓW.
MŁYNKOWO, PRZEWÓZ, PYRNIK.
KLENICA, osada KLINICZKI

Liczba wybieranych radnych
2
5
1
2
5
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UCHWAŁA NR XL/269/10
RADY POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO
z dnia 25 marca 2010r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym oraz trybu i zakresu
kontroli prawidłowości ich wykorzystania
Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzeċnia
1991r. o systemie oċwiaty (Dz. U z 2004r. Nr 256,
poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781;
z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122,
poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400
i Nr 249, poz. 2104; z 2006r. Nr 144, poz. 1043,
Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 ; z 2007r. Nr 42,
poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791 i Nr 120,
poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292;
z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216,
poz. 1370, Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009r. Nr 6,
poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458) uchwala
sić, co nastćpuje:
§ 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) szkole niepublicznej – naleďy przez to rozumieć
szkołć niepubliczną o uprawnieniach szkoły
publicznej,
2) placówce niepublicznej – naleďy przez to rozumieć placówkć niepubliczną, o której mowa
w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy o systemie oċwiaty,
3) uczniu – naleďy przez to rozumieć ucznia szkoły
niepublicznej lub wychowanka placówki niepublicznej.
§ 2. 1. Dotacji udziela sić na wniosek osoby
prawnej lub fizycznej prowadzącej szkołć lub placówkć, o której mowa w § 1, który powinien zawierać:
1) nazwć i adres szkoły lub placówki,
2) informacjć o zaċwiadczeniu o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
3) informacjć o decyzji o nadaniu uprawnieĉ szkoły publicznej,
4) informacjć o planowanej liczbie uczniów na rok
udzielenia dotacji,
5) nazwć banku oraz numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja,
6) zobowiązanie do informowania o faktycznej
liczbie uczniów oraz do rozliczenia otrzymanej
dotacji, zgodnie z zasadami okreċlonymi w § 5
pkt 2 uchwały.
2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.
§ 3. Dotacja przysługuje:
1) na kaďdego ucznia szkoły niepublicznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub

obowiązek nauki - w wysokoċci równej kwocie
przewidzianej na jednego ucznia danego typu
i rodzaju szkoły w czćċci oċwiatowej subwencji
ogólnej otrzymanej przez Powiat Ċwiebodziĉski, w roku udzielenia dotacji,
2) na kaďdego ucznia innej szkoły niepublicznej
niewymienionej w pkt 1 - w wysokoċci 80%
ustalonych w budďecie Powiatu Ċwiebodziĉskiego wydatków bieďących, ponoszonych
w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju, w przeliczeniu na jednego ucznia,
3) na kaďdego ucznia placówki niepublicznej
w wysokoċci równej kwocie przewidzianej
w czćċci oċwiatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Powiat Ċwiebodziĉski w roku
udzielenia dotacji.
§ 4. 1. Dotacja przekazywana jest co miesiąc,
w terminie do ostatniego dnia kaďdego miesiąca na
faktyczną liczbć uczniów, podaną w informacji,
o której mowa w § 5 pkt 1.
2. Dotacja za miesiące ferii letnich (lipiec, sierpieĉ) przekazywana jest według liczby uczniów wykazanej w rozliczeniu, o którym mowa w § 5 pkt 1, za
miesiąc czerwiec.
§ 5. Osoba prowadząca szkołć lub placówkć niepubliczną jest zobowiązana do:
1) comiesićcznego przekazywania informacji o faktycznej liczbie uczniów, z wyłączeniem lipca
i sierpnia, w terminie do 20 dnia kaďdego miesiąca – według wzoru stanowiącego załącznik
Nr 2 do uchwały. Podana liczba uczniów powinna być zgodna z liczbą uczniów wykazaną
w ksićdze uczniów, prowadzonej przez szkołć
lub placówkć niepubliczną.
2) rozliczenia dotacji za okres od dnia 1 stycznia
do dnia 31 grudnia - w terminie do dnia
31 grudnia - według wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do uchwały.
3) prowadzenia wyodrćbnionej ewidencji finansowo-ksićgowej ċrodków finansowych otrzymanych na realizacjć zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 wrzeċnia
1994r. o rachunkowoċci (tj. Dz. U. z 2009r.
Nr 152, poz. 1223).
4) Dokumenty ksićgowe powinny zawierać opis
dotyczący čródła finansowania.
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§ 6. 1. Powiatowi przysługuje prawo kontroli rozliczenia, o którym mowa w § 5 pkt 2.

wydatkowanych ċrodków od osoby prowadzącej
szkołć lub placówkć.

2. Kontrola wykorzystania dotacji przeprowadzana jest przez pracowników Starostwa Powiatowego na podstawie upowaďnienia Zarządu Powiatu.

6. Z kontroli sporządza sić protokół, który otrzymuje osoba prowadząca szkołć jak i Zarząd Powiatu.

3. W przypadku stwierdzenia rozbieďnoċci pomićdzy kwotą dotacji naleďnej, a pobranej, kwota
dotacji pobrana nienaleďnie lub w nadmiernej wysokoċci podlega zwrotowi do budďetu powiatu
w terminie do dnia 15 stycznia roku nastćpującego
po roku, w którym udzielono dotacji, a kwota dotacji
pobrana w niďszej wysokoċci niď naleďna podlega
wyrównaniu w roku udzielenia dotacji.
4. Kontrola dotyczy zgodnoċci ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazanych w rozliczeniu
oraz prawidłowoċci wykorzystania dotacji zgodnie
z zasadami okreċlonymi w art. 90 ust. 3d ustawy
o systemie oċwiaty.
5. W ramach kontroli upowaďnione osoby mogą
badać dokumenty i inne noċniki informacji, które
mają znaczenie dla oceny prawidłowoċci wydatkowania dotacji oraz ďądać wyjaċnieĉ dotyczących

7. W ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu
osobie prowadzącej szkołć przysługuje prawo złoďenia pisemnych wyjaċnieĉ.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza sić Zarządowi
Powiatu Ċwiebodziĉskiego.
§ 8. Traci moc uchwała Nr XXXI/286/02 Rady
Powiatu Ċwiebodziĉskiego z dnia 29 maja 2008r.
w sprawie trybu udzielania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym oraz sposobu ich rozliczania.
§ 9. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Bogusław Motowidełko
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XL/269/10
Rady Powiatu Świebodzińskiego
z dnia 25 marca 2010r.

………………………………………………………………….
(Wnioskodawca – Osoba prowadząca szkołć lub placówkć)
Wniosek o udzielenie dotacji na rok ……
1. Nazwa i adres szkoły lub placówki niepublicznej
…………………………………………………………………….…………………………………….
…………………………………………………………………………..………………………………..
2. Zaċwiadczenie o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych (kto wydał, nr, data):
…………………………………………………………………………….………………………………
3. Decyzja nadająca uprawnienie szkoły publicznej (kto wydał, nr, data):
……………………………………………………………………………….……………………………
4. Planowana liczba uczniów w roku udzielenia dotacji :……………………….…………….
5. Numer rachunku bankowego, na który naleďy przekazywać dotacjć:
………………………………………………………………….…………………………………………
Zobowiązujć sić do realizacji postanowieĉ okreċlonych w § 5 uchwały Rady Powiatu Ċwiebodziĉskiego
Nr XL/269/10 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym oraz trybu
i zakresu kontroli prawidłowoċci ich wykorzystania:
1) przedkładania informacji o liczbie uczniów, w terminie do 20 dnia kaďdego miesiąca, z wyłączeniem lipca i sierpnia,
2) rozliczenia otrzymanej dotacji, w terminie o dnia 31 grudnia roku, w którym otrzymano dotacjć.

………………………………………………….
(data)

………………………………………..
(podpis wnioskodawcy)
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XL/269/10
Rady Powiatu Świebodzińskiego
z dnia 25 marca 2010 r.

…………………..………………………………………………..
(Osoba prowadząca szkołć/placówkć niepubliczną)
Informacja o faktycznej liczbie uczniów w szkole lub placówce niepublicznej
1. Nazwa i adres szkoły/ placówki niepublicznej
…………………………………………………………………….…………………………………….
…………………………………………………………………………..……………………………….
2. Liczba uczniów w …………………………………………
(miesiąc i rok )

Oċwiadczam, ďe podana liczba jest zgodna z prowadzoną przez szkołć / placówkć ewidencją.
*) liczbć uczniów podawać na 15 dzieĉ miesiąca

……………………..………..
(sporządził, data tel.)

………….………………
(podpis osoby prowadzącej)
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XL/269/10
Rady Powiatu Świebodzińskiego
z dnia 25 marca 2010r.

…………………..…………………………………..
(Osoba prowadząca szkołć/placówkć niepubliczną)
Rozliczenie dotacji przekazanej szkole lub placówce niepublicznej w roku ………..
1. Nazwa i adres szkoły lub placówki niepublicznej
…………………………………………………………..…………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….
2. Kwota dotacji na 1 ucznia na 1 m-c: ………………………………………………………………..
3. Rozliczenie otrzymanej dotacji:
Lp

Miesiąc

Liczba
uczniów

dotacja otrzymana*)

dotacja należna**)

1

2

3

4

5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
RAZEM

4. Zestawienie wydatków poniesionych na dofinansowanie działalnoċci bieďącej szkoły:
a. wynagrodzenia nauczycieli,

………………………………….

b. wynagrodzenia pozostałych pracowników,

………………………………….

c. pochodne od wynagrodzeĉ ( składki ZUS i FP ),

………………………………….

d. opłaty za media,

………………………………….

e. zakupy materiałów i wyposaďenie,

………………………………….

f. zakupy pomocy dydaktycznych i naukowych,

…………………………………..

g. wynajem pomieszczeĉ,

…………………………………..

h. zakładowy fundusz ċwiadczeĉ socjalnych,

.………………………………….

i. zakup usług,

…………………………………..

h. pozostałe.

…………………………………..

Razem

..…………………………………

różnica
(kol.5 – kol.4 )
6
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*) dotacji otrzymana, jest to kwota dotacji otrzymana w danym miesiącu ze Starostwa Powiatowego
**) dotacji naleďna, jest to iloczyn liczby uczniów w danym miesiąc i kwoty dotacji na 1 ucznia
***) naleďy okreċlić dokładnie jakie
…………………..……

……………….………………

(sporządził, data, tel.)

(podpis osoby prowadzącej)

dostarczyć w terminie do dnia 31 grudnia
62 6
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UCHWAŁA NR XXXV/277/2010
RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO
z dnia 31 marca 2010r.
w sprawie zmian w podziale na stałe okręgi wyborcze do rady powiatu
Na podstawie art. 138 ustawy z dnia 16 lipca 1998r.
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw (tekst jednolity Dz. U.
z 2003r. Nr 159, poz. 1547 z póčn. zm.) uchwala sić,
co nastćpuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXVII/226/02
Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 1 lipca 2002r.
w sprawie utworzenia stałych okrćgów wyborczych
wprowadza sić nastćpujące zmiany:
2) w okrćgu wyborczym nr 2, obejmującym
gminy Babimost, Kargowa, Bojadła, Trzebiechów – liczbć wybieranych radnych 5 zastćpuje
sić liczbą 4.
3) w okrćgu wyborczym nr 3, obejmującym
gminy Czerwieĉsk, Nowogród Bobrzaĉski- liczbć
wybieranych radnych 4 zastćpuje sić liczbą 5.

§ 2. Jednolity tekst obejmujący wykaz okrćgów
wyborczych, ich granice i numery oraz liczbć wybieranych radnych okreċla załącznik do uchwały.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzćdowym Województwa Lubuskiego i podaniu do
wiadomoċci publicznej w sposób zwyczajowo przyjćty.
§ 4. Uchwałć niezwłocznie przekazuje sić Wojewodzie Lubuskiemu i Komisarzowi Wyborczemu
w Zielonej Górze.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza sić Staroċcie
Zielonogórskiemu.
§ 6. Uchwała wchodzi w ďycie z dniem podjćcia.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Sroczyński

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXV/277/2010
Rady Powiatu Zielonogórskiego
z dnia 31 marca 2010r.
Wykaz okręgów wyborczych, ich granice oraz liczba wybieranych radnych w powiecie zielonogórskim
Numer okręgu
1
2
3
4
62 7

Granica okręgu wyborczego
Gmina Sulechów
Gminy: Babimost, Kargowa, Trzebiechów, Bojadła
Gminy: Czerwieĉsk, Nowogród Bobrzaĉski
Gminy: Ċwidnica, Zielona Góra, Zabór

Liczba mandatów
6
4
5
6
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UCHWAŁA NR XXXV/280/2010
RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO
z dnia 31 marca 2010r.
w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym mieszczącym się
przy Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie, ul. Sulechowska 1
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie powiatowym (jednolity tekst
Dz. U. 2001r. Nr 142, poz. 1592 z póčn. zm.) oraz
art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (jednolity tekst Dz. U. z 2009r. Nr 175,
poz. 1362 z póčn. zm.) uchwala sić, co nastćpuje:
§ 1. W ramach odpłatnoċci za pobyt w mieszkaniu chronionym jego mieszkaniec pokrywa tylko
opłaty z tytułu zuďycia energii elektrycznej i wody
według wskazaĉ licznika, w wysokoċci proporcjonalnej do liczby wychowanków korzystających
z miejsc w mieszkaniu chronionym, z uwzglćdnieniem okresu pobytu poszczególnych wychowanków
w mieszkaniu.

rium dochodowego ustalonego zgodnie z ustawą
o pomocy społecznej.
§ 3. Przypadająca do zapłaty wysokoċć opłat,
o których mowa w § 1 oraz termin ich zapłaty, bćdzie okreċlała nota ksićgowa, wystawiona imiennie
na koniec kaďdego miesiąca kalendarzowego, przez
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza sić Staroċcie
Zielonogórskiemu.
§ 5. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.

§ 2. Mieszkaniec nie ponosi odpłatnoċci, o której
mowa w § 1, jeċli jego dochód nie przekracza kryte-

Przewodniczący Rady
Krzysztof Sroczyński
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UCHWAŁA NR XXXV/283/2010
RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO
z dnia 31 marca 2010r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/274/2010 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 4 lutego 2010r.
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych Powiatu
Zielonogórskiego i powiatowych jednostek organizacyjnych mających charakter cywilnoprawny

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214,
poz. 1806, Nr 162, poz. 1568, Nr 153, poz. 1271,
z 2004r. Nr 102, poz. 1055, z 2007r. Nr 173,
poz. 1218, z 2008 Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, z 2009r. Nr 92, poz. 753, Nr 157,
poz. 1241) oraz art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r.
Nr 157, poz. 1240) uchwala sić, co nastćpuje:
§ 1. W § 4 uchwały dodaje sić ust. 5 o nastćpującej treċci:
„Dyrektor jednostki organizacyjnej powiatu
w zakresie naleďnoċci danej jednostki uprawniony jest do stosowania ulg, o których mowa
w § 4 uchwały ust. 1 i 2 na zasadach okreċlonych

w niniejszej uchwale, których wartoċć nie przekracza 5.000zł”.
§ 2. § 6 ust. 3 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:
„Do wniosku o udzielenie ulgi, której wysokoċć
przekracza kwotć okreċloną w § 4 ust. 5 powinna
być dołączona pisemna informacja Dyrektora
jednostki organizacyjnej Powiatu lub odpowiedniego Naczelnika Wydziału Starostwa Powiatowego, przedstawiająca zasadnoċć udzielenia
ulgi, potwierdzenie trudnej sytuacji dłuďnika
w przypadku, gdy jest mu ona znana, przeprowadzone do dnia złoďenia wniosku czynnoċci
egzekucyjne (wystawione upomnienia, tytuły
wykonawcze, skierowanie sprawy na drogć sądową, inne działania), inne informacje (aspekty),
które są istotne i dotyczą dłuďnika i jego sytuacji”.
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§ 3. § 8 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„Dyrektor jednostki organizacyjnej powiatu
przekazuje Zarządowi Powiatu informacjć dotyczącą zakresu i wartoċci udzielonych ulg oraz
wykazu podmiotów, którym udzielono ulgi. Informacja przekazywana jest Zarządowi w okresach półrocznych, w terminie do 31 sierpnia
(według stanu na 30 czerwca danego roku) oraz
do 31 marca (według stanu na 31 grudnia danego roku). W informacji naleďy wskazać czy udzielona ulga stanowi pomoc publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postćpowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 z póčn.
zm.)”.

„Dyrektor jednostki organizacyjnej Powiatu lub
odpowiedni Naczelnik Wydziału Starostwa Powiatowego, odpowiedzialny jest za prawidłowo
złoďony wniosek do Zarządu Powiatu o udzielenie ulgi, której wysokoċć przekracza kwotć okreċloną w § 4 ust. 5, aby był kompletny tzn. zawierał dokumenty o których mowa w § 6 i był
sprawdzony pod wzglćdem zgodnoċci z ewidencją ksićgową jednostki”.
§ 4. 1. W § 9 uchwały ust. 1 otrzymuje nowe
brzmienie:
„Udzielenie przez Zarząd Powiatu ulg, o których
mowa w § 2 i 3 uchwały, na wniosek osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowoċci prawnej,
które prowadzą działalnoċć gospodarczą, bez
wzglćdu na formć organizacyjno-prawną, nastćpuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia
30 kwietnia 2004r. o postćpowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007r.
Nr 59, poz. 404 z póčn. zm.), a Zarząd Powiatu
podaje do publicznej wiadomoċci informacjć
obejmującą wykaz osób prawnych i fizycznych,
którym udzielono pomocy publicznej.”

Poz. 629, 630

§ 5. Wykonanie uchwały powierza sić Zarządowi
Powiatu.
§ 6. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego i podlega podaniu do wiadomoċci publicznej przez umieszczenie na tablicy
ogłoszeĉ w Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Sroczyński
62 9

2. W § 9 uchwały dodaje sić ust. 5 o nastćpującej
treċci:
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UCHWAŁA NR XLV/224/10
RADY POWIATU STRZELECKO-DREZDENECKIEGO
z dnia 26 marca 2010r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) na wniosek Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego Rada Powiatu uchwala, co nastćpuje:
§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa
Powiatowego w Strzelcach Krajeĉskich, stanowiącym załącznik do uchwały Rady Powiatu StrzeleckoDrezdeneckiego Nr VII/47/2007 z dnia 27 kwietnia
2007r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeĉskich (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2007r. Nr 56,
poz. 842, zmienionego uchwałą Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego Nr XXXIV/177/09 z dnia
24 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeĉskich (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2009r.
Nr 47, poz. 667), wprowadza sić nastćpujące zmiany:
1. W § 15 skreċla sić pkt 6.

2. W § 25 ust. 1 pkt 11 skreċla sić wyrazy
„i spraw obronnych”.
3. W § 33 pkt 11 skreċla sić wyrazy
„i obronnoċcią”.
4. W § 33 pkt 18 otrzymuje brzmienie:
„18) nadzoru nad magazynami sprzćtu obrony
cywilnej”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Zarządowi
Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Wiesław Rosiński
6 30
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UCHWAŁA NR XLV/249/10
RADY POWIATU ŻARSKIEGO
z dnia 30 marca 2010r.
w sprawie powierzenia Miastu Zielona Góra prowadzenia zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej
dotyczących działalności Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Zielonej Górze
Na podstawie art. 12 pkt. 8a w związku z art. 5 ust. 2
i ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z póčn.
zm.) oraz w związku z art. 19 pkt. 4 i art. 83 ust. 3
i 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362) uchwala
sić, co nastćpuje:

1. Janusza Krzysztofa Kubickiego- Prezydenta Miasta Zielona Góra

§ 1. Powiat Ďarski powierza Miastu Zielona Góra
w roku 2010 prowadzenie zadaĉ publicznych z zakresu pomocy społecznej dotyczących działalnoċci
Oċrodka Adopcyjno-Opiekuĉczego.

Na podstawie art. 46 i art. 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008r. Nr 88, poz. 539 z póčn.
zm.), art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z póčn. zm.), art. 5 ust. 2 ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z póčn. zm.) oraz art. 83
ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
(Dz. U. Nr z 2009r. Nr 175, poz. 1362) strony niniejszego porozumienia ustalają, co nastćpuje:

§ 2. Powierzenie zadaĉ, o których mowa w § 1,
nastąpi na mocy porozumienia zawartego mićdzy
Zarządem Powiatu Ďarskiego a Prezydentem Miasta
Zielona Góra, regulującego w szczególnoċci wzajemne rozliczenia finansowe.
§ 3. Uchyla sić uchwały Rady Powiatu Ďarskiego
Nr XXVI/178/2005 z dnia 25 stycznia 2005r. oraz
Nr XXXII/179/2009 z dnia 27 stycznia 2009r.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza sić Zarządowi
Powiatu poprzez zawarcie porozumienia.
§ 5. Uchwała wchodzi w ďycie po 14 dniach od
ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2010r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzćdowym
Województwa Lubuskiego
Przewodnicząca Rady
Irena Marciniak
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLV/249/10
Rady Powiatu Żarskiego
z dnia 30 marca 2010r.
POROZUMIENIE Nr 1

zawarte w dniu 30 marca 2010 roku

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta- Emilii Wojtuċciszyn,
w sprawie powierzenia zadaĉ publicznych z zakresu
pomocy społecznej.

§ 1. Przekazujący powierza, a Przyjmujący zobowiązuje sić do realizacji zadaĉ: - szkolenia kandydatów na rodziców zastćpczych skierowanych przez
Przekazującego, - wydawania opinii kandydatom na
rodziny zaprzyjačnione, skierowanym przez Przekazującego.
§ 2. Zadania wymienione w § 1 wykonywane
bćdą przy pomocy Oċrodka Adopcyjno – Opiekuĉczego w Zielonej Górze, dla którego organem
prowadzącym jest Przyjmujący, a finansowane bćdą
z dotacji celowej przekazywanej przez Przekazującego.
§ 3. 1. Na realizacjć zadaĉ, wymienionych w § 1
porozumienia, Przekazujący przekaďe dotacjć celową
w wysokoċci 16 690zł (słownie: szesnaċcie tysićcy
szeċćset dziewiććdziesiąt złotych).
2. Dotacjć, o której mowa w ust. 1, przekazana
bćdzie na konto bankowe Przyjmującego Nr 98 1020
5402 0000 0702 0027 6634 prowadzone w PKO BP
I O/Zielona Góra, w wysokoċci:

pomićdzy Powiatem Ďarskim, zwanym dalej Przekazującym reprezentowanym przez Zarząd Powiatu,
w imieniu którego działają:

a) 8 345zł (słownie: osiem tysićcy trzysta czterdzieċci pićć złotych) za I półrocze 2010r.,
płatne w terminie do 30 kwietnia 2010r.,

1. Marek Cieċlak- Starosta Ďarski

b) 8 345zł (słownie: osiem tysićcy trzysta czterdzieċci pićć złotych) za II półrocze 2010r.,
płatne w terminie do 31 lipca 2010r.

2. Piotr Palcat- Wicestarosta Ďarski
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu ĎarskiegoElizy Siemianowskiej,
a Miastem Zielona Góra, zwanym dalej Przyjmującym, reprezentowanym przez:

§ 4. 1. Oċrodek Adopcyjno – Opiekuĉczy w Zielonej Górze jest zobowiązany do przedkładania rozliczenia wykonanych zadaĉ, według kalkulacji kosz-
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tów okreċlonej w załączniku Nr 1 do niniejszego
porozumienia, w terminach:
a) za I półrocze 2010 roku- do 31 lipca 2010r.,
b) za II półrocze 2010 roku- do 31 grudnia 2010r.
2. Niewykorzystane kwoty dotacji celowej
Przyjmujący zwróci na rachunek bankowy Przekazującego Nr 63 1020 5460 0000 5002 0006 0004 prowadzony w PKO BP SA o/Ďary, w terminie do
15 stycznia 2011r.
§ 5. Współpracć merytoryczną w zakresie realizacji zadania ze strony Przekazującego prowadzić
bćdzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Ďarach.
§ 6. Niniejsze Porozumienie zawiera sić na czas
okreċlony do dnia 31 grudnia 2010r. z moďliwoċcią
wypowiedzenia przez obie strony w terminie jednego miesiąca od pierwszego dnia nastćpnego miesiąca.
§ 7. Porozumienie wchodzi w ďycie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
§ 8. Porozumienie sporządzono w pićciu jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla kaďdej ze
stron i jedno w celu publikacji.
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLV/249/10
Rady Powiatu Żarskiego
z dnia 30 marca 2010r.
Do porozumienia w sprawie powierzenia
PROJEKT KALKULACJI
Kalkulacja kosztów realizacji zadaĉ publicznych
z zakresu pomocy społecznej dotyczących działalnoċci oċrodka adopcyjno-opiekuĉczego
1. Szkolenie kandydatów pełniących funkcje rodzin zastćpczych I. etap wstćpny rozmowa informacyjna, rozmowa diagnostyczna, analiza dokumentów, wywiad domowy, badania psychologiczne,
sporządzenie opinii, ryczałt administracyjny - 350zł/
rodzina II. etap – szkolenie PRIDE- wykłady, warsztaty, koszty szkoleniowe, konsultacje domowe, mate631

Poz. 631

riały szkoleniowe, ryczałt administracyjny-310zł/
rodzina III. etap – kwalifikacja - decyzja kwalifikacyjna-30zł/ rodzina
2. Dalsza kwalifikacja nowych kandydatów na
rodziny zastćpcze I. etap – szkolenie PRIDE- wykłady, warsztaty, koszty szkoleniowe, konsultacje domowe, materiały domowe, ryczałt administracyjny310zł/ rodzina II. etap – kwalifikacja - decyzja kwalifikacyjna- 30zł/ rodzina
3. Kwalifikacja kandydatów na rodziny zastćpcze
I. etap wstćpny - rozmowa informacyjna, rozmowa
diagnostyczna, analiza dokumentów, badania psychologiczne, sporządzenie opinii, ryczałt administracyjny - 350zł/ rodzina II. etap – szkolenie PRIDE –
wykłady i warsztaty, konsultacje domowe, materiały
szkoleniowe, ryczałt administracyjny - 400zł/ rodzina
4. Wydawanie opinii dla kandydatów na rodziny
zaprzyjačnione – analiza dokumentów, rozmowa
diagnostyczna pedagogiczna, badania pedagogiczne, sporządzanie opinii pedagogicznej, rozmowa
diagnostyczna psychologiczna, badania psychologiczne, sporządzanie opinii psychologicznej, wydawanie pełnej opinii dla kandydatów, ryczałt administracyjny - 620zł/ rodzina
5. Wydawanie opinii o spełnieniu przez kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastćpczej– analiza
dokumentów, rozmowa diagnostyczna pedagogiczna, badania pedagogiczne, sporządzanie opinii pedagogicznej, rozmowa diagnostyczna psychologiczna, badania psychologiczne, sporządzanie opinii
psychologicznej, wydawanie pełnej opinii dla kandydatów, ryczałt administracyjny - 620zł/ rodzina
ryczałt administracyjny pobierany jeden raz w miesiącu od kaďdej rodziny w stosunku, do której
w danym miesiącu podjćte zostały czynnoċci objćte
porozumieniem- 50 zł/ rodzina Koszty dojazdu bćdą
rozliczane zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia Ministra Infrastruktury Społecznej z dnia
25 marca 2002r. w sprawie warunków ustalania oraz
sposobu dokonywania zwrotu kosztów uďywania do
celów słuďbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebćdących własnoċcią pracodawcy (Dz. U. z 2002r., Nr 27, poz. 271 z póčn.
zm.). Ogółem 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + dojazdy: 16 690zł
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UCHWAŁA NR XLVIII/475/2010
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 30 marca 2010r.
w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
polegającego na ograniczeniu jego działalności, pod względem udzielanych świadczeń

Na podstawie art. 36 i art. 43 ust. 3 ustawy z dnia
30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej
(Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 z póčn. zm.), w związku z art. 18 pkt 19 lit. f ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1590 z póčn. zm.), uchwala sić, co nastćpuje:

w tabeli, bćdącej załącznikiem do uchwały, natomiast pacjenci hospitalizowani w Zespole Szpitalnym przy ul. Walczaka 42, bćdą mieli nadal udzielane ċwiadczenia w zakresie stomatologii.

§ 1. Dokonuje sić przekształcenia Samodzielnego
Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie
Wlkp., polegającego na ograniczeniu jego działalnoċci poprzez likwidacjć Poradni Stomatologicznej
w Zespole Szpitalnym ul. Walczaka 42, bćdącej komórką organizacyjną Szpitala.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza sić Zarządowi
Województwa Lubuskiego.

§ 2. Opiekć nad ċwiadczeniobiorcami likwidowanej Poradni przejmą poradnie stomatologiczne
na terenie miasta Gorzowa Wlkp. wyszczególnione
6 32

§ 3. Zakoĉczenie działalnoċci Poradni Stomatologicznej nastąpi 31 sierpnia 2010 roku.

§ 5. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Sejmiku
Krzysztof Seweryn Szymański
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Załącznik
do uchwały Nr XLVIII/475/10
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 30 marca 2010r.

Lp.

Nazwy jednostek, które przejmą opiekę nad pacjentami likwidowanej Poradni Stomatologicznej w Zespole Szpitalnym przy ul. Walczaka 42 (umowa z LOW NFZ)
Nazwa

adres

1.

GSPS „PRIMADENT”

Gorzów Wlkp. ul. Towarowa 6a

2.

Indywidualna Praktyka Lekarska
Brukszta Barbara

Gorzów Wlkp. ul. Piłsudskiego 1A/205

3.

Indywidualna Praktyka Lekarska Kassian-Zakrzewicz Alina

Gorzów Wlkp. ul. Kosynierów Gdyĉskich 27

4.

Indywidualna Praktyka Lekarska Konarkowski Wojciech

Gorzów Wlkp. ul. Walczaka 25

5.

Indywidualna Praktyka Lekarska Mierzyĉska Izabela

Gorzów Wlkp. ul. Walczaka 25

6.

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Kačmierczak Róďa

Gorzów Wlkp. ul. Walczaka 25/134

7.

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Usnarska-Banicka Danuta

Gorzów Wlkp. ul. Piłsudskiego 47/7

8.

Lekarsko- Specjalistyczna Spółdzielnia
Pracy

Gorzów Wlkp. ul. Sikorskiego 115

9.

NSZOZ „Ustronie Parkowe” s.c.

Gorzów Wlkp. ul. Korcza 35/2

10.

NSZOZ „UĊMIECH”

Gorzów Wlkp. ul. Czereċniowa 1

11.

NSZOZ „UĊMIECH

Gorzów Wlkp. ul. Marcinkowskiego 90

12.

NZOZ „MED.-STOM” s.c.

Gorzów Wlkp. ul. Dunikowskiego 5

13.

NZOZ „VITA-DENT” s.c.

Gorzów Wlkp. ul. Dworcowa –Dworzec
Główny

14.

NZOZ „VITA-DENT” s.c.

Gorzów Wlkp. ul. Boh. Westerplatte 35/1

15.

NZOZ Centrum Stomatologii „Słoneczne”

Gorzów Wlkp. .ul. Słoneczna 62

16.

NZOZ Stomik

Gorzów Wlkp. ul. Warszawska 18

17.

SPZOZ pod nazwą „Obwód Lecznictwa Kolejowego” w Gorzowie Wlkp.

Gorzów Wlkp. ul. Dworcowa 13

18.

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ

Gorzów Wlkp. ul. Sienkiewicza 10-11
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UCHWAŁA NR XLVIII/476/2010
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 30 marca 2010r.
w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.,
polegającego na rozszerzeniu jego działalności

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 30 sierpnia
1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007r.
Nr 14, poz. 89 z póčn. zm.), w związku z art. 18 pkt 19
lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590
z póčn. zm.), uchwala sić, co nastćpuje:
§ 1. Dokonuje sić przekształcenia, poprzez rozszerzenie działalnoċci Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., polegające na utworzeniu Oddziału Psychiatrii Sądowej

- Leczenia Odwykowego od Alkoholu w Warunkach
Wzmocnionego Zabezpieczenia.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Zarządowi
Województwa Lubuskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Sejmiku
Krzysztof Seweryn Szymański
6 33

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

634
6 34

UCHWAŁA NR XLVIII/478/2010
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 30 marca 2010r.
w sprawie likwidacji Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno - Kardiologicznego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Torzymiu

Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. f ustawy z dnia 5
czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1590 z póčn. zm.), art. 36,
art. 43, art. 53a ust. 2 oraz art. 60 ust. 4 b i ust. 6
ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki
zdrowotnej (Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 z póčn.
zm.), uchwala sić, co nastćpuje:

czeĉ medycznych bez ograniczenia dostćpnoċci,
warunków udzielania i ich jakoċci, w rodzajowo
oznaczonym zakresie, wynikającym z dotychczasowych zapisów statutu Szpitala.

§ 1. 1. Likwiduje sić Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno - Kardiologiczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Torzymiu zwany dalej „Szpitalem”.

5. Zakoĉczenie czynnoċci likwidacyjnych nastąpi
do 30 czerwca 2011r.

2. Otwarcie likwidacji ustala sić na dzieĉ 1 lipca
2010 roku.
3. Szpital zapewni pacjentom korzystającym dotychczas ze ċwiadczeĉ zdrowotnych dalsze, nieprzerwane ich udzielanie, bez ograniczenia dostćpnoċci,
warunków udzielania i ich jakoċci w rodzajowo
oznaczonym zakresie, wynikającym ze statutu Szpitala, do czasu przejćcia działalnoċci medycznej od
Szpitala przez niepubliczny zakład opieki zdrowotnej
utworzony przez Spółkć pod nazwą „Lubuski Szpital
Specjalistyczny Pulmonologiczno - Kardiologiczny
w Torzymiu” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoċcią, zwaną dalej „Spółką”, której jedynym udziałowcem bćdzie Województwo Lubuskie. Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej udzielał bćdzie ċwiad-

4. Zakoĉczenie działalnoċci medycznej Szpitala
nastąpi 31 grudnia 2010 roku.

§ 2. Z datą przejćcia działalnoċci medycznej Szpitala, niepubliczny zakład opieki zdrowotnej z siedzibą w Torzymiu, utworzony przez Spółkć, przejmie
dokumentacjć medyczną (archiwalną i bieďącą) Szpitala.
§ 3. 1. Mienie Szpitala, z dniem zakoĉczenia likwidacji, po zaspokojeniu wierzytelnoċci, staje sić
własnoċcią Województwa Lubuskiego.
2. Mienie Szpitala, przejćte po jego likwidacji
przez Województwo Lubuskie oraz mienie bćdące
własnoċcią Województwa Lubuskiego, a dotychczas
uďytkowane przez likwidowany Szpital, niezbćdne
do prowadzenia działalnoċci przez Spółkć, zostanie
wniesione do Spółki aportem lub przekazane Spółce
do uďywania na podstawie odrćbnych umów.

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 42

– 2591 –

Poz. 634

§ 4. Wszelkie zobowiązania, naleďnoċci i prawa
Szpitala, z dniem zakoĉczenia likwidacji, stają sić
odpowiednio zobowiązaniami, naleďnoċciami i prawami Województwa Lubuskiego.

12) zawieranie umów, w zakresie niezbćdnym dla
procesu likwidacji Szpitala,

§ 5. 1. Czynnoċci likwidacyjne bćdą wykonywane
przez likwidatora Szpitala powołanego przez Zarząd
Województwa Lubuskiego.

14) przekazanie zestawienia naleďnoċci i zobowiązaĉ, które nie zostały uregulowane w toku likwidacji, w terminie 30 dni od dnia zakoĉczenia
likwidacji,

13) wykreċlenie Szpitala z właċciwych rejestrów,

2. Do zadaĉ likwidatora Szpitala naleďy w szczególnoċci:
1) opracowanie harmonogramu likwidacji Szpitala,
2) zawiadomienie banków obsługujących Szpital,
kontrahentów, instytucji publicznych oraz stosownych urzćdów o otwarciu likwidacji,
3) przeprowadzenie inwentaryzacji majątku Szpitala na dzieĉ, o którym mowa w § 1 ust. 2,
4) zawieranie ze Spółką umów dzierďawy/najmu
mienia bćdącego własnoċcią Szpitala, niezbćdnego do prowadzenia działalnoċci przez Spółkć
oraz utworzony przez nią NZOZ, do czasu przejćcia tego mienia przez Województwo Lubuskie,
5) przekazanie Zarządowi Województwa Lubuskiego mienia likwidowanego Szpitala,
6) sporządzanie bilansów oraz sprawozdaĉ okresowych, wymaganych przepisami prawa,
7) prowadzenie działalnoċci medycznej, do czasu
jej zakoĉczenia przez Szpital,
8) sporządzenie listy wierzycieli,
9) ċciągnićcie naleďnoċci i zaspokojenie wierzycieli Szpitala, którzy nie wyrazili zgody na zmianć
dłuďnika,
10) dokonanie czynnoċci prawnych, wynikających
z Kodeksu pracy, wobec pracowników likwidowanego Szpitala,
11) przekazanie dokumentacji medycznej, zgodnie
z § 2, a pozostałych dokumentów Szpitala do
archiwum, według zasad okreċlonych w odrćbnych przepisach,

15) wykonywanie innych czynnoċci wynikających
z przepisów prawa.
3. Likwidator nie moďe bez zgody Zarządu Województwa zaciągać w imieniu Szpitala nowych zobowiązaĉ, wykraczających poza zakres zwykłego
zarządu.
4. Likwidator wykonuje prawa i obowiązki Dyrektora Szpitala w zakresie niezbćdnym do zakoĉczenia
działalnoċci Szpitala.
§ 6. Do stosunków pracy pracowników likwidowanego Szpitala bćdą miały zastosowanie przepisy
art. 231 Kp.
§ 7. Treċć umowy spółki „Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno - Kardiologiczny
w Torzymiu” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoċcią bćdzie przedmiotem odrćbnej uchwały Zarządu
Województwa Lubuskiego.
§ 8. Z dniem przejćcia działalnoċci medycznej
Szpitala przez niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, Zarząd Województwa Lubuskiego odwoła Radć
Społeczną Szpitala.
§ 9. Niniejsza uchwała stanowi podstawć do wykreċlenia Szpitala z właċciwych rejestrów, po zakoĉczeniu postćpowania likwidacyjnego.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza sić Zarządowi Województwa Lubuskiego.
§ 11. Uchwała wchodzi w ďycie w terminie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Sejmiku
Krzysztof Seweryn Szymański
6 34
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UCHWAŁA NR XLVIII/487/2010
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 30 marca 2010r.
w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz
rejonizacji tych upraw w 2010 roku

Na podstawie art. 18 pkt 1, 20 ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590 z póčn. zm.)
w związku z art. 46 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca
2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179,
poz. 1485 z póčn. zm.) po zasićgnićciu opinii ministra właċciwego do spraw zdrowia oraz ministra
właċciwego do spraw rolnictwa uchwala, co nastćpuje:
§ 1. Okreċla sić ogólną powierzchnić przeznaczoną na obszarze województwa lubuskiego pod
uprawy maku niskomorfinowego w roku 2010 na
2ha.
§ 2. Ustala sić nastćpującą rejonizacjć upraw
maku niskomorfinowego w województwie lubuskim
w roku 2010:

2) gmina Babimost - 0,5ha
§ 3. W 2010r. na terenie województwa lubuskiego nie ustala sić ogólnej powierzchni przeznaczonej
pod uprawć maku innego niď mak niskomorfinowy.
§ 4. W 2010r. na terenie województwa lubuskiego nie ustala sie ogólnej powierzchni przeznaczonej
pod uprawć konopi włóknistych.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza sić Zarządowi
Województwa Lubuskiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Sejmiku
Krzysztof Seweryn Szymański
6 35

1) gmina Słoĉsk - 1,5ha
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UCHWAŁA NR XLVIII/495/2010
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 30 marca 2010r.
w sprawie przyjęcia zasad, trybu i harmonogramu opracowania aktualizacji „Strategii Rozwoju
Województwa Lubuskiego”
Na podstawie art. 12a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590 z póčn. zm.)
uchwala sić, co nastćpuje:
§ 1. Przyjmuje sić zasady, tryb i harmonogram
opracowania
aktualizacji
„Strategii
Rozwoju
Województwa Lubuskiego”, przyjćtej uchwałą
Nr XV/91/2000 Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 6 marca 2000 roku, zmienionej uchwałą
Nr XXXVII/260/2005 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2005 roku, które to zasady,
tryb i harmonogram stanowią załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Zarządowi
Województwa Lubuskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w ďycie z dniem podjćcia.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w wojewódzkim
dzienniku urzćdowym.
Przewodniczący Sejmiku
Krzysztof Seweryn Szymański
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLVIII/495/2010
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 30 marca 2010r.
Zasady, tryb i harmonogram opracowania aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego
1. Podstawy formalno-prawne
Ustawa o samorządzie województwa zobowiązuje
w art. 11. 1. Samorząd Województwa do przygotowania Strategii Rozwoju Województwa. Obowiązująca Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego
z horyzontem czasowym do 2020r. została przyjćta

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 42

– 2593 –

przez Sejmik Województwa Lubuskiego 19 grudnia
2005 roku (Nr XXXVI 1/260/2005), jako aktualizacja
strategii przyjćtej przez Sejmik Województwa Lubuskiego 6 marca 2000 roku (uchwała Nr XV/91/2000).
Artykuł 12a wspomnianej ustawy zobowiązuje Sejmik do okreċlenia zasad, trybu oraz harmonogramu
prac nad tym dokumentem.
Obowiązek przeprowadzenia procesu aktualizacji
Strategii Rozwoju Województwa wynika z art. 11.1.e
ww. ustawy, który wprowadza koniecznoċć dostosowania strategii rozwoju województwa w ciągu
9 miesićcy od dnia wejċcia w ďycie uchwały o przyjćciu lub aktualizacji ċredniookresowej strategii rozwoju kraju, krajowej strategii rozwoju regionalnego,
a takďe odpowiednich strategii ponadregionalnych
oraz zapewnienie spójnoċci z planem zagospodarowania przestrzennego województwa.
Szczególnie mając na uwadze zapisy ustawy z dnia
7 listopada 2008r. o zmianie niektórych ustaw
w związku z wdraďaniem funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójnoċci, która wprowadziła obowiązek
przygotowania ċredniookresowego dokumentu programowego odnoszącego sić do regionów oraz stan
i harmonogram prac nad „Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2010 - 2020. Regiony, miasta,
obszary wiejskie”, przystąpienie do procesu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego
naleďy uznać za uzasadnione.
2. Tryb i zasady współpracy w procesie aktualizacji
Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego
Tryb pracy nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego bćdzie miał charakter społeczno-ekspercki. W procesie aktualizacji zostanie
zapewniony szeroki udział ċrodowisk regionalnych,
zaangaďowanych w politykć rozwoju województwa,
tj. jednostek lokalnego samorządu terytorialnego,
samorządów gospodarczych i zawodowych, administracji rządowej, szczególnie wojewody, organizacji
pozarządowych, szkół wyďszych i jednostek naukowo-badawczych. Wymienione ċrodowiska bćdą miały moďliwoċć włączenia sić w prace aktualizacyjne
na kaďdym etapie prac, m.in. poprzez udział w konsultacjach społecznych prowadzonych zarówno
w trybie zorganizowanych spotkaĉ, w tym w powiatach oraz poprzez zgłaszanie uwag drogą pisemną
i mailową w trybie ciągłym, do czasu przyjćcia przez
Zarząd Województwa ostatecznej wersji projektu
SRWL. Informacje o przebiegu prac nad aktualizacją
SRWL bćdą dostćpne na oficjalnej stronie internetowej Urzćdu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Reprezentanci ww. ċrodowisk uczestniczą
takďe w pracach Rady ds. rozwoju województwa
lubuskiego, który jest organem opiniodawczodoradczym w sprawach polityki rozwoju, w tym
takďe strategicznego programowania. Pozyskanie
opinii eksperckich przedstawicieli poszczególnych
ċrodowisk, m.in. w ramach prac Zespołu ds. aktualizacji SRWL, bćdzie stanowić takďe element włączenia tych grup społecznych w proces aktualizacji.
W toku prac przestrzegane bćdą zasady współpracy
z wymienionymi wyďej podmiotami, wynikające
z realizacji polityki rozwoju, w tym:
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zasada subsydiarności, która jest jedną z kluczowych
zasad
polityki
rozwoju,
związaną
z planowaniem i realizacją interwencji publicznej na
odpowiednim poziomie zarządzania, gwarantującym
najwyďszą
efektywnoċć;
rozwój
społecznogospodarczy województwa jest warunkowany działaniami podejmowanymi na róďnych poziomach
administracji, jak równieď przez szereg podmiotów
społecznych i gospodarczych,
zasada partnerstwa, rozumiana jako współdziałanie i współudział róďnorodnych ċrodowisk
i instytucji zaangaďowanych w proces rozwoju
regionalnego, traktowanych jako partnerów
w procesie formułowania celów rozwojowych,
mechanizmów ich wdraďania i monitorowania
efektów; przewiduje sić ich udział zarówno
w ramach otwartej debaty publicznej, jak i poprzez współpracć z reprezentantami tych ċrodowisk,
zasada zgodności, oznaczająca obowiązek zapewnienia spójnoċci wszystkich dokumentów
strategicznych na poziomie województwa oraz
zgodnoċć z obowiązującymi strategiami krajowymi, a takďe dokumentami programowymi UE,
zasada monitorowania i ewaluacji, definiowana
jako potrzeba oceny skutecznoċci i efektywnoċci
podejmowanych działaĉ w ramach polityki rozwoju oraz monitorowanie stopnia osiągania załoďonych celów; zgodnie z ta zasadą naleďy wypracować odpowiednie mechanizmy sprawozdawczoċci, monitoringu i ewaluacji,
zasada koordynacji, związana z łączeniem narzćdzi i ċrodków, bćdących w gestii samorządów
terytorialnych, dostćpnych w ramach róďnych
polityk publicznych oraz bćdących w dyspozycji
w sektorze niepublicznych na rzecz rozwoju województwa.
3. Zadania organów samorządu województwa
w pracach nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego
W procesie aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego:
Sejmik Województwa Lubuskiego jest odpowiedzialny za:
podjćcie uchwały w sprawie przyjćcia zasad,
trybu i harmonogramu opracowania aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego,
przyjćcie Raportu z oceny realizacji Strategii
Rozwoju Województwa Lubuskiego z 2005r.,
podjćcie uchwały w sprawie przyjćcia Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego,
przyjćcie Prognozy oddziaływania na ċrodowisko SRWL
Zarząd Województwa Lubuskiego podejmuje działania w zakresie:
przeprowadzenia ċredniookresowej oceny
realizacji obowiązującej Strategii Rozwoju
Województwa Lubuskiego,
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powołania Zespołu ds. Aktualizacji Strategii
Rozwoju Województwa Lubuskiego,
opracowania załoďeĉ aktualizacji SRWL,
opracowania i przyjćcia projektu zaktualizowanej Strategii,
przeprowadzenia konsultacji społecznych
projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego,
przeprowadzenia Prognozy oddziaływania na
ċrodowisko SRWL,
przedłoďenia Sejmikowi Województwa Lubuskiego projektu Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego celem podjćcia uchwały
przyjmującej.
Zespół ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego bćdzie odpowiedzialny za
wykonanie nastćpujących działaĉ:

Poz. 636
zebranie odpowiednich informacji i danych
na potrzeby procesu oceny i aktualizacji strategii
dokonanie oceny zgodnoċci ze strategicznymi dokumentami szczebla krajowego i unijnego oraz pozostałymi dokumentami programowymi
przeprowadzenie weryfikacji wizji, celów
strategicznych i operacyjnych zawartych
w SRWL z horyzontem czasowym do 2020r.
współpracć z ekspertami zewnćtrznymi
podsumowanie procesu konsultacji społecznych
udział w opracowaniu projektu zaktualizowanej strategii.
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4. Harmonogram prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego
Lp.
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

Zadanie
Podjćcie przez Sejmik Województwa Lubuskiego
uchwały w sprawie przyjćcia zasad, trybu i harmonogramu opracowania aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego.
Konferencja otwierająca prace nad aktualizacją Strategii
Rozwoju Województwa Lubuskiego, z udziałem reprezentantów: jednostek lokalnego samorządu terytorialnego z obszaru województwa oraz samorządu gospodarczego i zawodowego, administracji rządowej, innych
województw, organizacji pozarządowych oraz szkół
wyďszych i jednostek naukowo-badawczych.
Powołanie Zespołu ds. aktualizacji SRWL.
Opracowanie metodologii i wskačników oceny realizacji
obowiązującej Strategii.
Opracowanie ċredniookresowej oceny obowiązującej
Strategii.
Przyjćcie przez Sejmik Województwa Lubuskiego Raportu oceniającego.
Konsultacje społeczne w celu opracowania propozycji
kierunków aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa
Lubuskiego z udziałem reprezentantów: jednostek lokalnego samorządu terytorialnego z obszaru województwa oraz samorządu gospodarczego i zawodowego,
administracji rządowej, innych województw, organizacji
pozarządowych oraz szkół wyďszych i jednostek naukowo-badawczych.
Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Województwa
Lubuskiego.
Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego z udziałem reprezentantów:
jednostek lokalnego samorządu terytorialnego z obszaru województwa oraz samorządu gospodarczego i zawodowego, administracji rządowej, innych województw, organizacji pozarządowych oraz szkół wyďszych i jednostek naukowo-badawczych.
Przyjćcie przez Zarząd Województwa Lubuskiego projektu zaktualizowanej Strategii.
Opracowanie Prognozy oddziaływania na ċrodowisko
Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego.
Podjćcie przez Sejmik Województwa Lubuskiego
uchwały w sprawie przyjćcia Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego wraz z Prognozą oddziaływania
na ċrodowisko SRWL

Planowany termin realizacji
I kwartał 2010r.

I kwartał 2010r.

II kwartał 2010r.
II kwartał 2010r.
III kwartał 2010r.
III kwartał 2010r.

III kwartał 2010r.

IV kwartał 2010r.

I kwartał 2011r.

I kwartał 2011r.
II kwartał 2011r.

II kwartał 2011r.
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UCHWAŁA NR L/507/2010
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 26 kwietnia 2010r.
zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Wojewódzkiej Kolumny Transportu Sanitarnego w Gorzowie
Wlkp.
Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. f ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590 z póčn. zm.)
uchwala sić, co nastćpuje:
§ 1. W uchwale Nr XIX/174/2008 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 lutego 2008 roku
w sprawie likwidacji Wojewódzkiej Kolumny Transportu Sanitarnego w Gorzowie Wlkp., zmienia sić
§ 3, który otrzymuje brzmienie:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Zarządowi
Województwa Lubuskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Sejmiku
Krzysztof Seweryn Szymański
637

,,Termin zakoĉczenia likwidacji WKTS w Gorzowie Wlkp., wyznacza sić na dzieĉ 31 maja
2010r.”
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UCHWAŁA NR 127/2010
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 11 maja 2010r.
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 11
ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 pačdziernika 1992r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 55, poz. 577 ze zm.) i art. 91 ust. 1
i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) po zbadaniu uchwały
Nr XLIV/327/10 Rady Gminy Kłodawa z dnia 17 marca 2010r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomoċci w ramach pomocy de minimus jako
szczególna pomoc publiczna Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze orzeka:
niewaďnoċć badanej uchwały w zakresie:
1. § 3 ust. 1 pkt 4 dotyczącym sformułowania
„z terenu Gminy Kłodawa”,
2. § 3 ust. 2 w całoċci,
3. § 3 ust. 4 dotyczącym sformułowania „z terenu Gminy Kłodawa”,
z powodu sprzecznoċci z art. 45 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. z 2004r.
Nr 90/864/2 ze zm.) i z art. 7, art. 32 i art. 65 ust. 1
ustawy z dnia 2 kwietnia 1997r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze
zm.).

UZASADNIENIE
Rada Gminy Kłodawa uchwałą Nr XLIV/327/10 z dnia
17 marca 2010 roku w sprawie zwolnienia z podatku
od nieruchomoċci w ramach pomocy de minimis
jako szczególna pomoc publiczna, dokonała na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity
Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) zwolnieĉ
z podatku od nieruchomoċci (po spełnieniu okreċlonych w tej uchwale warunków) gruntów, budynków
lub ich czćċci, budowli lub ich czćċci związanych
z prowadzeniem działalnoċci gospodarczej: podejmowanej po raz pierwszy na terenie Gminy Kłodawa, lub poszerzanej na terenie Gminy, z tym ďe
zwolnienie obejmuje wówczas nową inwestycjć,
dzićki którym powstaną nowe miejsca pracy na terenie Gminy Kłodawa.
Projekt tej uchwały został wysłany do Urzćdu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który w piċmie z dnia 18 grudnia 2009r. znak DDO-530-229
(2)/09/MG wniósł okreċlone uwagi do projektu
uchwały, które przez Gminć zostały uwzglćdnione.
W badanej uchwale Rada Gminy postanowiła w § 3
ust. 1 pkt. 4, iď „na nowo utworzonych miejscach
pracy zostaną zatrudnione osoby z terenu Gminy
Kłodawa na podstawie umowy o pracć w pełnym
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wymiarze czasu pracy, w terminie 3 miesićcy od
dnia złoďenia wniosku” oraz w § 3 ust. 2 tej uchwały,
iď „przy obliczaniu ċredniego stanu zatrudnienia,
o którym mowa w § 3 ust.1 pkt 2 uwzglćdnia sić
wyłącznie pracowników zatrudnionych przez przedsićbiorców na terenie Gminy Kłodawa”, a takďe
w § 3 ust. 4 uchwały, iď „w okresie zwolnienia z podatku od nieruchomoċci rozwiązanie umowy o pracć i nawiązanie nowego stosunku pracy z osobą
z terenu Gminy Kłodawa powinno nastąpić najpóčniej w ciągu jednego miesiąca licząc od koĉca okresu wypowiedzenia osoby zwolnionej”.
Uwarunkowanie zwolnienia z podatku od nieruchomoċci od zatrudnienia przez przedsićbiorców wyłącznie osób z terenu Gminy Kłodawa narusza obowiązujące przepisy prawa w tym zakresie.
W ċwietle normy prawnej okreċlonej w cyt. wyďej
art. 45 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
(Dz. U. z 2004r. Nr 90.864/2 ze zm.) zapewnia sić
swobodć przepływu pracowników wewnątrz Unii.
Swoboda ta obejmuje zniesienie wszelkiej dyskryminacji ze wzglćdu na przynaleďnoċć paĉstwową
mićdzy pracownikami Paĉstw Członkowskich w zakresie zatrudnienia, wynagrodzenia i innych warunków pracy. Z zastrzeďeniem ograniczeĉ uzasadnionych wzglćdami porządku publicznego, bezpieczeĉstwa publicznego i zdrowia publicznego swoboda ta
obejmuje prawo: ubiegania sić o rzeczywiċcie oferowane miejsca pracy, swobodnego przemieszczania sić w tym celu po terytorium Paĉstw Członkowskich, przebywania w jednym z Paĉstw Członkowskich w celu podjćcia tam pracy, zgodnie z przepisami ustawowymi, wykonawczymi i administracyjnymi dotyczącymi zatrudniania pracowników tego
Paĉstwa, pozostawania na terytorium Paĉstwa
Członkowskiego po ustaniu zatrudnienia, na warunkach ustalonych przez Komisjć w rozporządzeniach.
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Postanowienia niniejszego artykułu nie mają zastosowania do zatrudnienia w administracji.
Zgodnie natomiast z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym paĉstwem prawnym, urzeczywistniającym
zasady sprawiedliwoċci społecznej. W ċwietle normy prawnej okreċlonej w art. 32 tejďe ustawy zasadniczej wszyscy są wobec prawa równi, wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne oraz nikt nie moďe być dyskryminowany
w ďyciu politycznym, społecznym lub gospodarczym
z jakiejkolwiek przyczyny.
W myċl art. 65 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej kaďdemu zapewnia sić wolnoċć wyboru
i wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca pracy.
Zgodnie natomiast z art. 7 cyt. wyďej ustawy zasadniczej organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.
W związku z tym postanowienia § 3 ust. 1 pkt. 4 i § 3
ust. 4 w zakresie sformułowania „z terenu Gminy
Kłodawa” oraz § 3 ust. 2 (w całoċci) badanej uchwały w sposób istotny naruszają obowiązujące przepisy prawa w tym zakresie.
Wobec powyďszego Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze orzeka jak w sentencji niniejszej uchwały.
Na uchwałć Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze słuďy prawo wniesienia
skargi za poċrednictwem tut. Kolegium do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie
Wlkp. w terminie 30 dni od dnia dorćczenia uchwały.
Wz. Przewodniczącego Kolegium
Zastćpca Prezesa
Ryszard Zajączkowski
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INFORMACJA
DYREKTORA IZBY SKARBOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 6 maja 2010r.
w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne
w kwocie przewyższającej 5.000zł w okresie od 1 stycznia 2010r. do 31 marca 2010r.
Zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów
z dnia 2 lutego 2010r. w sprawie wykazu osób
prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowoċci prawnej, którym
umorzono zaległoċci podatkowe, odsetki za zwłokć
lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyďszającej
5.000zł (Dz. U. Nr 22, poz. 112), Dyrektor Izby Skarbowej w Zielonej Górze przedstawia wykaz umorzeĉ
dokonanych przez naczelników urzćdów skarbowych woj. lubuskiego oraz Dyrektora Izby Celnej
w Rzepinie w okresie od 1 stycznia 2010r. do

31 marca 2010r. wraz ze wskazaniem wysokoċci
umorzonych kwot i przyczyn umorzenia
Dyrektor
Piotr Dopierała
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WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM UMORZONO
ZALEGŁOŚCI PODATKOWE, ODSETKI ZA ZWŁOKĘ LUB OPŁATY PROLONGACYJNE W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 5.000ZŁ W OKRESIE OD 1 stycznia 2010r.
DO 31 marca 2010r.
Miejsce zaw tym:
Wysokoċć
Nazwisko i imić lub nazwa mieszkania lub
Przyczyny
Powód umoLp.
umorzonych
Zaległoċci
Odsetki za
Opłaty prolon(firma)
siedziby (miejumorzenia 1)
rzenia 2)
kwot
podatkowe
zwłokć
gacyjne
scowoċć)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
art.67a § 1 pkt 3 ustawy
1
Płaza Bogusława
Radachów
60 384,45
48 110,45
12 274,00
0,00
3
Ordynacja podatkowa
art.67d §1 pkt 4 ustawy
2
Janik Dorota
Wałbrzych
7 284,80
4 593,80
2 691,00
0,00
3
Ordynacja podatkowa
art.67d §1 pkt 3 ustawy
3
BEMED Spółka z o.o.
Zielona Góra
106 911,47
57 464,47
49 447,00
0,00
3
Ordynacja podatkowa
art.67a §1 pkt 3 ustawy
4
Majek Paweł
Zielona Góra
1 198 941,00
1 082 932,00
116 009,00
0,00
3
Ordynacja podatkowa
art.67a §1 pkt 3 ustawy
5
Ostrowska Iwona
Zielona Góra
5 196,60
3 598,60
1 598,00
0,00
1
Ordynacja podatkowa
art.67a §1 pkt 3 ustawy
6
Małyszak Halina
Zielona Góra
5 569,64
5 491,64
78,00
0,00
3
Ordynacja podatkowa
art.67a §1 pkt 3 ustawy
7
Czekajło Marek
Ďary
35 679,00
0,00
35 679,00
0,00
3
Ordynacja podatkowa
art.207 § 1, art.67a § 1 pkt
Rolnicze PPUH Spółka z
3 i § 2 w związku z art.67b
8
Pyrnik
6 795,00
6 795,00
0,00
0,00
3
o.o. w Pyrniku
§1 pkt 1 ustawy Ordynacja
podatkowa
art.67a § 1 pkt 3 i § 2
Gorzów Wielko9
Nadziejko Dawid
6 926,20
5 055,50
1 871,00
0,00
ustawy Ordynacja podat1
polski
kowa
Gorzów Wielkoart.67a § 1 pkt 3 ustawy
10
Drozdowicz Bogusław
7 294,00
5 150,00
2 144,00
0,00
1
polski
Ordynacja podatkowa
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OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 5 maja 2010r.
o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 8 w związku
z art. 193 ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547,
z 2004r. Dz. U. 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 25, poz. 162, 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 do publicznej
wiadomoċci, ďe:
1. Rada Miejska w Nowogrodzie Bobrzaĉskim
w dniu 29 kwietnia 2010r. uchwałą Nr L/306/10
stwierdziła wygaċnićcie mandatu radnego Mirosława Jana Walencika w okrćgu wyborczym Nr 2 z listy
Nr 19 – KWW Wspólna Gmina Nowogród wskutek
zrzeczenia sić mandatu.

2. Zgodnie z art. 193 ust. 4 Ordynacji wyborczej
wyborów uzupełniających nie przeprowadza sić,
jeďeli ich data przypadałaby w okresie 6 miesićcy
przed zakoĉczeniem kadencji rad. W związku z zakoĉczeniem kadencji rad w dniu 12 listopada 2010r.
wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzaĉskim nie zostaną przeprowadzone,
gdyď ich data przypadałaby w okresie krótszym niď
6 miesićcy przed zakoĉczeniem kadencji.
3. Mandat radnego w okrćgu wyborczym Nr 2
pozostaje nieobsadzony do koĉca kadencji.
4. Obwieszczenie podaje sić do publicznej wiadomoċci i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Komisarz Wyborczy
w Zielonej Górze
Bogumił Hoszowski
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POROZUMIENIE NR ES./U-433/1/2010
z dnia 23 marca 2010r.
w sprawie organizacji i realizacji doradztwa metodycznego dla nauczycieli szkół i placówek oċwiatowych
prowadzonych przez Powiat Zielonogórski
Zawarte pomićdzy:
Miastem Zielona Góra, reprezentowanym przez:
Prezydenta Miasta Janusza Kubickiego,
przy kontrasygnacie Skarbnika Emilii Wojtuċciszyn,
zwanym dalej Miastem,
a
Powiatem Zielonogórskiem reprezentowanym przez
Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają
1. Starosta Edwin Łazicki

1) Liceum Ogólnokształcącego w Sulechowie,
2) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie,
3) Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych w Czerwieĉsku,
4) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulechowie,

2. Wicestarosta Ryszard Górnicki,
przy kontrasygnacie Skarbnika
zwanym dalej Powiatem.

§ 1. 1. Powiat przekazuje, a Miasto przyjmuje do
realizacji zadanie polegające na zorganizowaniu
i ċwiadczeniu usług doradztwa metodycznego dla
nauczycieli nastćpujących szkół i placówek oċwiatowych, prowadzonych przez Powiat:

Edyty

Dwojak,

5) Specjalnego Oċrodka Szkolno – Wychowawczego w Sulechowie,

Na podstawie art. 5 ust. 2, art. 92 ust. 2 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(t.j. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592 z póčn. zm.) oraz
uchwały Rady Powiatu Nr XXII/179/2009 z dnia
5 lutego 2009r. w sprawie powierzenia wykonania
zadania Miastu Zielona Góra,

6) Młodzieďowego Oċrodka Socjoterapii w Przytoku,
7) Zespołu Szkół Specjalnych w Wojnowie,
8) Zespołu Szkół Specjalnych w Zaborze.
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2. Zadanie, o którym mowa w ust.1 Miasto realizować bćdzie poprzez Samorządowy Oċrodek Doskonalenia i Doradztwa w Centrum Kształcenia
Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze,
zwany dalej SODiD, dla którego Miasto jest organem prowadzącym.
§ 2. 1. Do zakresu usług realizowanych przez
SODiD naleďą w szczególnoċci:
1) wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli oraz nauczycielskich zespołów przedmiotowych i mićdzyprzedmiotowych,
2) upowszechnianie nowych metod,
ċrodków kształcenia i wychowania,

technik,

3) inspirowanie nauczycieli do poszukiwania
i wdraďania do praktyki szkolnej niekonwencjonalnych, aktywizujących metod pracy z uczniami,
4) tworzenie warunków do wymiany doċwiadczeĉ
i współpracy pomićdzy nauczycielami oraz
pomićdzy szkołami i placówkami oċwiatowymi,
5) wspieranie nauczycieli o specyficznych potrzebach edukacyjnych ( nauczycieli o małym staďu
zawodowym, bez pełnych kwalifikacji, uczących
drugiego przedmiotu).
2. SODiD bćdzie realizował doradztwo metodyczne poprzez:
1) organizowanie i prowadzenie spotkaĉ przedmiotowo – metodycznych (co najmniej 1 raz
w ciągu roku, w kaďdej jednostce oċwiatowej
wymienionej w § 1 ust. 1),
2) systematyczne prowadzenie konsultacji indywidualnych,
3) pomoc w konstruowaniu i ewaluacji szkolnych
i przedmiotowych systemów oceniania i modyfikacji wybranych programów nauczania,
4) pomoc dyrektorom szkół i placówek w ocenie
pracy zawodowej nauczycieli,

Poz. 641

2. W roku 2010 Powiat przekaďe Miastu dotacjć
celową w wysokoċci 5.000,00zł (słownie: pićć tysićcy złotych 00/100), która bćdzie przekazana
w dwóch transzach, po 2.500,00zł kaďda (słownie:
dwa tysiące dwieċcie piććset złotych 00/100), do
dnia 30 listopada, na rachunek bankowy Miasta
w PKO BP I Oddział w Zielonej Górze nr 98 1020
5402 0000 0702 6634, w terminach:
1) do dnia 30 czerwca
2) do dnia 30 listopada.
3. Dotacja celowa, o której mowa w ust. 1 nie
moďe być przeznaczona na inny cel, niď wskazany
w § 1 porozumienia.
4. Klasyfikacja dotacji: dział 801, rozdział 80146,
par. 2320.
§ 4. Miasto zobowiązuje sić do:
1) wykorzystania otrzymanej
zgodnie z przeznaczeniem,

dotacji

celowej

2) przedłoďenia sprawozdania opisowego ze zrealizowanych działaĉ, wraz z oċwiadczeniem
o wykorzystaniu ċrodków zgodnie z przeznaczeniem, według wzoru stanowiącego załącznik
do porozumienia, w terminie do dnia 15 stycznia nastćpnego roku.
§ 5. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas
nieokreċlony.
2. Porozumienie moďe zostać rozwiązane przez
kaďdą ze stron za 3-miesiecznym wypowiedzeniem.
§ 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym
porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póčn. zm.) oraz Kodeksu
cywilnego.
§ 7. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.

5) pomoc nauczycielom ubiegającym sić o uzyskanie stopnia awansu zawodowego,

§ 8. Porozumienie sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla kaďdej ze stron,
1 egz. Powiat przekaďe do publikacji, o której mowa
w § 7.

6) opracowywanie i upowszechnianie materiałów
metodycznych, wspomagających prace nauczycieli.

§ 9. Porozumienie wchodzi w ďycie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia
2010r.

§ 3. 1. Na realizacjć zadania okreċlonego w § 1
Powiat bćdzie przekazywał Miastu dotacjć celową,
której wysokoċć bćdzie okreċlana corocznie
w uchwale budďetowej Powiatu.
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Załącznik
do Porozumienia Nr ES./U-433/1/2010
z dnia 23 marca 2010r.

Informacja o sposobie wykorzystania dotacji celowej
I Zrealizowane zadania, adresowane do nauczycieli poszczególnych szkół i placówek:
Lp

temat zrealizowanego zadania

data

liczba godzin

miejsce realizacji zadania
(szkoła lub placówka wymieniona w § 1 ust. 1 Porozumienia)

II Zrealizowane zadnia, adresowane do wszystkich nauczycieli ze szkół i placówek prowadzonych przez
Powiat Zielonogórski:
Lp

data

temat zrealizowanego zadania

miejsce realizacji zadania

III Rozliczenie finansowe zadania polegające na zorganizowaniu i świadczeniu usług doradztwa
metodycznego dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, prowadzonych przez Powiat Zielonogórski
w złotych
Dział

Rozdział

§
dochodu

przyznana dotacja

§
wydatku

wydatkowana kwota

IV Przyznana dotacja celowa została wydatkowana w całości zgodnie z przeznaczeniem

………………………..
data:

…………………………………
Skarbnik:

……………………………………
Prezydent Miasta:

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 42

– 2602 –

Poz. 642

642
6 42

WYROK
WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
SYGN. AKT I SA/GO 616/09
z dnia 11 lutego 2010r.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie nastćpującym:

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

Przewodniczący

Sćdzia WSA Stefan Kowalczyk

Sćdziowie

Sćdzia WSA Anna JuszczykWiċniewska

Wskazał teď, ďe w § 1 uchwały Rada Miejska w Łćknicy postanowiła, ďe zwalnia sić od podatku od
ċrodków transportowych ċrodki transportowe jednostek budďetowych, jednostek organizacyjnych
kultury i zakładów budďetowych powiązanych z budďetem gminy oraz ċrodki transportowe jednostek
opiekuĉczo-wychowawczych z wyjątkiem pojazdów
o których mowa w art. 8 pkt 2, 4 i 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Sćdzia WSA Alina Rzepecka
(spr.)
Protokolant

Referent staďysta Anna Pakuła

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 lutego
2010r. sprawy ze skargi Prokuratora Okrćgowego
w Zielonej Górze na uchwałć Rady Miejskiej w Łćknicy z dnia 20 listopada 2008r. Nr XXIII/125/2008
w sprawie zwolnieĉ w podatku od ċrodków transportowych na terenie miasta Łćknica na 2009r.
stwierdza
niewaďnoċć uchwały NR XXIII/125/2008 Rady
Miejskiej w Łćknicy z dnia 20 listopada 2008r.
UZASADNIENIE
Prokurator Okrćgowy w Zielonej Górze wniósł do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie
Wielkopolskim
skargć
na
uchwałć
Nr XXIII/125/2008 Rady Miejskiej w Łćknicy z dnia
20 listopada 2008r. w sprawie zwolnieĉ w podatku
od ċrodków transportowych na terenie miasta Łćknicy na 2009r.
Na podstawie art. 147 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia
2002r. Prawo o postćpowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej
P.p.s.a., skarďący wniósł o stwierdzenie niewaďnoċci
wyďej wymienionej uchwały w całoċci. Skarďący
zarzucił uchwale raďące naruszenie prawa, a mianowicie art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art.12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) przez ustanowienie
w § 1 zaskarďonej uchwały zwolnienia ċrodków
transportowych jednostek budďetowych, jednostek
organizacyjnych kultury i zakładów budďetowych
powiązanych z budďetem gminy oraz ċrodków
transportowych jednostek opiekuĉczo - wychowawczych z podatku od ċrodków transportowych, to jest
zwolnienia podatkowego o charakterze podmiotowym pomimo braku po stronie rady gminy kompetencji do ustanowienia zwolnieĉ podatkowych innych niď przedmiotowe.
W uzasadnieniu skargi Prokurator podał, ďe jako
podstawć prawną uchwały wskazano art. 18 ust. 2

Nadto w § 2 uchwały postanowiono, ďe wykonanie
uchwały powierza sić Burmistrzowi Łćknicy, zaċ
w § 3, iď uchwała wchodzi w ďycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Według skarďącego analiza zaskarďonej uchwały
Rady Miejskiej w Łćknicy pozwala na stwierdzenie,
ďe w § 1 raďąco narusza ona przepisy art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 12 ust. 4
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. W swojej
argumentacji Prokurator wskazał, ďe zgodnie
z art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej kaďdy
jest obowiązany do ponoszenia cićďarów i ċwiadczeĉ publicznych, w tym podatków, okreċlonych
w ustawie. Natomiast art. 217 Konstytucji stanowi,
ďe nakładanie podatków, innych danin publicznych,
okreċlanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a takďe zasad przyznawania ulg i umorzeĉ oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków nastćpuje w drodze ustawy.
Wskazał równieď art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie
gminnym, zgodnie z którym gminie przysługuje
prawo stanowienia, na podstawie upowaďnieĉ
ustawowych, aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy, przy czym art. 18 ust. 2
cyt. ustawy okreċla, ďe podejmowanie uchwał
w sprawach podatków i opłat - w granicach okreċlonych w odrćbnych ustawach - naleďy do wyłącznej
właċciwoċci rady gminy. Prokurator podkreċlił, ďe
ustawa podatkowa – o podatkach i opłatach lokalnych – w art. 12 ust. 4, w brzmieniu obowiązującym
na dzieĉ podjćcia zakwestionowanej uchwały, stanowiła, ďe rada gminy moďe wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niď okreċlone w art. 12 ust. 1,
z wyjątkiem zwolnieĉ dotyczących pojazdów, o których mowa w art. 8 pkt 2, 4 i 6 tej ustawy.
Zdaniem skarďącego z przytoczonych przepisów
wynika jednoznacznie, ďe rada gminy nie ma
uprawnieĉ do wprowadzania zarówno zwolnieĉ
podmiotowych jak i podmiotowo-przedmiotowych
w podatku od ċrodków transportowych.
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Zwolnienie podatkowe o charakterze zwolnienia
podmiotowego to wyłączenie z zakresu podmiotowego danego podatku, a wićc spoċród podatników,
pewnej kategorii podmiotów. Wskazał przy tym, ďe
jakkolwiek w zaskarďonej uchwale stwierdzono, ďe
zwalnia sić od podatku pojazdy, to jednak zwolnienie to w istocie sprowadza sić do generalnego zniesienia obowiązku podatkowego w zakresie podatku
od ċrodków transportowych w stosunku do podmiotów wskazanych w uchwale, to jest gminnych jednostek budďetowych, jednostek organizacyjnych
kultury i zakładów budďetowych oraz jednostki opiekuĉczo-wychowawcze. Co za tym, idzie stanowi to
okreċlenie kategorii podmiotów zwolnionych z podatku. Skarďący twierdził, ďe zwolnienie z podatku
od ċrodków transportowych pojazdów naleďących
do gminnych jednostek budďetowych, jednostek
organizacyjnych kultury i zakładów budďetowych
oraz jednostek opiekuĉczo-wychowawczych stanowi
typowy przykład zwolnienia, w którym fakt zwolnienia powiązany jest nie z cechami przedmiotu opodatkowania, takim jak np. rodzaj pojazdu, jego przeznaczenie, wiek, wielkoċć negatywnego wpływu na
ċrodowisko itp., lecz wyłącznie z osobą podatnika.
Zwolnienie to ma zatem oczywisty charakter podmiotowy. W zwolnieniu tym uchwałodawca w sposób wyračny okreċlił podmioty, do których jest adresowane zwolnienie.
Według skarďącego uznać wićc naleďy, ďe § 1 zaskarďonej uchwały jest sprzeczny z przywołanymi
w skardze regulacjami ustawowymi, a sprzecznoċć
ta ma charakter istotnego naruszenia prawa. Przepis
art. 217 Konstytucji RP w sposób oczywisty
i wyračny zastrzega bowiem, ďe zwolnienia podmiotowe mogą być ustanawiane wyłącznie w drodze
ustawy. Ustanowienie zatem przez radć gminy takowego zwolnienia stanowi oczywistą i raďącą obrazć prawa.
Jak podniósł skarďący, w ramach delegacji okreċlonej w art. 12 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych dopuszczalne jest wyłącznie okreċlenie co
jest zwalniane od podatku – jaki przedmiot. Delegacja ta nie daje natomiast moďliwoċci wprowadzenia
zwolnieĉ podmiotowych, tzn. okreċlenia, kto moďe
korzystać ze zwolnienia, bądč zwolnieĉ o charakterze mieszanym podmiotowo-przedmiotowym (kto,
w stosunku do jakich przedmiotów, objćty jest
zwolnieniem). Dodatkowo Prokurator podał, wskazując w tym zakresie szereg przykładów, ďe analogiczne stanowisko co do niedopuszczalnoċci ustanawiania przez rady gmin zwolnieĉ podmiotowych
i mieszanych podmiotowo-przedmiotowych w podatku od ċrodków transportowych jest powszechnie
wyraďane w orzecznictwie sądów administracyjnych.
Reasumując, Prokurator wniósł o stwierdzenie niewaďnoċci uchwały w całoċci jako raďąco naruszającej art. 12 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej. Wniosek o stwierdzenie przedmiotowej
uchwały w całoċci, pomimo tego, iď regulacja
w istotny sposób naruszająca przepisy rangi ustawowej zawarta jest jedynie w § 1, uzasadnił faktem,
iď w zakwestionowanym przepisie wyczerpana zo-
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stała cała normatywna zawartoċć tegoď aktu prawa
miejscowego, a dwie pozostałe jednostki redakcyjne
zawierają jedynie uregulowania dotyczące wykonania sposobu publikacji i wejċcia w ďycie unormowaĉ
zawartych w zaskarďonym § 1.
W odpowiedzi na skargć Rada Miejska w Łćknicy
wniosła o nieuwzglćdnieĉ skargi i umorzenie postćpowania. W uzasadnieniu organ powołał sić na
treċć art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym, zgodnie z którym nie
stwierdza sić niewaďnoċci uchwały lub zarządzenia
organu gminy po upływie jednego roku od dnia ich
podjćcia, chyba ďe uchybiono obowiązkowi przedłoďenia uchwały lub zarządzenia w terminie okreċlonym w art. 90 ust. 1, albo jeďeli są one aktem prawa
miejscowego. Organ podkreċlił, iď mając na uwadze
fakt, ďe zaskarďona uchwała została podjćta na okres
jednego roku, a wićc obowiązuje do koĉca 2009r.
w czasie orzekania nad uchwałą przez Wojewódzki
Sąd Administracyjny nie bćdzie ona obowiązywać
w związku z upływem czasu, na który została podjćta. Fakt, iď uchwała nie bćdzie funkcjonować w obrocie prawnym w chwili orzekania winien skutkować
umorzeniem postćpowania w tej sprawie.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zwaďył, co nastćpuje:
W myċl art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002r.
Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U.
Nr 153, poz. 1269 ze zm.), sąd administracyjny
sprawuje wymiar sprawiedliwoċci przez kontrolć
działalnoċci administracji publicznej, a kryterium tej
kontroli jest legalnoċć zaskarďonego aktu, to znaczy
jego zgodnoċć z prawem, jeďeli ustawy nie stanowią
inaczej. Stosownie natomiast do art. 3 § 1 P.p.s.a.,
sądy administracyjne sprawując kontrolć działalnoċci administracji publicznej stosują ċrodki okreċlone
ustawą , w szczególnoċci przepisami art. 145 - 150
cyt. ustawy. Zgodnie z art. 168 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej jednostki samorządu terytorialnego uprawnione są do uchwalania wysokoċci podatków i opłat lokalnych, w zakresie ustalonym
ustawą. Dalsze kompetencje samorządu terytorialnego w tym zakresie regulują ustawy dotyczące
poszczególnych samorządów. W odniesieniu do
gminy wskazać naleďy art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), który okreċla prawo gminy do stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązującego na obszarze gminy, przy czym
w myċl art. 18 ust. 2 pkt 8 tej ustawy podejmowanie
uchwał w sprawach podatków i opłat naleďy do wyłącznej właċciwoċci rady gminy, lecz tylko w granicach okreċlonych w odrćbnych ustawach.
Upowaďnienie do uchwałodawczej działalnoċci gminy w przedmiocie podatku od ċrodków transportowych zawiera art. 10 oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.). Pierwszy
z wymienionych przepisów przyznaje kompetencje
radzie gminy do okreċlenia przez nią, w drodze
uchwały, wysokoċci stawek podatku od ċrodków
transportowych. Natomiast w art. 12 ust. 4 ustawy
radzie gminy zostało przyznane uprawnienie do
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wprowadzenia innych zwolnieĉ przedmiotowych niď
okreċlone w ust. 1 tego artykułu, z wyjątkiem
zwolnieĉ dotyczących pojazdów, o których mowa
w art. 8 pkt 2, 4 i 6 tej ustawy.
Jak z powyďszego wynika ustawa o podatkach
i opłatach lokalnych przewiduje kompetencje rady
gminy w przedmiocie zwolnieĉ od podatku od ċrodków transportowych jedynie w zakresie zwolnieĉ
o charakterze przedmiotowym. Treċć upowaďnienia
zawartego w art. 12 ust. 4 tej ustawy jest przy tym
jednoznaczna. Podejmując uchwały podatkowe rada
gminy nie moďe pominąć nie tylko wyďej wskazanych przepisów ustawowych, ale takďe przepisów
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W art. 84 Konstytucji zostało ustanowione, ďe kaďdy jest obowiązany do ponoszenia cićďarów i ċwiadczeĉ publicznych, w tym podatków, okreċlonych w ustawie, co
odnosi sić takďe do danin publicznych, o których
mowa w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.
Z kolei art. 217 Konstytucji okreċla, ďe nakładanie
podatków, innych danin publicznych, okreċlanie
podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek
podatkowych, a takďe zasad przyznawania ulg
i umorzeĉ oraz kategorii podmiotów zwolnionych
od podatków nastćpuje w drodze ustawy.
Jak słusznie zatem zarzucił Prokurator w swojej
skardze, Rada Miejska w Łćknicy nie miała kompetencji do wprowadzenia zwolnieĉ podmiotowych
w podatku od ċrodków transportowych, poniewaď
art. 12 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o czym była wyďej mowa, dopuszcza moďliwoċć wprowadzenia zwolnieĉ od podatku od ċrodków transportowych jedynie o charakterze przedmiotowym. Naleďy takďe zgodzić sić ze skarďącym,
ďe zwolnienie wprowadzone w § 1 zaskarďonej
uchwały ma charakter zwolnienia podmiotowego.
Nie ulega bowiem wątpliwoċci, ďe w tym przypadku
wyłączenie obowiązków podatkowych nastąpiło ze
wzglćdu na kryterium podmiotowe, odnoszące sić
do okreċlonej kategorii podmiotów spoċród podatników. Natomiast aby zwolnienie zachowało charakter przedmiotowy, to wyłączenie z podatku powinno
dotyczyć przedmiotów tego podatku i być dokonane
według kryteriów odnoszących sić do stanów faktycznych i prawnych.
Adresatami zwolnienia podatkowego, które zostało
wprowadzone w § 1 zaskarďonej uchwały Rady
Miejskiej w Łćknicy z dnia 20 listopada 2008r., zostały ustanowione gminne jednostki budďetowe, jednostki organizacyjne kultury i zakładów budďetowych powiązanych z budďetem gminy oraz ċrodki
transportowe jednostek opiekuĉczo - wychowawczych. Wprawdzie w gramatycznym ujćciu tego
zwolnienia w pierwszej kolejnoċci wskazano pojazdy, czyli przedmiot opodatkowania objćty zwolnieniem, ale taka konstrukcja redakcyjna § 1 uchwały
nie powoduje, ďe wprowadzone zwolnienie moďna
traktować jako zwolnienie o charakterze wyłącznie
przedmiotowym. Zwolnieniem z podatku zostały
bowiem objćte tylko i wyłącznie ċrodki transportowe w/w podmiotów. W pełni zatem naleďy zgodzić
sić ze stanowiskiem skarďącego, iď w takiej sytuacji
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mamy do czynienia z przywilejem podatkowym
o charakterze podmiotowym, w którym mimo wysunićcia w redakcyjnym sformułowaniu na pierwszy
plan elementów przedmiotowych, decydujące znaczenie naleďy przypisać wyróďnikom podmiotowym.
Fakt zwolnienia pojazdów został połączony ċciċle
z okreċloną kategorią podatników, tj. mających status gminnych jednostek budďetowych, jednostek
organizacyjnych kultury i zakładów budďetowych
jednostek opiekuĉczo – wychowawczych. W tak
uchwalonym zwolnieniu, kryterium podmiotowe
jest niewątpliwie decydującym jego warunkiem.
W ocenie Sądu, objćcie zakresem zastosowania
§ 1 zaskarďonej uchwały wyračnie wskazanej kategorii podatników, której ustalenie nastąpiło według
kryteriów indywidualizujących tych podatników,
a wićc podmiotowych, oznacza kolizjć z ustrojowym
zakresem rozdziału kompetencji pomićdzy organami
paĉstwa a samorządu terytorialnego, wyznaczonym
m.in. przez art. 217 Konstytucji RP oraz jest sprzeczne z art. 12 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych.
Zasadnie wićc Prokurator dopatrzył sić obrazy prawa w zwolnieniu od podatku od ċrodków transportowych uchwalonym przez Radć Miejską w Łćknicy
w § 1 uchwały Nr XXIII/125/2008 z dnia 20 listopada
2008r., dotyczącym w istocie zwolnienia gminnych
jednostek budďetowych, jednostek organizacyjnych
kultury i zakładów budďetowych jednostek opiekuĉczo-wychowawczych bćdących właċcicielami ċrodków transportowych.
Reasumując Sąd stwierdza, ďe § 1 zaskarďonej
uchwały jest sprzeczny z art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz z art. 12 ust. 4 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.).
W myċl art. 91 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym uchwała organu gminy sprzeczna z prawem
jest niewaďna.
Wniosek organu gminy o umorzenie postćpowania
sądowego nie został uwzglćdniony, bowiem wbrew
stanowisku wnioskodawcy postćpowanie sądowe
nie stało sić bezprzedmiotowe. Przede wszystkim
naleďy wyjaċnić, iď zaskarďona uchwała jest aktem
prawa miejscowego. Nadto naleďy podkreċlić, iď
zmiana, uchylenie, lub jak próbuje wskazywać organ
nie obowiązywanie uchwały w momencie orzekania
przez sąd (na skutek upływu czasu na który została
podjćtą) nie czyni zbćdnym wydania przez sąd administracyjny wyroku, jeďeli zaskarďona uchwała
moďe być stosowana do sytuacji z okresu poprzedzającego wymienione powyďej zdarzenia. Tak wićc
nawet uchylenie, zmiana, nie obowiązywanie zaskarďonej uchwały przez organ, który ją podjął,
przed wydaniem wyroku, nie czyni bezprzedmiotowym rozpoznania skargi na tć uchwałć. Istotne bowiem jest to, ďe skutkiem stwierdzenia niewaďnoċci
uchwały organu gminy jest jej wyeliminowanie
z obrotu prawnego od chwili podjćcia (ex tunc).
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Oznacza to zatem uznanie braku skutecznoċci stosowania aktu od chwili jego podjćcia (uchwalenia).
Powyďsze rozróďnienie ma zatem niewątpliwie znaczenie z punktu widzenia interesu prawnego adresatów norm prawnych zawartych w zaskarďonej
uchwale.
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Mając na uwadze powyďsze rozwaďania, przychylając sić do argumentacji wskazanej w skardze,
co do wniosku o stwierdzenie niewaďnoċci całej
uchwały Rady Miejskiej w Łćknicy - Sąd na podstawie art.147 § 1 P.p.s.a., orzekł jak w sentencji.
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WYROK
WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
W GORZOWIE WIELKPOPLSKIM
SYGN. AKT II SA/GO 71/10
z dnia 3 marca 2010r.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie nastćpującym:
Przewodniczący

Sćdzia WSA Ireneusz Fornalik

Sćdziowie

Sćdzia WSA Joanna Brzeziĉska (spr.)
Sćdzia WSA Graďyna Staniszewska

Protokolant

inspektor Małgorzata Zacharia-Gardzielewska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 marca 2010r.
sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego w Ċwiebodzinie na uchwałć Rady Gminy w Skąpem z dnia
28 kwietnia 2004r. Nr XVII/97/2004 w przedmiocie
wysokoċci opłat za zajćcie pasa drogowego dróg
gminnych oraz umieszczenie w pasie drogowym
urządzeĉ infrastruktury technicznej stwierdza
niewaďnoċć § 5 zaskarďonej uchwały.
UZASADNIENIE
Rada Gminy w Skąpem w dniu 28 kwietnia 2004r.
podjćła uchwałć Nr XVII/97/2004 w sprawie wysokoċci opłat za zajćcie pasa drogowego dróg gminnych
oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeĉ infrastruktury technicznej. W § 5 ww. aktu uchwalono,
iď za zajćcie pasa drogowego na prawach wyłącznoċci w celach innych niď wymienione w § 1 pkt 1 - 3
ustala sić stawkć opłat za kaďdy dzieĉ zajćcia –
0,40zł.
Skargć na powyďszą uchwałć wniósł Prokurator
Rejonowy w Ċwiebodzinie, który zarzucił, iď § 5 tej
uchwały istotnie narusza prawo - art. 40 ust. 4 i 8
ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) z uwagi
na ustalenie, iď odpłatnoċć za zajćcie pasa drogowego na prawach wyłącznoċci w celach innych niď
wymienione w § 1 pkt 1 – 3 wskazanej uchwały ustala sić za kaďdy dzieĉ zajćcia – 0,40zł., pomimo braku
po stronie rady gminy kompetencji do ustalania
przedmiotowej opłaty w przyjćty przez Radć Gminy
w Skąpem sposób. Wobec powyďszego Prokurator
wniósł o stwierdzenie niewaďnoċci uchwały Rady
Gminy w Skąpem z dnia 28 kwietnia 2004r.

Nr XVII/97/2004 w sprawie wysokoċci opłat za zajćcie pasa drogowego dróg gminnych oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeĉ infrastruktury
technicznej w czćċci - to jest § 5 ww. uchwały.
W odpowiedzi na skargć, pismem z dnia 29 stycznia
2010r., Przewodniczący Rady Gminy Skąpe (umocowany uchwałą Nr XLIV/293/2010 z dnia 29 stycznia
2010r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargć),
podniósł, iď uchwałą Nr XLIV/292/2010 z dnia
29 stycznia 2010r. Rada Gminy Skąpe zmieniła
brzmienie spornego § 5 uchwały z dnia 28 kwietnia
2004r. Zdaniem Rady uwzglćdnia to stanowisko
strony skarďącej i stanowi podstawć umorzenia postćpowania sądowoadministracyjnego z uwagi na
jego bezprzedmiotowoċć.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zwaďył, co nastćpuje:
Skarga zasługuje na uwzglćdnienie.
Stosownie do art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002r.
Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U.
Nr 153, poz. 1269 ze zm.), sądy administracyjne
sprawują wymiar sprawiedliwoċci poprzez kontrolć
działalnoċci administracji publicznej pod wzglćdem
zgodnoċci z prawem. Zakres kontroli administracji
publicznej obejmuje takďe orzekanie w sprawach
skarg na akty prawa miejscowego oraz inne akty
organów jednostek samorządu terytorialnego (art. 3
§ 1 w związku z § 2 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postćpowaniu przed sądami administracyjnymi Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. dalej „p.p.s.a.”).
W myċl art. 147 § 1 p.p.s.a. Sąd uwzglćdniając skargć na uchwałć lub akt, o których mowa w art. 3 § 2
pkt 5 i 6, stwierdza niewaďnoċć tej uchwały lub aktu
w całoċci lub w czćċci albo stwierdza, ďe zostały
wydane z naruszeniem prawa, jeďeli przepis szczególny wyłącza stwierdzenie ich niewaďnoċci. Wprowadzając sankcjć niewaďnoċci jako nastćpstwo naruszenia przepisu prawa, ustawodawca nie okreċlił
rodzaju naruszenia prawa. W orzecznictwie sądowym przyjmuje sić jednak, ďe podstawć do stwierdzenia niewaďnoċci uchwały stanowią takie naruszenia prawa, które mieszczą sić w kategorii istot-
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nych, raďących naruszeĉ, np. w razie podjćcia
uchwały przez organ niewłaċciwy, braku podstawy
prawnej do podjćcia uchwały okreċlonej treċci, niewłaċciwego zastosowania przepisu prawnego bćdącego podstawą podjćcia uchwały, naruszenia procedury jej uchwalania.
Po myċli art. 40 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71,
poz. 838 z póčn. zm.) zajćcie pasa drogowego na
cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, wydawanego w drodze decyzji
(art. 40 ust. 1 ustawy o drogach publicznych).
Zezwolenie to dotyczy:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym,
2) umieszczania w pasie drogowym urządzeĉ infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego,
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
4) zajćcia pasa drogowego na prawach wyłącznoċci w celach innych niď wymienione w pkt 1 – 3.
Zgodnie z przepisem art. 40 ust. 3 ww. ustawy, za
zajćcie pasa drogowego pobiera sić opłatć. Kwestić
sposobu obliczania przedmiotowej opłaty regulują
kolejne ustćpy art. 40 ustawy o drogach publicznych. I tak przykładowo zgodnie z art. 40 ust. 4
cyt. ustawy opłatć za zajćcie pasa drogowego
w celu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i 4, ustala sić
jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajćtej
powierzchni pasa drogowego, stawki opłaty za zajćcie 1m2 pasa drogowego i liczby dni zajmowania
pasa drogowego, przy czym zajćcie pasa drogowego przez okres krótszy niď 24 godziny jest traktowane jak zajćcie pasa drogowego przez 1 dzieĉ.
Do ustalenia wysokoċci stawek 1m2 ustawodawca
upowaďnił odpowiednio Ministra właċciwego do
sprawa transportu (dla dróg, których zarządcą jest
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad)
oraz organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego (dla dróg, których zarządcą są te jednostki samorządu terytorialnego) - art. 40 ust. 7 i 8.
Wobec tego organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego zostały upowaďnione ustawowo
jedynie do ustalenia jednego ze składników iloczynu
stanowiącego opłatć za zajćcie pasa drogowego wysokoċci stawki opłaty za zajćcie 1m2 pasa drogowego. Naleďy zaznaczyć, ďe o ile przepis art. 40
ust. 7 i 8 ustawy o drogach publicznych daje upowaďnienie
ustawowe
do
wydania
uchwały
w omawianym przedmiocie, to w art. 40 ust. 9
ww. ustawy zostały enumeratywnie wyliczone kryteria, które winien uwzglćdnić organ przy jej uchwalaniu, tj.: 1) kategorić drogi, której pas drogowy zostaje zajćty, 2) rodzaj elementu zajćtego pasa drogowego, 3) procentową wielkoċć zajmowanej szerokoċci jezdni, 4) rodzaj zajćcia pasa drogowego, 5) ro-
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dzaj urządzenia lub obiektu budowlanego umieszczonego w pasie drogowym.
Materialnoprawną podstawć zaskarďonej uchwały
Rady Miejskiej w Skąpem z dnia 28 kwietnia 2004r.
stanowił przepis art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, zgodnie z którym
organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, ustala dla dróg, których zarządcą jest jednostka samorządu terytorialnego,
wysokoċć stawek opłaty za zajćcie 1m2 pasa drogowego, z tym ďe stawki opłaty, o których mowa
w ust. 4 i 6, nie mogą przekroczyć 10zł za jeden
dzieĉ zajmowania pasa drogowego, a stawka opłaty, o której mowa w ust. 5 nie moďe przekroczyć
200zł. Przepis ten od daty podjćcia przedmiotowej
uchwały nie uległ zmianie.
W rozpoznawanej sprawie skarďący Prokurator zakwestionował jako niezgodny z prawem jedynie
przepis § 5 ww. uchwały w sprawie wysokoċci opłat
za zajćcie pasa drogowego dróg gminnych oraz
umieszczenie w pasie drogowym urządzeĉ infrastruktury technicznej, w którym Rada Miejska
w Skąpem ustaliła, iď za zajćcie pasa drogowego na
prawach wyłącznoċci w celach innych niď wymienione w § 1 pkt 1 – 3 ustala sić stawkć za kaďdy
dzieĉ zajćcia – 0,40zł.
Zgodnie z treċcią art. 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, organy samorządu terytorialnego oraz
terenowe organy administracji rządowej, na podstawie i w granicach upowaďnieĉ zawartych
w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego
obowiązujące na obszarze działania tych organów.
Zasady i tryb wydawania aktów prawa miejscowego
okreċla ustawa.
Naleďy zaznaczyć, iď zaskarďona uchwała jest aktem
prawa miejscowego. Aktem takim jest kaďdy akt
prawny zawierający normy o charakterze generalnym (czyli nie odnoszącym sić do indywidualnie
oznaczonego podmiotu lecz do pewnej kategorii
potencjalnych adresatów) i abstrakcyjnym, wydany
przez ustawowo wskazany organ administracji.
W ocenie sądu zaskarďona uchwała odpowiada temu kryterium. Uregulowania uchwały odnoszą sić
bowiem do kaďdej osoby zajmującej pas drogowy
dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina
Skąpe. Okolicznoċcią niesporną jest, iď zaskarďona
uchwała nie ma jednorazowego zastosowania lecz
moďe/mogła być wykorzystywana w nieograniczonej
liczbie przypadków.
Nadto podkreċlenia wymaga, iď zgodnie z treċcią
art. 217 Konstytucji nakładanie podatków, innych
danin publicznych, okreċlanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych,
a takďe zasad przyznawania ulg i umorzeĉ oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków nastćpuje w drodze ustawy. Z wymienionego przepisu
wynika, iď istnieje obowiązek uregulowania ustawą
wszystkich istotnych elementów stosunku daniowego takich jak okreċlenie podmiotu oraz przedmiotu
opodatkowania, stawek czy teď zasad przyznawania
ulg i umorzeĉ. Tylko niektóre zagadnienia mogą
zostać uregulowane przez akty wykonawcze wydawane w ramach upowaďnienia ustawowego o ile nie
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mają one charakteru zasadniczego, stanowią jedynie
dopełnienie regulacji ustawowej i tylko w zakresie
nie przesądzającym o istotnych elementach konstrukcji daniny. Taki pogląd wyraził Trybunał Konstytucyjny w wyrokach z 6 marca 2002r. w sprawie
P 7/00 (OTK nr 2 z 2002r. poz. 13) i z 9 lutego 1999r.
w sprawie U 4/98 (OTK nr 1 z 1999r. poz. 4).
Nie ulega wątpliwoċci, iď opłata za zajćcie pasa drogowego jest daniną publiczną w rozumieniu art. 217
Konstytucji. Jest to bowiem obowiązkowe ċwiadczenie pienićďne przewidziane na rzecz gminy
w razie zajćcia pasa drogowego i jest ono uiszczane
przez kaďdy podmiot dokonujący takiego zajćcia na
terenie gminy.
Zasadnicze elementy opłaty zostały uregulowane
w ustawie o drogach publicznych. W przepisie
art. 40 wymienionej ustawy okreċlono podmiot oraz
przedmiot opodatkowania, a takďe sposób wyliczenia opłaty. Ustalono, iď opłata stanowi iloczyn elementów okreċlonych w art. 40 ust. 4 – 6. Zgodnie
z ust. 4 opłatć za zajćcie pasa drogowego w celu,
o którym mowa w art. 40 ust. 2 pkt 4 (na prawach
wyłącznoċci w celach innych niď wymienione
w pkt 1 – 3) ustala sić jako iloczyn liczby metrów
kwadratowych zajćtej powierzchni pasa drogowego,
stawki opłaty za zajćcie 1m2 pasa drogowego i liczby dni zajmowania tego pasa. Jedynie do okreċlenia
wysokoċci jednego elementu, a mianowicie stawki
opłaty za zajćcie 1m2 pasa drogowego, został upowaďniony organ jednostki samorządu terytorialnego. Upowaďnienie to jest równieď istotnie ograniczone, gdyď ustalono iď opłaty, o których mowa
w ust. 4 i 6 art. 40, nie mogą przekroczyć 10zł za
jeden dzieĉ zajmowania pasa drogowego.
W ocenie Sądu zasadny jest zarzut prokuratora co
do sprzecznoċci przepisu § 5 ww. uchwały organu
jednostki samorządu terytorialnego z ww. przepisami ustawy o drogach publicznych. To ustawa
okreċliła sposób ustalenia przedmiotowej opłaty
jako iloczynu ww. składników. Oznacza to, iď wolą
ustawodawcy było uzaleďnienie wysokoċci opłaty za
zajćcie pasa drogowego zarówno od liczby dni zajmowania tegoď pasa, ustalonej przez właċciwy organ stawki za zajćcie 1m2, jak i od liczby metrów
kwadratowych zajmowanej powierzchni. Przepisy
ustawy o drogach publicznych dopuszczają, aby
w drodze uchwały organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustalił wyłącznie wysokoċć
stawek opłat za zajćcie 1m2 pasa drogowego.
Wobec tego nieuprawnione było ustalenie przez
Radć Gminy w Skąpem jednorodnej stawki za
1 dzieĉ zajmowania pasa drogowego w taki sposób,
iď spowodowało to faktyczne „oderwanie” wysokoċci opłaty od zajmowanej powierzchni pasa drogowego.
W konsekwencji, w ocenie Sądu nie budzi wątpliwoċci, iď uchwała Rady Gminy w Skąpem z dnia
28 kwietnia 2004r. Nr XVII/97/2004, w zaskarďonej
czćċci tj. § 5 w istotny sposób narusza przepis art. 40
ust. 4 i ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych. Zgodnie z przepisem art. 147 § 1
P.p.s.a. skutkowało to zatem stwierdzeniem przez
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Sąd niewaďnoċci powyďszej uchwały w zaskarďonej
czćċci.
Odnieċć naleďy sić równieď do wniosku Rady Gminy
w Skąpem zawartego w odpowiedzi na skargć
o umorzenie niniejszego postćpowania sądowego
z powodu jego bezprzedmiotowoċci. Organ podniósł, iď uwzglćdniając zalecenia prokuratora Rejonowego w Ċwiebodzinie Rada Gminy Skąpe w dniu
29 stycznia 2010r. podjćła uchwałć Nr XLIV/292/2010
w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokoċci
opłat za zajćcie drogowego dróg gminnych oraz
umieszczenie w pasie drogowym urządzeĉ infrastruktury technicznej, którą zmieniono brzmienie
§ 5 zaskarďonej uchwały Nr XVII/97/2004 z dnia
28 kwietnia 2004r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 37,
poz. 635) poprzez dopisanie, ďe opłata dotyczy 1m 2
zajmowanej powierzchni.
W tym miejscu podkreċlić naleďy, iď Trybunał Konstytucyjny w uchwale z dnia 14 wrzeċnia 1994r. (sygn. akt W 5/94, opubl. OTK 1994, nr 2, poz. 44), dokonując wykładni postanowieĉ art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póčn. zm.) przyjął, a pogląd ten podziela Sąd w składzie orzekającym w przedmiotowej sprawie, ďe zmiana lub uchylenie uchwały dokonana po zaskarďeniu tej uchwały
do sądu administracyjnego nie czyni zbćdnym wydania przez sąd administracyjny wyroku, jeďeli zaskarďona uchwała moďe być stosowana do sytuacji
z okresu poprzedzającego uchylenie lub zmianć
uchwały. Z kolei w uchwale z dnia 14 lutego 1994r.
(sygn. akt K 10/93, opubl. OTK 1994, cz. 1 poz. 7)
Trybunał Konstytucyjny stanął na stanowisku, ďe
„przepis obowiązuje w danym systemie prawa jeďeli
moďna go zastosować do sytuacji z przeszłoċci, teračniejszoċci lub przyszłoċci". Tak wićc nawet uchylenie (zmiana) zaskarďonej uchwały przez organ,
który ją podjął, przed wydaniem wyroku, nie czyni
bezprzedmiotowym rozpoznania skargi na tą uchwałć. Uchylenia uchwały nie moďna bowiem utoďsamiać z uwzglćdnieniem skargi. W tym kontekċcie
istotne jest to, iď skutkiem stwierdzenia niewaďnoċci
uchwały (aktu) organu gminy jest jej wyeliminowanie z obrotu prawnego od chwili podjćcia (ex tunc).
Oznacza to zatem uznanie braku skutecznoċci stosowania aktu od chwili jego podjćcia (wydania).
Powyďsze rozróďnienie ma zatem niewątpliwie znaczenie z punktu widzenia interesu prawnego adresatów norm prawnych zawartych w zaskarďonej
uchwale. Zdaniem Sądu, uchylenia uchwały nie
moďna utoďsamiać równieď z uwzglćdnieniem skargi
opartej na ďądaniu stwierdzenia niewaďnoċci uchwały, nie budzi bowiem wątpliwoċci, iď skutki stwierdzenia niewaďnoċci uchwały polegające na orzeczeniu o jej niewaďnoċci od daty jej podjćcia, są dalej
idące niď uchylenie uchwały wywierające skutki od
daty uchylenia (vide: stanowisko P. Chmielnickiego
w glosie do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 wrzeċnia 2003r., sygn. akt II SA/Wr
854/03, opubl. Samorząd Terytorialny z 2005r. z. 7-8
poz. 125). Za dopuszczalnoċcią orzekania o legalnoċci uchwały organu jednostki samorządu terytorialnego uchylonej po wniesieniu skargi do sądu opowiedział sić kilkukrotnie Naczelny Sąd Administracyjny (por. wyrok z dnia 22 marca 2007r., sygn. akt
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II OSK 1776/06, LEX nr 327767, wyrok z dnia
27 wrzeċnia 2007r. sygn. akt II OSK 1046/07, LEX
nr 384291).
Zwaďyć przyjdzie, iď uchwała Rady Gminy Skąpe
Nr XLIV/292/2010 z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/97/2004, którą § 5
zmienianej uchwały nadano brzmienie „§ 5. Za zajćcie pasa drogowego na prawach wyłącznoċci w celach innych niď wymienione w § 1 pkt 1 – 3 ustala
sić dzienne stawki opłat za 1m2 powierzchni –
0,40zł”, zgodnie z § 3 wchodzi w ďycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzćdowym
Województwa Lubuskiego. Z pisma Wojewody Lubuskiego z dnia 23 lutego 2010r. wynika, iď uchwała
Nr XVIV/292/2010 została opublikowana w Dzienniku
Urzćdowym Województwa Lubuskiego z dnia
1 marca 2010r. (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 13, poz. 201),
wejdzie zatem w ďycie z dniem 16 marca 2010r.
Oznacza to, iď w dacie orzekania tutejszego Sądu
zaskarďony przepis § 5 uchwały z dnia 28 kwietnia
2004r. nadal zachował moc obowiązującą.
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Ponadto podkreċlenia wymaga, iď uchwała
Nr XVII/97/2004 w zaskarďonej czćċci istniała w obrocie prawnym przez okres ponad 5 lat (od
24 czerwca 2004r.) i jako powszechnie obowiązujące
prawo na terenie Gminy Skąpe w tym czasie wywoływała konkretne skutki prawne wobec członków
wspólnoty samorządowej. Oznacza to, iď zaskarďona
uchwała ma zastosowanie do sytuacji faktycznych
zaistniałych przed jej uchyleniem.
Zdaniem Sądu, nie doszło równieď w sprawie do
uwzglćdnienie skargi w całoċci, w rozumieniu przepisu art. 54 § 3 p.p.s.a., poniewaď jak wskazano
uchylenie (zmiana) uchwały skutkuje od dnia wejċcia w ďycie uchwały uchylającej (zmieniającej), natomiast stwierdzenie niewaďnoċci eliminuje uchwałć
z obrotu prawnego od chwili jej podjćcia. W konsekwencji brak było podstawy do uznania, ďe niniejsze
postćpowanie stało sić bezprzedmiotowe w rozumieniu art. 161 p.p.s.a.
Wobec powyďszego orzeczono jak w sentencji.
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