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UCHWAŁA NR LX/383/10
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SOLI
z dnia 26 marca 2010r.
w sprawie : miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól obejmującego
kwartały zabudowy pomiędzy ulicami: 1-go Maja, Parkową, Piłsudskiego, Wojska Polskiego i terenami PKP

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 20
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
z 2003r. Nr 80, poz. 717, ze zmianami) oraz uchwały
Nr XX/112/07 Rady Miejskiej Nowej Soli z dnia
29 paŝdziernika 2007r., po stwierdzeniu zgodności ze
zmianņ studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Sól
– Miasto, Rada Miejska w Nowej Soli uchwala co
nastňpuje:

1) usługach - naleşy przez to rozumień takie usługi, które słuşņ zaspokojeniu podstawowych potrzeb ludności, tj.: handel, gastronomiň, kulturň,
edukacjň, opiekň zdrowotnņ i nie wytwarzajņ
dóbr materialnych,

Rozdział 1

4) przebudowie - naleşy przez to rozumień wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których
nastňpuje zmiana parametrów uşytkowych lub
technicznych istniejņcego obiektu budowlanego, z wyjņtkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy,
wysokośń, długośń, szerokośń bņdŝ liczba kondygnacji,

Przepisy ogólne
§ 1. 1. Uchwala siň miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól obejmujņcy kwartały zabudowy pomiňdzy ulicami: 1-go
Maja, Parkowņ, Piłsudskiego, Wojska Polskiego
i terenami PKP.
2. Granice obszaru objňtego uchwałņ oznaczono
na rysunku planu w skali 1: 1000.
3. Integralnymi czňściami uchwały sņ nastňpujņce załņczniki:
1) rysunek planu, o którym mowa w ust.2 zwany
dalej rysunkiem - stanowiņcy załņcznik Nr 1,
2) rozstrzygniňcie dotyczņce sposobu rozpatrzenia
uwag do projektu planu stanowiņce załņcznik
Nr 2,
3) rozstrzygniňcie o sposobie realizacji zapisanych
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej naleşņcych do zadań własnych
gminy oraz zasadach ich finansowania – stanowiņce załņcznik Nr 3.
§ 2. Uchwała niniejsza jest zgodna z:
1) uchwałņ Nr XX/112/07 Rady Miejskiej Nowej
Soli z dnia 29 paŝdziernika 2007r. w sprawie
przystņpienia do sporzņdzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól,
2) z ustaleniami zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Nowa Sól uchwalonego uchwałņ
Nr XLIII/258/09 Rady Miejskiej w Nowej Soli
z dnia 27 lutego 2009 roku.
§ 3. Ilekroń w ustaleniach niniejszej uchwały jest
mowa o:

2) działalności produkcyjnej - naleşy przez to rozumień działalnośń wytwarzajņcņ i przetwarzajņcņ bezpośrednio dobra materialne.
3) odbudowie - naleşy przez to rozumień odtworzenie obiektu budowlanego po jego zniszczeniu,

5) rozbudowie budynku - naleşy przez to rozumień
powiňkszenie powierzchni zabudowy istniejņcego budynku w tym równieş realizacjň przedsionków, wykuszy itp.,
6) dobudowie - naleşy przez to rozumień powiňkszenie powierzchni uşytkowej istniejņcego budynku poprzez wzniesienie w jego bezpośrednim sņsiedztwie i połņczonej z nim komunikacyjnie nowej budowli,
7) nadbudowie - naleşy przez to rozumień powiňkszenie powierzchni uşytkowej istniejņcego budynku poprzez dodanie dodatkowych kondygnacji,
8) oficynie - naleşy przez to rozumień budynek
mieszkalny zlokalizowany wewnņtrz kwartału
zabudowy dobudowany do budynku frontowego tworzņcego pierzejň ulicy,
9) estetyzacji – naleşy przez to rozumień zmianň
kolorystyki, układu materiałowego elewacji,
wymianň stolarki otworowej, bez zmiany gabarytów i kņta nachylenia połaci istniejņcego budynku,
10) organizacji zabudowy w sposób zorganizowany
- naleşy przez to rozumień wykonywanie kompleksowych robót zwiņzanych z przebudowņ
istniejņcych zabudowań gospodarczych- garaşowych w obrňbie kwartału powiņzanych
z realizacjņ zieleni i ciņgów pieszo jezdnych,
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11) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleşy przez
to rozumień liniň wyznaczonņ na rysunku planu, określajņcņ najblişsze moşliwe połoşenie
ściany budynku w stosunku do granicy działki,
dopuszcza siň przekroczenie tej linii przez takie
elementy jak: gzymsy, balkony, tarasy, wykusze
i ganki jednak nie wiňcej niş o 1,5m, na długości nie wiňcej niş 40% szerokości elewacji;

12) tereny dróg publicznych, oznaczone na rysunku
symbolem - KDG (ulice główne), KDL (ulice lokalne), KDD (ulice dojazdowe),

12) obowiņzujņcej linii zabudowy – naleşy przez to
rozumień liniň wyznaczonņ na rysunku planu,
na której naleşy zlokalizowań jednņ z elewacji,
z zastrzeşeniem iş dopuszcza siň wysuniňcia
o nie wiňcej niş 1,5 metra elementów takich jak
balkony, wykusze, gzymsy, okapy, schody na
długości nie wiňcej niş 40% szerokości elewacji;

15) tereny parkingów, oznaczone na rysunku –
symbolem KP,

13) zakaz zmiany formy zewnňtrznej – naleşy przez
to rozumień: zakaz rozbudowy, dobudowy
i nadbudowy z dopuszczeniem przebudowy
parterów w zakresie otworów okiennych,
drzwiowych i witryn oraz ścian szczytowych
budynków wskazanych w niniejszej uchwale
i oznaczonych graficznie na rysunku planu,

2. Tereny, o których mowa w ust. 1 róşniņce siň
warunkami zabudowy i zagospodarowania, oznaczono dodatkowo symbolem cyfrowym.

14) reklamie wielkogabarytowej – naleşy przez to
rozumień wolno stojņce lub mocowane do konstrukcji lub ścian budynków nośniki reklamowe, których powierzchnia przeznaczona na reklamň przekracza 3m2;
§ 4. 1. Na obszarze objňtym planem wyznacza
siň nastňpujņce tereny o róşnym przeznaczeniu:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej - wielorodzinnej, oznaczone na rysunku symbolem – MW,
2) tereny zabudowy mieszkaniowej – wielorodzinnej z usługami, oznaczone na rysunku
symbolem – MWU,
3) tereny zabudowy mieszkaniowej – wielorodzinnej i usług handlu, oznaczone na rysunku
symbolem – MWUH,
4) tereny zabudowy mieszkaniowej - jednorodzinnej z usługami, oznaczone na rysunku symbolem – MNU,
5) tereny zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku – symbolem U,
6) tereny usług handlu, oznaczone na rysunku
– symbolem UH,
7) tereny usług oświaty, oznaczone na rysunku
– symbolem UO,

13) tereny dróg wewnňtrznych, oznaczone na rysunku – symbolem KDW,
14) tereny komunikacji pieszej, oznaczone na rysunku symbolem - Kx,

16) tereny zieleni urzņdzonej, oznaczone na rysunku – symbolem ZP,
17) tereny stacji transformatorowych, oznaczone
na rysunku – symbolem E,

§ 5. 1. Na rysunku planu obowiņzujņ nastňpujņce
oznaczenia graficzne:
1) linie rozgraniczajņce tereny o róşnym przeznaczeniu i róşnych zasadach zagospodarowania,
2) obowiņzujņce linie zabudowy,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) dominanta architektoniczno – urbanistyczna
5) ściana szczytowa budynku do przebudowy,
6) przejście bramowe,
7) zasada kształtowania zabudowy.
2. O ile na rysunku nie oznaczono linii zabudowy, o której mowa w ust. 1 pkt 2, a ściana frontowa
budynku pokrywa siň z liniņ rozgraniczajņcņ tereny
o róşnym przeznaczeniu i róşnych zasadach zagospodarowania, naleşy traktowań jņ jako obowiņzujņcņ liniň zabudowy.
Rozdział 2
Zasady ochrony ładu przestrzennego
§ 6. Na obszarze objňtym planem kształtowanie
i ochronň ładu przestrzennego naleşy realizowań
poprzez:
1) zachowanie historycznych linii zabudowy i gabarytów budynków w tym wysokości, formy
dachu i układu kalenicy oraz podziałów otworów okiennych i podziałów stolarki okiennej,

8) tereny kultu religijnego, oznaczone na rysunku
– symbolem UK,

2) utrzymanie zharmonizowanego poziomu dla
gzymsów i okapów w ramach jednej pierzei ulicy,

9) tereny usług ochrony zdrowia, oznaczone na
rysunku – symbolem UZ,

3) utrzymanie wysokości parterów usługowych
zgodnie z zapisami niniejszej uchwały,

10) tereny sportu i rekreacji, oznaczone na rysunku
– symbolem US,

4) zharmonizowanie poziomu posadzki parteru
z budynkami istniejņcymi, zgodnie z zapisami
niniejszej uchwały z zakazem stosowania tzw.
wysokich parterów,

11) tereny działalności produkcyjnej, oznaczone na
rysunku – symbolem PU,

5) zakaz budowy pochylni do budynków w obrňbie istniejņcych chodników,
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6) zachowanie i ochronň istniejņcego zadrzewienia równieş wzdłuş dróg i wskazanie do uzupełnień zgodnie z zapisami niniejszej uchwały,

nie strefy konserwatorskiej "A", wolno prowadziń
wyłņcznie za zezwoleniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

7) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych oraz
obiektów usługowych poza terenami przeznaczonymi na lokalizacjň usług,

2. Projekty budowlane planowanych inwestycji
na terenie strefy ochrony konserwatorskiej "A" i "B"
naleşy uzgadniań z Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków.

8) wskazanie do realizacji brakujņcych chodników
i ścieşek rowerowych, z uşyciem naturalnych
materiałów,
9) zakaz stosowania betonowych płotów oraz pełnego muru, o ile dalsze ustalenia nie stanowiņ
inaczej,
10) zakaz stosowania şaluzji zewnňtrznych od strony przestrzeni publicznych,
11) zakaz lokalizacji wieş oraz masztów przekaŝnikowych telefonii komórkowej.
Rozdział 3
Zasady ochrony środowiska przyrodniczego
§ 7. 1. Na obszarze objňtym planem, ochronie
prawnej podlegajņ pomniki przyrody oşywionej,
wpisane do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora
Przyrody, oznaczone na rysunku.
2. Ze wzglňdu na ochronň środowiska przyrodniczego ustala siň:
1) zakaz likwidowania i oszpecania istniejņcych
zadrzewień miejskich, o ile nie stanowiņ zagroşenia zdrowia i şycia ludzi oraz nie stanowiņ
przeszkody w lokalizacji projektowanych budynków,
2) zakaz lokalizacji na terenach mieszkaniowych
inwestycji mogņcych znaczņco oddziaływań na
środowisko, zgodnie z przepisami ochrony środowiska.
Rozdział 4
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków
§ 8. 1. Na obszarze objňtym planem ochrona
zabytków obejmuje:
1) zespół architektoniczno-urbanistyczny miasta
wzdłuş ul. Piłsudskiego, wpisany do rejestru
zabytków i oznaczony jako strefa ochrony konserwatorskiej "A",
2) pozostały obszar miasta objňty planem, jako
strefa ochrony konserwatorskiej "B",
3) budynki wpisane do rejestru zabytków,
4) budynki ujňte w ewidencji dóbr kultury.
2. Budynki wpisane do rejestru zabytków, budynki ujňte w ewidencji dóbr kultury i granicň obszaru miasta wpisanego do rejestru zabytków (strefy
ochrony konserwatorskiej), oznaczono graficznie na
rysunku.
§ 9. 1. Wszelkie prace i roboty przy zabytkach na
terenie strefy ochrony konserwatorskiej "A" i "B"
oraz prace archeologiczne i wykopaliskowe na tere-

3. Odbudowa, przebudowa, rozbudowa, dobudowa i nadbudowa obiektów wpisanych do rejestru
zabytków i ujňtych w ewidencji, wymaga przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowň, uzyskania
zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
§ 10. 1. Dla obszaru strefy ochrony konserwatorskiej "A" ustala siň:
1) zachowanie układu historycznej zabudowy
śródmiejskiej w istniejņcych, obowiņzujņcych
liniach zabudowy,
2) obowiņzek zachowania historycznych przekroi
i szerokości ulic wyznaczonych budynkami,
3) obowiņzek zachowania historycznego podziału
na działki budowlane, poprzez zachowanie historycznej zabudowy oficyn i kształtowanie
wnňtrz mieszkalnych z podkreśleniem linii rozgraniczajņcych poszczególne parcele,
4) prawo do uzupełnień zabudowy na pustych
parcelach z dostosowaniem nowej zabudowy
do gabarytów sņsiedniej zabudowy historycznej pod wzglňdem skali, geometrii dachów,
wysokości kondygnacji, a w szczególności wysokości parteru gdzie obowiņzuje kontynuacja
gzymsów,
5) zakaz lokalizacji obiektów na podstawie projektów typowych i powtarzalnych,
6) w przypadku nowo powstajņcych obiektów wyklucza siň stosowanie blachy dachówkowej
i paneli PCV, elementy wykończenia zewnňtrznego winny operowań tradycyjnymi, historycznymi rozwiņzaniami materiałowymi, stosowanymi na terenie miasta ,z dopuszczeniem stosowania szkła, stali i okładzin kamiennych
w sposób harmonijny dla całości kompozycji
i znaczenia projektowanej zabudowy,
7) zachowanie istniejņcych nawierzchni brukowanych na ulicach, placach i ciņgach pieszych,
8) obowiņzek przeprowadzenia badań archeologicznych w trakcie prac ziemnych.
2. Dla obszaru strefy ochrony konserwatorskiej
"B" ustala siň:
1) obowiņzek zachowania historycznych przekroi
i szerokości ulic wraz z liniami rozgraniczajņcymi i historycznņ nawierzchniņ,
2) zachowanie zasadniczych elementów historycznego układu przestrzennego w tym: historycznego podziału parcelacyjnego rozplanowania ulic, placów, wnňtrz urbanistycznych i kompozycji zieleni,
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3) prawo do uzupełnień zabudowy na pustych
parcelach z dostosowaniem nowej zabudowy
do gabarytów sņsiedniej zabudowy historycznej pod wzglňdem skali, geometrii dachów,
wysokości kondygnacji, a w szczególności wysokości parteru - gdzie obowiņzuje kontynuacja
gzymsów,
4) zakaz lokalizacji obiektów na podstawie projektów typowych i powtarzalnych.
3. Dla budynków wpisanych do rejestru zbytków
i ujňtych w ewidencji znajdujņcych siň na obszarze
strefy ochrony konserwatorskiej "A" i "B" ustala siň:
1) zakaz zmiany formy zewnňtrznej frontów budynków stanowiņcych pierzejň ulicy, o ile dalsze ustalenia nie stanowiņ inaczej, rozumiany
jako: zakaz rozbudowy, dobudowy i nadbudowy
(w
tym
dobudowy
przedsionków)
z uwzglňdnieniem pkt 2 i prawem do przebudowy w uzgodnieniu Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, parterów w tym otworów
okiennych, drzwiowych i witryn oraz ścian
szczytowych budynków, wskazanych w niniejszej uchwale i oznaczonych graficznie na rysunku,
2) dla budynków z płaskim dachem prawo do realizacji dachu stanowiņcego rekonstrukcjň jego
historycznej formy,
3) obowiņzek renowacji zniszczonych fragmentów
budynków, w formie uzupełnień brakujņcych
detali architektonicznych, majņcy na celu przywrócenie budynku do stanu pierwotnego,
4) zakaz tynkowania, malowania i ocieplania z zewnņtrz budynków o okładzinach ceglanych,
5) kolorystyka elewacji winna uwzglňdniań cechy
stylistyczne budynków z jednoczesnym uwzglňdnieniem
badania
stratygraficznego,
a w przypadku braku przekazów odnośnie
pierwotnej kolorystyki, nawiņzania do kolorystyki charakterystycznej dla okresu powstania
budynku,
6) zakaz stosowania şaluzji zewnňtrznych od strony przestrzeni publicznych,
7) prawo do lokalizacji okien połaciowych na dachach w uzgodnieniu Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, z zakazem realizacji wystawek
dachowych, o ile nie wystňpujņ w oryginalnej
formie i krycia dachów blachņ dachówkopodobnņ,
8) zakaz zmiany podziałów i wielkości otworów
okiennych i drzwiowych,
9) w przypadku wymiany stolarki okiennej
i drzwiowej obowiņzek zachowania historycznych podziałów, a dla otworów okiennych zakończonych łukiem zakaz stosowania uproszczeń w postaci prostego zakończenia stolarki,
10) zakaz stosowania stolarki z PCV, za wyjņtkiem
stolarki wykonanej na wzór istniejņcej, nienadajņcej siň do remontu w budynkach ewidencyjnych,
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11) obowiņzek usuniňcia z elewacji lub dostosowania do kolorystyki elewacji, elementów szpecņcych tj. okablowania, anten satelitarnych, kominów stalowych, skrzynek elektrycznych, telekomunikacyjnych i gazowych.
4. Dla budynków, o których mowa w ust. 3 dopuszcza siň nastňpujņce prace budowlane słuşņce
ochronie i zabezpieczeniu zabytków:
1) odsłoniňcie - rozumiane jako przywrócenie
obiektowi cech zabytkowych przez wyeliminowanie nowszych, działajņcych destrukcyjnie
i zakłócajņcych oryginalnņ, historycznņ formň
architektonicznņ konstrukcji, np. rozbiórkň
przybudówki lub zdjňcie współczesnych powłok
tynku,
2) konserwacja - rozumiane jako prace majņce na
celu doprowadzenie zabytku do postaci najlepiej ukazujņcej jego walory artystyczne i historyczne poprzez zabezpieczenie, zachowanie
i utrwalenie oryginalnej substancji.
5. Budowa nowych budynków plombowych,
o których mowa w ust. 1 pkt 4, na granicy z budynkami, o których mowa w ust.3 nie stanowi dobudowy i rozbudowy tych ostatnich.
Rozdział 5
Zasady kształtowania przestrzeni publicznych
§ 11. 1. Na obszarze objňtym planem przestrzenie publiczne stanowiņ:
1) tereny dróg publicznych, oznaczone na rysunku
symbolami KDG, KDL, KDD,
2) tereny komunikacji pieszej, oznaczone na rysunku symbolem - Kx,
3) tereny zieleni urzņdzonej, oznaczone na rysunku symbolem ZP1.1 i ZP1.2.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 pkt 1
dopuszcza siň realizacjň chodników, ścieşek rowerowych oraz elementów małej architektury w formie
ławek lub wiat przystanków autobusowych i latarni,
o ile nie koliduje to z realizacjņ drogi.
3. Na terenach, o których mowa w ust.1 pkt 2
i 3 dopuszcza siň realizacjň chodników, ścieşek rowerowych, elementów małej architektury w formie
latarni, ławek, zadaszeń, pergoli i zieleni oraz przeszklonych wiat przystanków autobusowych.
4. Na wszystkich terenach publicznych ustala siň
zakaz grodzenia oraz obowiņzek lokalizacji reklam
w formie zorganizowanej i ujednoliconej co do wielkości i uzgodnionej z architektem miasta.
5. Na terenach połoşonych w strefie konserwatorskiej "A" i "B" oraz na obiektach zabytkowych
i bezpośrednio przy nich ustala siň zakaz lokalizowania reklam wielkogabarytowych.
6. Dla obiektów małej architektury, elewacji graniczņcych z terenami, o których mowa w ust. 1 oraz
elewacji oznaczonych na rysunku jako ściana szczytowa budynku do przebudowy oraz elewacja
o szczególnym znaczeniu, ustala siň obowiņzek do
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realizacji tych elewacji w oparciu o opracowania
wariantowe lub konkursy oceniane przez inwestora,
władze miejskie, konserwatorskie oraz przedstawicieli środowiska architektów i urbanistów (Miejskiej
Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Nowej
Soli).

znaczonej głównie na usługi komercyjne typu
handel, w tym równieş handel targowy, bez
prawa wprowadzenia funkcji mieszkaniowej,
z zakazem
lokalizacji
usług
uciņşliwych,
w szczególności dla których raport oddziaływania na środowisko jest obligatoryjny,

7. W przypadku konfliktów zwiņzanych z ocenņ
walorów architektonicznych oraz i innych elementów zagospodarowania przestrzennego dla obiektów projektowanych i zmiany formy zewnňtrznej
istniejņcych obiektów naleşy uzyskań akceptacjň
władz miejskich i konserwatorskich.

7) tereny usług oświaty (UO) obejmujņ istniejņce
tereny przeznaczone na szkoły, przedszkola,
świetlice, itp. z dopuszczeniem lokalizacji innych usług,

Rozdział 6
Warunki zabudowy
§ 12. 1. Dla terenów, o których mowa w § 4
ust. 1 ustala siň nastňpujņce funkcje stanowiņce
o ich przeznaczeniu:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej - wielorodzinnej (MW), obejmujņ istniejņcņ i projektowanņ
zabudowň mieszkaniowņ o charakterze wielorodzinnym, z zakazem lokalizacji usług w budynkach mieszkalnych i gospodarczych,
2) tereny zabudowy mieszkaniowej - wielorodzinnej z usługami (MWU), obejmujņ istniejņcņ
i projektowanņ zabudowň mieszkaniowņ o charakterze wielorodzinnym, z usługami dostňpnymi od strony przylegajņcej ulicy; dopuszcza
siň
adaptacjň
budynków
mieszkalnych
i gospodarczych w całości lub w czňści na funkcjň usługowņ typu biura, sklepy itp. z zakazem
lokalizacji usług uciņşliwych,
3) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług handlu (MWUH), obejmujņ projektowanņ zabudowň mieszkaniowņ o charakterze
wielorodzinnym, oraz istniejņce usługi handlu
w formie targowiska, dopuszcza siň dyslokacjň
istniejņcych usług handlu i ich wbudowanie
w partery projektowanych budynków, w formie
sklepów, z zakazem lokalizacji usług uciņşliwych,
4) tereny zabudowy mieszkaniowej - jednorodzinnej z usługami (MNU), obejmujņ zabudowň istniejņcņ i projektowanņ o funkcji mieszkaniowej
z prawem lokalizacji usług wbudowanych
w parterach budynków mieszkalnych z dopuszczeniem powierzchni usługowej powyşej 30%
powierzchni budynku mieszkalnego, z zakazem
lokalizacji usług akustycznie uciņşliwych, warsztatów samochodowych, itp.,
5) tereny zabudowy usługowej (U), obejmujņ istniejņcņ i projektowanņ zabudowň o funkcji
usługowej, przeznaczonej głównie na usługi
komercyjne typu handel lub gastronomia bez
prawa wprowadzenia funkcji mieszkaniowej
- o ile dalsze ustalenia nie stanowiņ inaczej,
z zakazem
lokalizacji
usług
uciņşliwych,
w szczególności dla których raport oddziaływania na środowisko jest obligatoryjny,
6) tereny usług handlu (UH), obejmujņ istniejņce
tereny i zabudowň o funkcji usługowej, prze-

8) tereny kultu religijnego (UK) obejmujņ istniejņce tereny przeznaczone na kościoły, kaplice,
itp.,
9) tereny usług ochrony zdrowia (UZ) obejmujņ
istniejņce tereny przeznaczone na ośrodki
zdrowia, przychodnie, domy opieki społecznej,
itp. z dopuszczeniem lokalizacji innych usług,
10) teren sportu i rekreacji (US) obejmuje istniejņce
boisko sportowe,
11) tereny działalności produkcyjnej i usług (PU)
obejmujņ istniejņce zakłady produkcyjne
i przetwórcze bez prawa lokalizacji funkcji
mieszkaniowej, ze wskazaniem do lokalizacji
funkcji usługowej,
12) tereny dróg publicznych (KDG, KDL, KDD)
obejmujņ kolejno: ulice główne, ulice lokalne
i ulice dojazdowe o parametrach i zasadach zagospodarowania zgodnie z niniejszņ uchwałņ
i obowiņzujņcymi przepisami o drogach publicznych,
13) tereny dróg wewnňtrznych (KDW) nie bňdņce
drogami publicznymi,
14) tereny komunikacji pieszej (Kx) obejmujņ istniejņce i projektowane przejścia z dopuszczeniem
ruchu rowerowego,
15) tereny parkingów (KP) obejmujņ istniejņce
i projektowane parkingi oraz garaşe,
16) tereny zieleni urzņdzonej (ZP) obejmujņ istniejņce i projektowane parki, skwery, ogródki jordanowskie, itp.,
17) tereny stacji transformatorowych (E) obejmujņ
istniejņce stacje transformatorowe.
2. Dla funkcji usługowej zwiņzanej z handlem na
terenach, o których mowa w ust.1 pkt 2, 3, 4, 5
i 6 przyjmuje siň max wielkośń jednostki handlowej
nie wiňkszņ niş 200m2 powierzchni zabudowy
z wyłņczeniem tych terenów, dla których warunki
zabudowy zostały określone inaczej.
3. Dla wszystkich terenów zwiņzanych z realizacjņ nowej zabudowy zachodzi obowiņzek zapewnienia w obrňbie tychşe terenów miejsc parkingowych
według nastňpujņcych współczynników:
1) lokale mieszkalne - 1 miejsce postojowe na
1 mieszkanie,
2) biura, urzňdy - 15 miejsc postojowych na
1000m2 powierzchni uşytkowej,
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3) restauracje, kawiarnie - 20 miejsc postojowych
na 1000m2 powierzchni uşytkowej,

şonych gabarytów oraz kompozycji otworów
okiennych i stolarki okiennej,

4) hotele, pensjonaty - 25 miejsc postojowych na
100 łóşek,

4) dopuszcza siň by budynki, o których mowa
w pkt 2 były ze sobņ połņczone, przy czym budynek połoşony bezpośrednio przy ul. 1 - go
Maja winien mień kierunek kalenicy prostopadły do ulicy, a budynek połoşony w głňbi działki
równoległy do niej,

5) obiekty sportowe - 10 miejsc postojowych na
100 uşytkowników jednocześnie,
6) domy kultury, świetlice, kina, kluby, biblioteki
- 10 miejsc postojowych na 100 uşytkowników
jednocześnie,

5) zakaz lokalizacji
i garaşowych,

budynków

gospodarczych

7) przychodnie zdrowia, gabinety lekarskie - 15
miejsc postojowych na 1000m2 powierzchni
uşytkowej,

6) dopuszcza siň lokalizacjň usług jako lokale
wbudowane,

8) szkoły, przedszkola, şłobki - 15 miejsc postojowych na 1000m2 powierzchni uşytkowej,

7) wskazanie do lokalizacji parkingów, chodników,
elementów małej architektury oraz nasadzenia
zieleni.

9) zakłady produkcyjne - 20 miejsc postojowych
na 100 zatrudnionych.
§ 13. 1. Dla terenów istniejņcej zabudowy mieszkaniowej - wielorodzinnej MW1.1 ustala siň:
1) dla istniejņcych budynków ujňtych w ewidencji
dóbr kultury obowiņzujņ zasady zagospodarowania ujňte w § 10 ust. 3, 4 i 5,
2) dla budynków z dachem skośnym - zakaz naruszania formy zewnňtrznej,
3) dla budynków z dachem płaskim – wskazanie
do estetyzacji poprzez moşliwośń dostawiania
do budynku od strony podwórza, niezabudowanych tarasów w jednorodnej formie dla całego budynku, o krawňdzi zewnňtrznej max
2,5m od lica istniejņcego budynku,
4) dla istniejņcych tymczasowych pawilonów
usługowych i warsztatów wskazanie do likwidacji i przeniesienia na tereny im przeznaczone,
5) dla istniejņcych zespołów garaşowych wskazanie do estetyzacji i dostosowanie do obowiņzujņcej formy budynku parterowego krytego dachem dwuspadowym o nachyleniu połaci dachowych min 20%,
6) zakaz lokalizacji nowych wolno stojņcych budynków gospodarczych i garaşowych,
7) zachowanie istniejņcych przedogródków.
2. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej - wielorodzinnej MW1.2 ustala siň:
1) dla istniejņcego budynku ujňtego w ewidencji
dóbr kultury obowiņzujņ zasady zagospodarowania ujňte w §10 ust. 3, 4 i 5,
2) prawo do lokalizacji dwóch budynków mieszkalnych, oznaczonych na rysunku,
3) budynki, o których mowa w pkt 2, naleşy realizowań na wzór i podobieństwo do istniejņcego
na terenie budynku mieszkalnego, o którym
mowa w pkt 1, lub do budynków zlokalizowanych przy ul. Kościuszki w obrňbie terenu
MW1.1, z uwzglňdnieniem zachowania wysokości, kņta nachylenia połaci dachowych, zbli-

§ 14. 1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej –
wielorodzinnej z usługami – MWU1.1 ustala siň:
1) dla istniejņcych budynków wpisanych do rejestru zabytków i ujňtych w ewidencji dóbr kultury obowiņzujņ zasady zagospodarowania ujňte
w §10 ust. 3, 4 i 5,
2) obowiņzujņcy typ kamienicy miejskiej o wysokości do czterech kondygnacji nadziemnych
w tym poddasze uşytkowe i o wysokości parteru nie mniejszej niş wysokośń parteru w istniejņcych przedwojennych kamienicach,
3) zakaz naruszania formy zewnňtrznej istniejņcych budynków mieszkalnych, z wyłņczeniem
budynków, o których mowa w pkt 1, za wyjņtkiem działań modelujņcych - poprawiajņcych
ogólnņ sylwetň budynków i działań przywracajņcych budynki do wartościowych standardów
zabudowy sņsiedniej w szczególności formy
dachu, wysokości kalenicy, kompozycji i wielkości otworów drzwiowych i okiennych,
4) obowiņzek zachowania i rekonstrukcji istniejņcej zabytkowej bramy i muru, oznaczonej na
rysunku,
5) prawo do nadbudowy istniejņcych, niskich budynków mieszkalnych wzdłuş ulic do średniej
wysokości kamienic mieszkalnych wystňpujņcych w ramach jednej pierzei, z wyłņczeniem
budynków wpisanych do rejestru zabytków
i ujňtych w ewidencji,
6) prawo do lokalizacji nowych budynków mieszkalnych i usługowych w ramach uzupełnień
brakujņcej zabudowy plombowej z zachowaniem obowiņzujņcej, historycznej linii zabudowy, w miejscach oznaczonych na rysunku
z prawem do lokalizacji budynków w zwartej
zabudowie plombowej na granicy działki o ile
budynki sņsiednie równieş wystňpujņ na granicy działki,
7) dla nowych budynków obowiņzek nawiņzania
do wysokości gzymsów i okapu kamienic sņsiednich,
8) min. wysokośń kondygnacji parteru dla budynków projektowanych – 3,5m mierzonņ od po-
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ziomu przyległego chodnika do poziomu stropu
nad parterem,
9) zakaz rozbudowy, dobudowy i nadbudowy istniejņcych budynków gospodarczych z czerwonej cegły, z prawem do modernizacji, przy zachowaniu formy dachu, otworów drzwiowych,
okiennych, elementów drewnianych w formie
schodów, ganków, balustrad i z zakazem tynkowania ścian zewnňtrznych,
10) prawo do modernizacji i estetyzacji dla istniejņcych budynków gospodarczych i garaşowych,
z zakazem lokalizacji nowych garaşy i z zachowaniem min. 30% powierzchni działki jako powierzchni biologicznie czynnej,
11) dla istniejņcych budynków gospodarczych i zespołów garaşowych wskazanie do estetyzacji
poprzez dostosowanie istniejņcej formy budynków do obowiņzujņcej formy budynku parterowego krytego dachem dwuspadowym o pochyleniu połaci min. 20%,
12) dla istniejņcych tymczasowych pawilonów
usługowych wskazanie do likwidacji i przeniesienia na tereny im przeznaczone,
13) zakaz lokalizacji nowych wolno stojņcych budynków usługowych,
14) wskazanie do zabezpieczenia miejsc parkingowych dla mieszkańców na terenie według przelicznika 0,6-0,8 miejsca parkingowego na lokal
mieszkalny lub usługowy,
15) prawo realizacji budynków na granicy z działkami sņsiednimi.
2. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej - wielorodzinnej z usługami – MWU1.2 ustala siň:
1) dla istniejņcych budynków wpisanych do rejestru zabytków i ujňtych w ewidencji dóbr kultury obowiņzujņ zasady zagospodarowania ujňte
w §10 ust. 3, 4 i 5,
2) dla istniejņcych budynków mieszkalnych, z wyłņczeniem budynków, o których mowa w pkt 1,
zachowanie z zakazem naruszania formy zewnňtrznej za wyjņtkiem prawa do realizacji zadaszenia nad istniejņcymi wejściami w formie
jak w budynku Nr 19 lub 19c,
3) prawo do lokalizacji usług handlu i gastronomii
w istniejņcych parterach budynków, z moşliwościņ powiňkszenia otworów okiennych przy zachowaniu obowiņzujņcych zasad kompozycji
elewacji,
4) obowiņzek zachowania istniejņcej zieleni,
5) wskazanie do likwidacji istniejņcych budynków
garaşowych dobudowanych do ściany szczytowej budynku mieszkalnego z prawem do lokalizacji okien zakomponowanych symetrycznie
wzglňdem kalenicy na ścianie szczytowej budynku,
6) zakaz lokalizacji nowych wolno stojņcych budynków gospodarczych i garaşowych,
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7) zakaz grodzenia.
3. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej - wielorodzinnej z usługami – MWU1.3 ustala siň:
1) dla istniejņcego budynku wpisanego do rejestru zabytków obowiņzujņ zasady zagospodarowania zawarte w §10 ust. 3, 4 i 5,
2) wskazanie do lokalizacji usług typu: hotel, gastronomia, handel, administracja, itp.,
3) zachowanie kompozycji i wielkości otworów
drzwiowych i okiennych,
4) wskazanie do likwidacji wszystkich istniejņcych
budynków garaşowych i gospodarczych z zakazem lokalizacji nowych,
5) obowiņzek pozostawienia min. 35% terenu jako
powierzchni biologicznie czynnej.
4. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej - wielorodzinnej z usługami – MWU1.4 ustala siň:
1) prawo do lokalizacji budynków mieszkalnych,
mieszkalno-usługowych lub usługowych,
2) wskazanie do lokalizacji usług typu: hotel, restauracja, biura, handel,
3) budynki, o których mowa w pkt 1, tworzņce
elewacje od strony przyległego parku naleşy
realizowań na wzór zespołu istniejņcych na terenie
MWU1.2
budynków
mieszkalnych,
a w szczególności zachowań jednakowņ wysokośń, gabaryty, kņt nachylenia połaci dachowych oraz kompozycjň otworów okiennych
i stolarki okiennej,
4) prawo do lokalizacji budynków wewnņtrz kwartału o wysokości min. 2 i max. 4 kondygnacji
z obowiņzkiem realizacji ostatniej kondygnacji
jako kondygnacji poddasza pod dachem spadzistym, dwuspadowym o kacie nachylenia połaci dachowych 35o – 45o,
5) obowiņzek zapewnienia dostňpności usług od
strony parku,
6) zakaz lokalizacji budynków gospodarczych i garaşowych,
7) zakaz grodzenia płotami powyşej 60cm,
8) obowiņzek pozostawienia min 35% terenu jako
powierzchni biologicznie czynnej.
9) prawo realizacji w budynkach projektowanych,
o których mowa w pkt 4 usług handlu o łņcznej
pow. sprzedaşy do 2000m2,
10) dopuszczenie rozbiórki istniejņcych zabudowań
w uzgodnieniu z właściwymi miejscu słuşbami
ochrony zabytków,
11) główna obsługa komunikacyjna terenu od strony ul. Głowackiego,
12) prawo realizacji budynków na granicy z działkami sņsiednimi.
5. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej - wielorodzinnej z usługami – MWU1.5 ustala siň:

Dziennik Urzňdowy
Województwa Lubuskiego Nr 49

– 2976 –

Poz. 701

1) prawo do lokalizacji budynków mieszkalnych,
mieszkalno - usługowych lub usługowych,

chowych jak w sņsiednich istniejņcych budynkach mieszkalnych,

2) wskazanie do lokalizacji usług typu: hotel, restauracja, biura, handel, itp.,

4) prawo do budowy jednego jednokondygnacyjnego budynku gospodarczego lub garaşowego
z dachem stromym na działce, z obowiņzkiem
cofniňcia go w głņb działki min. 10m od obowiņzujņcej linii zabudowy,

3) prawo do lokalizacji budynków o wysokości
2 – 4 kondygnacji nadziemnych z dachem spadzistym o nachyleniu połaci dachowych
35o – 45o i wysokości okapu do max. 11m,
4) obowiņzek realizacji placu zabaw w obrňbie terenu,
5) zakaz lokalizacji
i garaşowych,

budynków

gospodarczych

6) zakaz grodzenia płotami powyşej 60cm,
7) obowiņzek pozostawienia min. 35% terenu jako
powierzchni biologicznie czynnej.
§ 15. 1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami – MNU1.1 ustala siň:
1) dla istniejņcych budynków ujňtych w ewidencji
dóbr kultury obowiņzujņ zasady zagospodarowania ujňte w §10 ust. 3, 4 i 5,
2) prawo do rozbudowy istniejņcego budynku na
działce Nr ewid. 529/2 w nieprzekraczalnych liniach zabudowy oznaczonych na rysunku,
3) dla budynku, o którym mowa w pkt. 2, wysokośń max. jednej kondygnacji z poddaszem
nieuşytkowym, z dachem symetrycznie dwuspadowym o nachyleniu połaci dachowych
min. 300 i wysokości kalenicy max. 6,0m,
4) dla budynków mieszkalnych zakaz zmiany wielkości otworów okiennych, a przy wymianie stolarki okiennej i drzwiowej obowiņzek zachowania podziałów i proporcji szklenia do stolarki,
5) prawo do budowy jednego jednokondygnacyjnego budynku gospodarczego lub garaşu
z dachem skośnym na działce,

5) obowiņzek pozostawienia min 30% powierzchni
działki jako powierzchni biologicznie czynnej.
§ 16. 1. Na terenie usług oświaty - UO ustala siň:
1) zachowanie istniejņcego budynku szkoły muzycznej z zakazem rozbudowy i dobudowy oraz
budowy nowych budynków,
2) prawo do budowy trzeciej kondygnacji w formie poddasza uşytkowego - dach skośny symetrycznie dwuspadowy z kalenicņ równoległņ do
ulicy Kołłņtaja i nachyleniem połaci dachowych
30o-45o,
3) prawo do budowy zadaszenia partii wejściowej.
2. Na terenie kultu religijnego - UK obowiņzujņ
nastňpujņce ustalenia:
1) dla istniejņcego budynku kościoła wpisanego
do rejestru zabytków obowiņzujņ zasady zagospodarowania zawarte w §10 ust. 3 i 4,
2) zakaz lokalizacji budynków gospodarczych.
3) prawo do lokalizacji dzwonnicy w formie dominanty dostosowanej architektonicznie do istniejņcego budynku kościoła, w miejscu oznaczonym na rysunku planu.
3. Na terenie usług ochrony zdrowia - UZ ustala
siň:
1) dla istniejņcych budynków ujňtych w ewidencji
dóbr kultury obowiņzujņ zasady zagospodarowania ujňte w §10 ust. 3, 4 i 5,

6) moşliwośń lokalizacji w/w budynków gospodarczych w formie jednego budynku na dwóch
działkach sņsiednich,

2) zachowanie pozostałych budynków z prawem
do rozbudowy i nadbudowy o jednņ kondygnacjņ w formie dachu spadzistego z kalenicņ równoległņ do ul. Kościuszki lub dachu płaskiego,

7) wskazanie do likwidacji muru graniczņcego
z terenem MW1.1 i lokalizacjň şywopłotu,

3) zakaz lokalizacji budynków gospodarczych i garaşy,

8) obowiņzek pozostawienia min. 40% terenu jako
powierzchni biologicznie czynnej.

4) obowiņzek zachowania istniejņcej zieleni,

2. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej - jednorodzinnej z usługami – MNU1.2 ustala siň:
1) dla istniejņcych budynków ujňtych w ewidencji
dóbr kultury obowiņzujņ zasady zagospodarowania ujňte w §10 ust. 3, 4 i 5,
2) prawo do rozbudowy, dobudowy i nadbudowy
pozostałych budynków do wysokości max.
dwóch kondygnacji nadziemnych z poddaszem
uşytkowym,
3) dla projektowanego budynku mieszkalno usługowego na rogu ul. Kościuszki i Wojska
Polskiego oraz przy ul. Królowej Jadwigi max.
wysokośń okapu i kalenicy, spadku połaci da-

4. Na terenie sportu i rekreacji - US ustala siň
prawo do lokalizacji urzņdzeń sportowych, typu boiska, bieşnie sportowe, ogródki jordanowskie, piaskownice itp., z zakazem lokalizacji budynków
i obiektów tymczasowych. Prawo do czasowego
wykorzystania istniejņcej płyty boiska na parking.
5. Na terenie
MWUH1.1 ustala siň:

istniejņcego

targowiska

–

1) prawo do zachowania istniejņcego targowiska
miejskiego z uwzglňdnieniem pkt 2,
2) w przypadku likwidacji targowiska prawo do
lokalizacji nowych budynków mieszkalnych,
które naleşy realizowań na wzór i podobieństwo do istniejņcych w obrňbie terenu MW 1.1
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oraz MW 1.2 budynków mieszkalnych,
z uwzglňdnieniem zachowania wysokości, kņta
nachylenia połaci dachowych, zblişonych gabarytów oraz kompozycji otworów okiennych
i stolarki okiennej,
3) prawo do lokalizacji usług handlu w parterach
budynków, o których mowa w pkt 2,
4) prawo do lokalizacji grup stoisk handlowych,
jednorodnych w formie, gabarytach, uşytych
materiałach i kolorystyce, niezwiņzanych trwale
z gruntem, lub mocowanych za pomocņ fundamentu punktowego, z moşliwościņ zastosowania ścianek ochronnych z boków i tyłu stoisk, krytych dachem jednospadowym o nachyleniu połaci 15o i pokryciu blachņ dachówkopodobnņ,
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3) dopuszczenie nadbudowy istniejņcych budynków do wysokości maks. 4 kondygnacji lub
rozbiórki istniejņcych zabudowań w uzgodnieniu z właściwymi w miejscu słuşbami ochrony
zabytków i budowy nowych budynków o wysokości min. 2, maks. 4 kondygnacji z ostatniņ
kondygnacjņ jako kondygnacja poddasza pod
dachem dwu lub wielospadowym o nachyleniu
połaci 30o- 45o,
4) maksymalnņ powierzchniň zabudowy
i powierzchniň biologicznie czynnņ 5%,

90%

5) prawo do lokalizacji zabudowy usługowej
o łņcznej pow. sprzedaşy do 2000m2 ,
6) dopuszczenie realizacji mieszkań w obrňbie terenu.

5) prawo do lokalizacji grup stoisk handlowych
w postaci wspólnego blatu i wspólnego zadaszenia, jednorodnych w formie, gabarytach,
uşytych materiałach i kolorystyce, niezwiņzanych trwale z gruntem lub mocowanych za
pomocņ fundamentu punktowego, z moşliwościņ zastosowania ścianek ochronnych z boków
i tyłu stoisk, krytych dachem jednospadowym
o nachyleniu połaci 15o i pokryciu blachņ dachówkopodobnņ,

7. Na terenie istniejņcej zabudowy handlowej –
UH1.2 ustala siň:

6) dopuszcza siň lokalizacjň grup parterowych
pawilonów handlowych, jednorodnych w formie, gabarytach, uşytych materiałach i kolorystyce, nie zwiņzanych trwale z gruntem, krytych
dachem jednospadowym o nachyleniu połaci
15o i pokryciu blachņ dachówkopodobnņ,

3) dopuszczenie nadbudowy lub rozbiórki istniejņcych zabudowań w uzgodnieniu z właściwymi
w miejscu słuşbami ochrony zabytków i budowy nowych budynków o wysokości min. 2,
maks. 4 kondygnacji z ostatniņ kondygnacjņ jako kondygnacja poddasza pod dachem dwu lub
wielospadowym o nachyleniu połaci 30o-45o,

7) wskazanie do rozbiórki obiektów niespełniajņcych ustaleń pkt 3, 4 i 5,

1) dla parterowych budynków usługowych tworzņcych pasaş handlowy wskazanie do jednolitego wykończenia elewacji i lokalizacji okien
wystawowych od strony przyległych ulic
i terenu Kx,
2) prawo adaptacji istniejņcych zabudowań na cele mieszkaniowe,

8) wykonanie wewnňtrznych ciņgów komunikacyjnych z jednolitych elementów drobnowymiarowych,

4) prawo do lokalizacji nowej zabudowy zgodnie
z rysunkiem planu w ramach uzupełnień brakujņcej zabudowy przy ul. Św. Barbary z zachowaniem obowiņzujņcej, historycznej linii zabudowy, z uwzglňdnieniem pkt 3,

9) obowiņzek zmiany formy ogrodzenia poprzez
wprowadzenie jednolitych przňseł wykonanych
z drewna lub stali i aşurowego wypełnienia
pomiňdzy przňsłami, z zakazem stosowania
prefabrykowanych ogrodzeń betonowych,

5) prawo budowy nowego budynku w miejscu
istniejņcego parkingu, o wysokości min. 2,
maks. 3 kondygnacji z ostatniņ kondygnacjņ jako kondygnacja poddasza pod dachem dwu lub
wielospadowym o nachyleniu połaci 30o- 45o,

10) zachowanie min. 30% powierzchni terenu
z wyłņczeniem wewnňtrznych ciņgów komunikacyjnych bez zabudowy,

6) wskazanie do estetyzacji poprzez dostosowanie
istniejņcej zabudowy w rejonie naroşnika
ul. Św. Barbary i Wojska Polskiego do formy
budynku maks. 4 kondygnacyjnego w tym
poddasze uşytkowe o wysokich walorach architektonicznych rozwiņzania,

11) prawo lokalizacji wewnňtrznych ciņgów komunikacji pieszej i kołowej w obrňbie terenu,
12) obowiņzek nasadzenia zieleni wysokiej wzdłuş
granic terenu.
6. Na terenie istniejņcej zabudowy handlowej –
UH1.1 ustala siň:

7) maksymalnņ powierzchniň zabudowy
i powierzchnie biologicznie czynnņ 10%.

60%

8. Na terenie usług – U1.1 ustala siň:

1) dla parterowych budynków usługowych tworzņcych pasaş handlowy wskazanie do jednolitego wykończenia elewacji i lokalizacji okien
wystawowych od strony przyległych ulic,

1) zakaz rozbudowy istniejņcego budynku handlowego z prawem do nadbudowy o max. 3 kondygnacji nadziemnych z 3 kondygnacjņ jako
kondygnacjņ poddasza pod dachem dwu lub
wielospadowym o nachyleniu połaci 35o – 45o ,

2) wskazanie do pokrycia skośnym dachem budynków, o których mowa w pkt 1 w jednakowej
formie dla całości, z uwzglňdnieniem pkt 3,

2) zakaz lokalizacji
i garaşowych,

budynków

gospodarczych
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3) obowiņzek do likwidacji istniejņcego muru
z prawem realizacji aşurowego ogrodzenia do
wysokości 1,5m,

1) dla istniejņcych budynków ujňtych w ewidencji
dóbr kultury obowiņzujņ zasady zagospodarowania ujňte w §10 ust. 3, 4 i 5,

4) zachowanie istniejņcych drzew.

2) prawo do adaptacji istniejņcych ceglanych budynków na funkcjň usługowņ lub usługowomieszkalnņ,

9. Na terenie usług – U1.2 ustala siň:
1) zachowanie istniejņcych budynków bez prawa
rozbudowy i dobudowy innych budynków,
2) prawo do realizacji dodatkowej kondygnacji jako poddasza uşytkowego pod symetrycznym
dachem, o kņcie nachylenia połaci dachowych
40o,
3) obowiņzek przebudowy i estetyzacji elewacji od
strony parku.
10. Na terenie usług – U1.3 ustala siň:
1) dla istniejņcych budynków ujňtych w ewidencji
dóbr kultury obowiņzujņ zasady zagospodarowania ujňte w §10 ust. 3, 4 i 5,
2) wskazanie do estetyzacji wszystkich czterech
elewacji poprzez lokalizacjň jednorodnych architektonicznie okien i drzwi wejściowych
w porozumieniu z konserwatorem zabytków,
3) wskazanie do pokrycia dachu blachņ w kolorze
naturalnym lub brņzowym, układanņ na rņbek
stojņcy z zakazem stosowania blachy dachówkopodobnej,
4) wskazanie do likwidacji istniejņcych, dobudowanych parterowych budynków gospodarczych,
5) zakaz budowy nowych budynków,
6) prawo do lokalizacji parkingów,
7) obowiņzek zachowania istniejņcych drzew.
11. Na terenach usług – U1.4 ustala siň:

3) wskazanie lokalizacji nowych otworów okiennych i drzwiowych w istniejņcych wnňkach,
jednorodnych w formie i podziałach w obrňbie
jednej elewacji korespondujņcych z przemysłowym charakterem obiektu w porozumieniu
z konserwatorem zabytków,
4) obowiņzek dostosowania istniejņcego parterowego budynku z dachem spadzistym do budynków, o których mowa w pkt 1 poprzez uşycie okładziny z czerwonej cegły na elewacji,
5) zakaz budowy nowych budynków gospodarczych,
6) wskazanie do nasadzenia zieleni.
14. Na terenie usług – U1.7 ustala siň:
1) zachowanie istniejņcych budynków z prawem
do przebudowy i estetyzacji elewacji,
2) zakaz zmiany formy budynku,
3) wskazanie do usuniňcia reklam z elewacji budynku.
15. Na terenie usług – U1.8 ustala siň:
1) zachowanie istniejņcych parterowych budynków usługowych z zakazem naruszania formy
zewnňtrznej, formy dachu, wielkości otworów
okiennych i drzwiowych,
2) obowiņzek zachowania i uşycia jednorodnych
materiałów wykończeniowych dla całego zespołu,

1) zachowanie istniejņcego budynku z prawem do
przebudowy i estetyzacji elewacji poprzez lokalizacjň jednorodnych architektonicznie okien
i drzwi wejściowych w parterze,

3) zakaz dobudowy innych budynków.

2) prawo do realizacji dodatkowej kondygnacji
w formie kopertowego dachu jako poddasze
uşytkowe, o kņcie nachylenia połaci dachowych
400,

5) prawo rozbudowy w obrňbie oznaczonych na
rysunku planu linii zabudowy.

3) wskazanie do pokrycia dachu dachówkņ ceramicznņ z zakazem stosowania blachy dachówkopodobnej.

1) wskazanie do rozbiórki istniejņcych budynków
zlokalizowanych na granicy z drogņ wewnňtrznņ oznaczonņ symbolem KDW na granicy z terenem oznaczonym symbolem MWU1.5,

12. Na terenie usług – U1.5 ustala siň:
1) zachowanie istniejņcego budynku z prawem do
przebudowy i estetyzacji elewacji,
2) zakaz rozbudowy budynku usługowego i wskazanie do rozbiórki budynków gospodarczych na
zapleczu,
3) zakaz budowy nowych budynków gospodarczych,
4) wskazanie do nasadzenia zieleni.
13. Na terenie usług – U1.6 ustala siň:

4) prawo realizacji ujednoliconych pod wzglňdem
wysokości i głňbokości podcieni od strony
ul. 1 Maja,

16. Na terenie usług – U1.9 ustala siň:

2) dla istniejņcego budynku, z wyłņczeniem budynków, o których mowa w pkt 1, prawo do
zmiany formy lub rozbiórki i budowy nowego
budynku,
3) prawo do realizacji nowego obiektu lub zespołu
obiektów w ramach nieprzekraczalnych linii zabudowy o maksymalnej powierzchni zabudowy
2000m2,
4) dla budynków, o których mowa w pkt 2 i 3 max
dwie kondygnacje nadziemne, pod dachem
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spadzistym, przynajmniej dwuspadowym, o symetrycznym nachyleniu połaci dachowych
30o – 45o,
5) maksymalnņ wysokośń kalenicy budynków,
o których mowa w pkt 2 i 3 - 10,0m,
6) obowiņzek zapewnienia miejsc postojowych
zwiņzanych z obsługņ funkcji usługowej w ramach działki,
7) zakaz grodzenia pełnym ogrodzeniem od strony ul. 1-go Maja .
17. Na terenie usług – U1.10 ustala siň:
1) wskazanie do zmiany formy istniejņcych obiektów do max wysokości dwóch kondygnacji
z dachem skośnym, symetrycznie dwuspadowym o nachyleniu połaci dachowych 35o - 45o,
z moşliwościņ adaptacji poddasza na cele
mieszkaniowe,
2) wskazanie do realizacji duşych otworów okiennych od strony przyległego parku,
3) wskazanie do uşycia jednakowych dla całego
zespołu materiałów wykończeniowych w postaci np. „czerwonej cegły” na elewacjach i dachu krytego dachówkņ ceramicznņ,
4) zakaz grodzenia terenu ,
5) wskazanie do likwidacji istniejņcych wiat targowych.
§ 17. 1. Na terenie zabudowy z działalnościņ
produkcyjnņ i usług – PU1.1 ustala siň:
1) wskazanie do przekształceń istniejņcej funkcji
produkcyjnej na funkcjň usługowņ,
2) zakaz lokalizowania obiektów handlowych
wielkoprzestrzennych rozumianych jako jednostki handlowe o pow. sprzedaşy wiňkszej niş
200m2,
3) prawo do zachowania istniejņcych budynków
produkcyjnych z moşliwościņ adaptacji na cele
usługowe, w tym biura, hotel, itp.,
4) wskazanie do przebudowy i estetyzacji elewacji
z uşyciem jednakowych dla całego zespołu budynków materiałów wykończeniowych w postaci czerwonej cegły na elewacjach i dachu
krytego dachówkņ ceramicznņ,
5) prawo do lokalizacji nowych budynków o wysokości 2 - 3 kondygnacji nadziemnych z dachem spadzistym o nachyleniu połaci dachowych 15o – 45o i wysokości okapu do max. 12m,
6) zachowanie 30%
czynnej na terenie,

powierzchni

biologicznie

7) dla terenów przyległych do drogi publicznej,
obowiņzek sytuowania budynków elewacjņ
frontowņ, o wysokich walorach architektonicznych zwróconņ w kierunku ulicy,
8) prawo do podziału terenu na mniejsze jednostki zgodnie z zapotrzebowaniem,
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9) obowiņzek zapewnienia miejsc parkingowych
na terenie.
10) obsługň komunikacyjnņ terenu z przyległej
drogi KDL.
§ 18. 1. Na obszarze planu wyróşnia siň nastňpujņce tereny zieleni urzņdzonej:
1) park miejski, oznaczony na rysunku symbolem
ZP 1.1,
2) zieleń urzņdzona stanowiņca skwery, oznaczona na rysunku symbolem ZP 1.2,
3) zieleń urzņdzona wewnņtrz kwartałów zabudowy mieszkaniowej, oznaczona na rysunku symbolem ZP 1.3,
4) zieleń urzņdzona, stanowiņca zagospodarowanie parkingów, oznaczona na rysunku symbolem ZP 1.4.
2. Na terenach parków miejskich (ZP 1.1) ustala
siň:
1) zakaz zabudowy budynkami oraz obiektami
tymczasowymi,
2) obowiņzek zachowania istniejņcej wartościowej
zieleni wysokiej i niskiej oraz obowiņzek rewaloryzacji historycznej zieleni o znaczņcych wartościach dendrologicznych,
3) zachowanie istniejņcych przejśń pieszych
i urzņdzeń małej architektury i placu zabaw dla
dzieci,
4) wskazanie do modernizacji nawierzchni pieszych oraz urzņdzeń słuşņcych wypoczynkowi,
5) prawo do lokalizacji nowych chodników pieszych, placów zabaw dla dzieci i elementów
małej architektury w postaci altan, ławek, pergoli, urzņdzeń słuşņcych aktywności fizycznej,
6) zachowanie tymczasowych pawilonów usługowych max. do roku 2010 ze wskazaniem do
likwidacji i przeniesienia na tereny im przeznaczone,
7) zakaz grodzenia.
3. Na terenie skwerów (ZP 1.2) ustala siň:
1) zakaz zabudowy budynkami oraz obiektami
tymczasowymi, z wyłņczeniem dopuszczonej
lokalizacji kiosku z wiatņ przystankowņ oznaczonņ na rysunku planu,
2) obowiņzek zachowania istniejņcej wartościowej
zieleni wysokiej i niskiej oraz obowiņzek rewaloryzacji historycznej zieleni o znaczņcych wartościach dendrologicznych,
3) zachowanie istniejņcych przejśń
i urzņdzeń małej architektury,

pieszych

4) wskazanie do modernizacji nawierzchni pieszych oraz urzņdzeń słuşņcych wypoczynkowi,
5) zachowanie tymczasowych pawilonów usługowych max. do roku 2010 ze wskazaniem do
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likwidacji i przeniesienia na tereny im przeznaczone z wyłņczeniem zabytkowych pawilonów
przy ul. Wojska Polskiego na terenie byłego
FAKOTU.
6) zakaz grodzenia.
4. Na terenie zieleni urzņdzonej (ZP 1.3) ustala
siň:
1) zakaz zabudowy budynkami oraz obiektami
tymczasowymi,
2) ukształtowanie terenu i nasadzenie zieleni niskiej i wysokiej,
3) prawo do realizacji przejśń pieszych, urzņdzeń
małej architektury w formie placów zabaw dla
dzieci, boisk sportowych itp.
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wadzania ścieków do zbiorników bezodpływowych,

8) odprowadzenie wód opadowych do systemu
kanalizacji deszczowej z uwzglňdnieniem ich
podczyszczenia przed odprowadzeniem tych
wód do odbiornika,
9) usuwanie odpadów poprzez gromadzenie
w specjalnych pojemnikach zlokalizowanych na
terenach poszczególnych posesji z wywozem
na gminne wysypisko odpadów z zachowaniem
przepisów szczególnych o odpadach i ochronie
środowiska,
10)
11)

urzņdzenia infrastruktury technicznej projektowań jako podziemne zgodnie z wymogami
określonymi
w przepisach
szczególnych,
w uzgodnieniu z dysponentami poszczególnych
sieci, za zgodņ i na warunkach określonych
przez zarzņdcň lub właściciela drogi.

12)

nakaz stosowania do celów grzewczych paliw płynnych, gazowych i stałych oraz alternatywnych ŝródeł energii z wyłņczeniem paliw
wňgłowych w nowo projektowanych budynkach.

4) zakaz grodzenia terenów bňdņcych własnościņ
miasta.
5. Na terenie zieleni urzņdzonej (ZP 1.4) ustala
siň:
1) zakaz zabudowy budynkami oraz obiektami
tymczasowymi,
2) wskazanie do nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej szczególnie na granicy z terenami o innej
funkcji.

zaopatrzenie w wodň z sieci miejskiej,

Rozdział 8

Rozdział 7

Układ komunikacyjny

Zasady funkcjonowania infrastruktury technicznej

§ 20. 1. Układ komunikacyjny tworzņ nastňpujņce ulice:

§ 19. W zakresie infrastruktury technicznej ustala
siň:
1) zasilanie w energiň elektrycznņ z istniejņcych
i projektowanych stacji elektroenergetycznych
na warunkach dostawcy ze wskazaniem do estetyzacji budynków stacji transformatorowych,
2) prawo budowy sieci nn lub SN w zaleşności od
mocy przyłņczeniowej w obrňbie całego terenu
uchwały,
3) prawo realizacji budowy konsumentowych stacji transformatorowych na terenie własnym
inwestora,
4) projektowane inwestycje nie mogņ powodowań
kolizji z istniejņcym uzbrojeniem naziemnym
i podziemnym, a wszelkie kolizje muszņ byń
usuniňte na koszt jednostek organizacyjnych
powodujņcych ich powstanie na podstawie warunków dostawcy,
5) wskazanie do wymiany budynków stacji transformatorowych na mniejsze, kompaktowe trafostacje oraz wskazanie do skablowania istniejņcych napowietrznych linii energetycznych,
6) zaopatrzenie w gaz z dystrybucyjnej sieci gazowej w uzgodnieniu z dysponentem sieci,
7) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i przemysłowych poprzez istniejņcņ sień
kanalizacji sanitarnej w ulicach do oczyszczalni
ścieków, z jednoczesnym zakazem realizacji
przydomowych oczyszczalni ścieków i odpro-

1) ulice główne, oznaczone na rysunku symbolem
KDG,
2) ulice lokalne, oznaczone na rysunku symbolem
KDL,
3) ulice dojazdowe, oznaczone na rysunku symbolem KDD,
4) drogi wewnňtrzne, oznaczone na rysunku symbolem KDW,
5) ciņgi piesze, oznaczone na rysunku symbolem
Kx,
6) parkingi, oznaczone na rysunku symbolem KP.
2. Tereny komunikacji, o których mowa w ust. 1
pkt 1, 2, 3 i 5 stanowiņ przestrzeń publicznņ, ogólnodostňpnņ oraz przestrzeń słuşņcņ realizacji urzņdzeń infrastruktury technicznej.
3. Tereny dróg wewnňtrznych (KDW), o których
mowa w ust. 1 pkt 4 mogņ stanowiń współwłasnośń
właścicieli działek, do których stanowiņ dojazd.
4. Ulice główne (KDG) obejmujņ istniejņcy ciņg
ulic 1-go Maja i Kościuszki.
5. Dla istniejņcych ulic głównych ustala siň:
1) zachowanie istniejņcych ewidencyjnych linii
rozgraniczajņcych,
2) zachowanie istniejņcych zjazdów i dojazdów do
nieruchomości.
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6. Ulice lokalne (KDL) stanowiņ: ul. Świňtej Barbary, fragment ul. Parkowej do skrzyşowania
z ul. 1-go Maja i ul. Głowackiego.
7. Dla istniejņcych ulic lokalnych - KDL1 ustala
siň:
1) zachowanie istniejņcych ewidencyjnych linii
rozgraniczajņcych drogň,
2) zachowanie istniejņcych zjazdów i dojazdów do
nieruchomości,
3) prawo realizacji parkingów w obrňbie linii rozgraniczajņcych.
8. Dla projektowanej ulicy lokalnej, wzdłuş linii
kolejowej - KDL2 ustala siň:
1) szerokośń w liniach rozgraniczajņcych 16,0m,
2) prawo realizacji parkingów w obrňbie linii rozgraniczajņcych drogň,
3) realizacjň skrzyşowań z istniejņcymi drogami
głównymi oznaczonymi na rysunku symbolem
KDG (ul. 1-go Maja i ul. Wojska Polskiego) jako
skrzyşowań bezkolizyjnych,
4) na lokalizacjň w/w skrzyşowań obowiņzek uzyskania zgody na odstňpstwo od warunków
technicznych, określonych w rozporzņdzeniu
Ministra Transportu Gospodarki Morskiej
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadań drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 430 ze zmianami).
9. Ulice dojazdowe (KDD) stanowiņ pozostałe
ulice niewymienione w ust. 4 i 6 z wyłņczeniem ulic
wewnňtrznych, o których mowa w ust.3.
10. Dla istniejņcych i projektowanych ulic dojazdowych ustala siň:
1) zachowanie istniejņcych ewidencyjnych linii
rozgraniczajņcych,
2) zachowanie istniejņcych zjazdów i dojazdów do
nieruchomości,
3) prawo realizacji parkingów w obrňbie linii rozgraniczajņcych.
11. Na terenach komunikacji pieszej ustala siň
prawo do lokalizacji obiektów sezonowych tj.
ogródki gastronomiczne w formie lekkiej i otwartej
z materiałów naturalnych jak: drewno, stal, kamień
itp.
12. Na terenie ulic ogólnodostňpnych i ciņgów
pieszych ustala siň:
1) priorytet optymalizacji warunków komunikacji
pieszej,
2) zrównanie poziomów chodników i ulic w miejscach przejśń pieszych i przejazdów rowerowych,
3) trakt pieszy o szerokości zaleşnej od pasa ruchu
dla traktu jednopasowego - 1,4m, 2 pasowego
- 2,1m, 3 pasowego - 2,9m, 4 pasowego - 3,7m
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4) lokalizacjň latarni, rozmównic telefonicznych,
słupów ogłoszeniowych, hydrantów, koszy wg
wzorów zaakceptowanych przez władze miasta
i konserwatora zabytków i obowiņzujņcych na
całym obszarze planu,
5) wskazanie nasadzenia nastňpujņcych gatunków
drzew: klon pospolity kulisty, grab pospolity
odmiana stoşkowa, leszczyna turecka, głóg
dwuszyjkowy, dņb szypułkowy, odmiana stoşkowata, lipa drobnolistna, jarzņb szwedzki.
13. Dla wszystkich terenów dróg publicznych
ustala siň prawo przebudowy istniejņcych ciņgów
komunikacji samochodowej na ciņgi pieszo jedne
lub piesze.
14. Na terenach parkingów KP1.1 ustala siň zakaz grodzenia, wskazanie do nasadzenia zieleni
szczególnie jako obudowy wokół parkingu oraz wykonania płyt parkingowych w formie aşurowej, zapewniajņcej porost trawy.
15. Na terenie parkingu KP1.2 ustala siň:
1) prawo do zachowania istniejņcych budynków
garaşowych ze wskazaniem zmiany formy zewnňtrznej elewacji poprzez zastosowanie jednorodnych materiałowo i kolorystycznie bram
garaşowych oraz budowy nad całym zespołem
wspólnego zadaszenia w formie dwuspadowego dachu,
2) prawo do budowy ujednoliconego w formie
szeregu garaşy zadaszonego dachem dwuspadowym o nachyleniu połaci dachowych
15o-25o.
Rozdział 9
Warunki tymczasowego zagospodarowania
terenów
§ 21. 1. Istniejņce obiekty tymczasowe, oznaczone na rysunku literņ T pozostawia siň w dotychczasowej lokalizacji do roku 2010 ze wskazaniem do
przeniesienia funkcji usługowych na tereny, które
przewidujņ zabudowň usługowņ.
2. Na terenie objňtym planem ustala siň zakaz
lokalizacji nowych obiektów tymczasowych w postaci blaszaków, kontenerów jak równieş budynków
murowanych z wyłņczeniem lokalizacji tymczasowych straganów handlowych funkcjonujņcych czasowo przy okazji imprez i świņt oraz tymczasowych
pawilonów i stoisk handlowych na terenie istniejņcego targowiska UH1.1.
3. Na niezabudowanych parcelach na terenach
MWU1.1 i MW1.2 do czasu zrealizowania docelowej
zabudowy prawo do tymczasowego zagospodarowania w formie parkingu.
Rozdział 10
Przepisy końcowe
§ 22. Na podstawie art. 36 ust.4 ustawy z dnia
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla terenów przeznaczonych
do zagospodarowania ustala siň stawkň procentowņ
słuşņcņ naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości
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nieruchomości dla wszystkich terenów, objňtych
opracowaniem w wysokości 20%.

§ 24. Wykonanie uchwały powierza siň Prezydentowi Miasta.

§ 23. Traci moc uchwała Nr XLVII/318/2006 Rady
Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 stycznia 2006 roku
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól
obejmujņcego kwartały zabudowy pomiňdzy ulicami: 1-go Maja, Parkowņ, Piłsudskiego, Wojska Polskiego i terenami PKP.

§ 25. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym.
Przewodniczņcy Rady
Piotr Szyszko
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LX/383/10
Rady Miejskiej w Nowej Soli
z dnia 26 marca 2010r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LX/383/10
Rady Miejskiej w Nowej Soli
z dnia 26 marca 2010r.
Rozstrzygnięcie
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Nowa Sól obejmujący kwartały zabudowy
pomiędzy ulicami: 1-go Maja, Parkową, Piłsudskiego, Wojska Polskiego i terenami PKP.
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Uzasadnienie:

Projektowany teren drogi lokalnej KDL2 stanowi
rezerwň dla wzmocnienia sieci komunikacyjnej pn pd wewnņtrz struktury miejskiej. Jej przebieg wzdłuş
terenu kolejowego jest zgodny ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Nowa Sól. Rezerwa zapewni obsługň
komunikacyjnņ terenów połoşonych po wschodniej
stronie linii kolejowej, szczególnie po wybudowaniu
wiaduktów i tuneli kolejowych w ramach modernizacji linii kolejowej pn.-pd.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. Nr 80 z 2003r., poz. 717 ze
zmianami) Rada Miejska we Nowej Soli rozstrzyga,
co nastňpuje:

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LX/383/10
Rady Miejskiej w Nowej Soli
z dnia 26 marca 2010r.

1. Uwagň złoşonņ w dniu 10.02.2010 roku przez
PEAMCO Materiały Budowlane Tomczak sp. j.
ul. Obrońców Lwowa 19 , 4-100 Leszno tj.:

Rozstrzygnięcie
o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej należących do
zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

niezasadne wskazanie do rozbiórki istniejņcych budynków,
rozszerzenie obszaru jednostki U 1.9. na całņ
powierzchniň działek Nr 420, 434/7, 421/2,
426 i w konsekwencji całkowita rezygnacje
z drogi lokalnej KDL 2,
dla jednostki U 1.9. ustaliń nastňpujņcy zapis:
a) dla istniejņcych budynków prawo do zmiany formy lub rozbiórki i budowy nowego
budynku,
b) prawo do realizacji nowego obiektu lub zespołu obiektów ramach obowiņzujņcych
i
nieprzekraczalnych
linii
zabudowy
o maksymalnej powierzchni zabudowy
danego obiektu do 2000m2,
c) zmiana formy i budowa budynku, o którym
mowa w pkt. 1 w ramach nieprzekraczalnych linii zabudowy,
d) budynek, o którym mowa w pkt 2 moşe
mień maksymalnie dwie kondygnacje naziemne z dachem spadzistym przynajmniej
dwuspadowym o symetrycznym nachyleniu połaci dachowych 250-300,
e) maksymalna wysokośń budynku 10,0m,
f) obowiņzek zapewnienia miejsc postojowych
zwiņzanych z obsługņ funkcji usługowej
w ramach działki,

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póŝniejszymi zmianami)
Rada Miejska w Nowej Soli rozstrzyga, co nastňpuje:
§ 1. Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej:
1. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej
prowadziń bňdņ właściwe przedsiňbiorstwa,
w kompetencji, których leşy rozwój sieci: wodociņgowej i kanalizacji sanitarnej, energetycznej, gazociņgowej i cieplnej, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz na podstawie przepisów odrňbnych. Zadania w zakresie gospodarki odpadami realizowane bňdņ zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego,
zgodnie z planem gospodarki odpadami oraz
na podstawie przepisów odrňbnych.
2. Za podstawň przyjňcia do realizacji zadań określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, które naleşņ do zadań
własnych gminy, stanowiń bňdņ zapisy Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Nowa Sól.

g) zakaz grodzenia pełnym ogrodzeniem od
strony ul. 1-go Maja.

3. Określenie terminów przystņpienia i zakończenia
realizacji tych zadań, ustalone bňdzie według
kryteriów i zasad przyjňtych przy konstruowaniu Wieloletniego Programu Inwestycyjnego
Miasta Nowa Sól.

Nie uwzglňdnia siň w czňści dotyczņcej przebiegu
planowanej drogi lokalnej oznaczonej na rysunku
planu KDL 2.

4. Inwestycje realizowane mogņ byń etapowo
w zaleşności od wielkości środków przeznaczonych na inwestycje.
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§ 2. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej określonych w planie.
Finansowanie inwestycji bňdzie odbywań siň
poprzez:
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c) dotacji i poşyczek z funduszy celowych,
d) kredytów i poşyczek bankowych,
e) innych środków zewnňtrznych.

1) Wydatki z budşetu gminy,

3) Udział inwestorów w finansowaniu w ramach
porozumień o charakterze cywilno - prawnym
lub w formie partnerstwa publiczno - prywatnego, a takşe właścicieli nieruchomości.

2) Współfinansowanie środkami zewnňtrznymi,
poprzez budşet gminy w ramach m.in.:
a) dotacji unijnych,
b) dotacji samorzņdu województwa,
70 1

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

702
70 2

UCHWAŁA NR LXIV/792/10
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia 30 marca 2010r.
w sprawie uchwalenia oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia
i miasta Zielona Góra
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorzņdzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z póŝn. zm.1), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póŝn.
zm.2), w zwiņzku z uchwałņ Rady Miasta Zielona
Góra Nr VII/78/2007 z dnia 24 kwietnia 2007 roku
w sprawie przystņpienia do sporzņdzenia oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia i miasta Zielona Góra,
zmienionņ uchwałami Nr XXI/306/08, XXI/307/08,
XXI/308/08 z dnia 1 kwietnia 2008r., po stwierdzeniu
zgodności ze „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona
Góra”, uchwalonego uchwałņ Nr XXVIII/392/08 Rady
Miasta Zielona Góra z dnia 19 sierpnia 2008r.
uchwala siň, co nastňpuje:

ul. Dņbrówki, ul. Długņ, ul. 1 Maja, ul. Jaskółczņ; od
południa: ul. Ogrodowņ, ul. Fabrycznņ, ul. Henryka
Sienkiewicza;
od
wschodu
i południowego
– wschodu: ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego,
ul. Generała Józefa Sowińskiego, ul. Aleja Konstytucji 3 Maja, ul. Ceglanņ, ul. Piaskowņ, ul. Lwowskņ
i ul. Ludwika Waryńskiego, ul. Stanisława Staszica
w granicach określonych na rysunku planu,
o powierzchni 270,30ha.

Rozdział 1

1) załņcznik Nr 1 - rysunek planu wykonany na
mapie zasadniczej w skali 1:1000, składajņcy siň
z czterech arkuszy;

Ustalenia ogólne
§ 1. 1. Przedmiotem uchwały jest miejscowy
plan oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia i miasta Zielona
Góra, obejmujņce obszar ograniczony: od północy:
liniņ kolejowņ; od zachodu: ul. Zjednoczenia,
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r.
Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111
i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157,
poz. 1241.
2
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r.
Nr 6, poz.41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130,
poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007r.
Nr 127, poz. 880 oraz z 2008r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237
i Nr 220, poz. 1413.

2. Określone w ust. 1 granice obszaru objňtego
planem wynikajņ z uchwały Nr VII/78/2007 z dnia
24 kwietnia 2007r. w sprawie przystņpienia do sporzņdzenia oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia i miasta
Zielona Góra, zmienione uchwałami Nr: XXI/306/08,
XXI/307/08, XXI/308/08 z dnia 1 kwietnia 2008r.
3. Integralnņ czňściņ uchwały sņ:

2) załņcznik Nr 2 - rozstrzygniňcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleşņ do
zadań własnych miasta oraz zasadach ich finansowania;
3) załņcznik Nr 3 - rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłoşonego do
publicznego wglņdu projektu planu miejscowego;
4) załņcznik tabelaryczny Nr I - spis obiektów wpisanych do rejestru zabytków;
5) załņcznik tabelaryczny Nr II - spis obiektów objňtych ochronņ na mocy miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego;
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6) załņcznik tabelaryczny Nr III - ustalenia szczegółowe obowiņzujņce dla terenów.
§ 2. 1. Ilekroń w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) uchwale planu lub uchwale – naleşy przez to
rozumień niniejszņ uchwałň Rady Miasta Zielona Góra, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
2) ustawie lub ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – naleşy przez to rozumień ustawň o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym;
3) przepisach odrňbnych – naleşy przez to rozumień odpowiednie ustawy, wraz z aktami wykonawczymi oraz pozostałymi przepisami,
zwiņzanymi z ustawņ o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
4) planie – naleşy przez to rozumień komplet ustaleń, dotyczņcych obszaru objňtego miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego
fragmentu miasta Zielona Góra, bňdņcych
przedmiotem niniejszej uchwały;
5) mapie – naleşy przez to rozumień mapň zasadniczņ w skali 1:1000, w standardzie cyfrowym,
gromadzonņ w państwowym zasobie geodezyjno- kartograficznym, wydanņ przez właściwņ
jednostkň organizacyjnņ urzňdu;
6) rysunku planu – naleşy przez to rozumień załņcznik Nr 1 do uchwały, składajņcy siň z czterech arkuszy;
7) terenie – naleşy przez to rozumień działkň lub
kilka działek w całości lub w czňści, wyodrňbnionych na rysunku planu za pomocņ linii rozgraniczajņcych, oznaczonych numerem porzņdkujņcym i przypisanym symbolem podstawowego przeznaczenia terenu, w granicach których obowiņzujņ zbieşne ustalenia, jeśli z tekstu
uchwały nie wynika inaczej;
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a) tereny dróg, w tym: ulice, place, skwery,
ścieşki piesze i rowerowe, wyznaczone na rysunku planu liniami rozgraniczajņcymi,
a takşe tereny zieleni ogólnomiejskiej urzņdzonej takie, jak: parki, tereny sportowo – rekreacyjne otwarte,
b) czňści działek, w tym działek budowlanych
przeznaczonych i słuşņcych do realizacji celów publicznych, wraz z przynaleşnym ich
zagospodarowaniem w formie: dojśń, dojazdów, dziedzińców, parkingów, zieleni urzņdzonej, ogrodów;

14) substandardowej zabudowie, zagospodarowaniu – naleşy przez to rozumień, iş jest to zabudowa i zagospodarowanie zaburzajņce ład
przestrzenny oraz powodujņce degradacjň otoczenia i obnişenie estetyki miejsca, odbiegajņce
swoim charakterem, funkcjņ, materiałami budowlanymi, od planowanego przeznaczenia,
a takşe bňdņce w złym stanie technicznym
i zdekapitalizowane, wskazywane w planie do
przebudowy lub wymiany zabudowy;
15) przynaleşnym zagospodarowaniu terenu – naleşy przez to rozumień, iş w granicach danego
terenu dopuszcza siň, odpowiednio do przeznaczenia podstawowego i dopuszczonego:
a) istniejņce lub planowane: drogi wewnňtrzne,
powierzchnie jezdne, postojowe, piesze i rowerowe,
b) parkingi i garaşe w tym naziemne, podziemne, nadziemne, wolnostojņce lub zintegrowane z zabudowņ, realizujņce zapotrzebowanie na miejsca postojowe,
c) powierzchnie zieleni, zieleń wysoka i średnia,
w tym ogrody przydomowe, a takşe zieleń
towarzyszņca obiektom budowlanym oraz
budowlom, w tym zieleń rekreacyjna, a takşe
izolacyjna,

8) działce – naleşy przez to rozumień działkň gruntu zgodnņ z jej ustawowņ definicjņ, wg przepisów odrňbnych;

d) miejsca na odpady komunalne, ogrodzenia,
mała architektura, zadaszenia, pergole, tarasy,

9) działkach budowlanych – naleşy przez to rozumień działki budowlane w rozumieniu ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

e) budowle terenowe takie, jak podjazdy, schody, rampy, place zabaw, oczka wodne, urzņdzenia ogrodowe, elementy reklamowe wolnostojņce i zwiņzane z obiektami budowlanymi,

10) istniejņcych działkach, budynkach, przeznaczeniach – naleşy przez to rozumień działki, budynki, przeznaczenia zgodne z ewidencjņ gruntów
w dniu wejścia w şycie planu;
11) nowych działkach – naleşy przez to rozumień
działki wydzielane po wejściu w şycie planu;
12) nowych budynkach – naleşy przez to rozumień
budynki, dla których decyzje o pozwoleniu na
budowň bňdņ wydawane w trybie niniejszego
planu;
13) przestrzeni publicznej – naleşy przez to rozumień dostňpne dla ogółu:

f)

obiekty, sieci, przyłņcza i urzņdzenia zwiņzane z uzbrojeniem terenu i infrastrukturņ
technicznņ, wraz z zagwarantowaniem do
nich dostňpności komunikacyjnej;

16) strefach – naleşy przez to rozumień obszary indywidualnie wyznaczane na rysunku planu,
wewnņtrz których dla wszystkich działek lub ich
czňści plan ustala dodatkowe uwarunkowania,
zgodne z przedmiotem i problematykņ, którņ
dana strefa wprowadza do ustaleń planu;
17) elewacjach eksponowanych – naleşy przez to
rozumień elewacje budynków widoczne z przestrzeni publicznych;
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18) integracji – naleşy przez to rozumień proces
tworzenia jednolitej przestrzeni z czňści terenów publicznych i prywatnych;
19) usługach nieprodukcyjnych – naleşy przez to
rozumień, kaşdy rodzaj usług, niesklasyfikowany w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług
(PKWiU), jako usługi produkcyjne z wykluczeniem usług poligraficznych oraz reprodukcji zapisanych nośników informacji;
20) zabudowie mieszkaniowej z usługami – naleşy
przez to rozumień, budynek mieszkaniowy, który moşe zawierań lokale usługowe.
2. Pozostałe niewymienione w ust. 1 definicje
uşyte w uchwale naleşy rozumień zgodnie z ich
brzmieniem ustalonym w przepisach odrňbnych.
§ 3. 1. Obowiņzujņcymi ustaleniami planu sņ odpowiednio:
1) ustalenia określane dla obiektów, w tym:
a) obiekty wpisane do rejestru zabytków (OR),
b) obiekty objňte ochronņ na mocy planu (OE);
2) ustalenia określane dla terenów, w tym:
a) podstawowe przeznaczenie – naleşy przez to
rozumień, przeznaczenie obejmujņce wiňcej
niş 50% powierzchni kaşdej działki budowlanej lub wiňcej niş 50% powierzchni całkowitej
wszystkich budynków istniejņcych i planowanych, połoşonych w jej granicach,
b) dopuszczalne towarzyszņce przeznaczenie
– naleşy przez to rozumień dodatkowe, wymienione z nazwy przeznaczenie terenu, które moşe towarzyszyń lub uzupełniań przeznaczenie podstawowe w granicach kaşdej
działki lub czňści powierzchni całkowitej budynków połoşonych w jej granicach, bez
moşliwości wydzielania dla nich samodzielnych nieruchomości,
c) zamienne przeznaczenia– naleşy przez to rozumień, wymienione z nazwy inne niş podstawowe przeznaczenia, które mogņ stanowiń przeznaczenie podstawowe w granicach
działki, z zastrzeşeniem, iş:
obowiņzujņ dla nich wymogi, w szczególności dotyczņce zasad ochrony środowiska
i wskaŝniki kształtowania zabudowy, jak
dla przeznaczenia podstawowego,
obowiņzujņ dla nich wskaŝniki parkingowe, jak dla zamiennego przeznaczenia,
d) procent terenów zabudowanych- Pz – naleşy
przez to rozumień maksymalny dopuszczalny
procent, bňdņcy ilorazem: sumy powierzchni
zabudowy, liczonej na poziomie parteru
w zewnňtrznym obrysie murów, wszystkich
budynków połoşonych w granicach działki
budowlanej, do powierzchni lub czňści powierzchni tej działki budowlanej połoşonej
w granicach przedmiotowego terenu, przemnoşony przez 100%,
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e) procent terenów biologicznie czynnych – Pb
– naleşy przez to rozumień minimalny dopuszczalny procent, bňdņcy ilorazem: sumy
wszystkich powierzchni biologicznie czynnych połoşonych w granicach działki budowlanej, do powierzchni lub czňści powierzchni
tej działki budowlanej połoşonej w granicach
przedmiotowego terenu, przemnoşony przez
100%, parametru nie stosuje siň dla istniejņcych nieruchomości zabudowanych w dniu
wejścia w şycie planu o przeznaczeniach MN,
MNu, MW, MWu, UU, UK, UA, UO, UZ,
f)

wysokośń zabudowy – jest to nieprzekraczalna wysokośń budynku rozumiana zgodnie
z przepisami odrňbnymi, określona za pomocņ jednego lub dwu obowiņzujņcych łacznie
parametrów, to jest: K - ilości kondygnacji
nadziemnych wraz z poddaszem uşytkowym
i H – nieprzekraczalnej wysokości budynku
podanej w metrach, liczonej zgodnie z przepisami odrňbnymi, z dopuszczeniem w bryle
budynku, nowych dominant siňgajņcych do
5m ponad nieprzekraczalnņ wysokośń budynku, z zastrzeşeniem, iş rzut dominanty nie
moşe przekroczyń 15% powierzchni zabudowy tego budynku,

g) obowiņzujņce linie zabudowy – sņ to linie zabudowy wyznaczone na rysunku planu, pokrywajņce siň z liniņ rozgraniczajņcņ teren lub
cofniňte do wnňtrza terenu, wzdłuş której sņ
juş połoşone lub muszņ byń lokalizowane
zewnňtrzne ściany budynków, których lokalizacja planowana jest w pasie terenu
o szerokości 30m liczņc od linii rozgraniczajņcych przyległych ulic, ścieşek pieszych
i innych terenów, bez uwzglňdniania schodów, ramp wejściowych, werand i podcieni,
a takşe: wykuszy, balkonów, loggii, ryzalitów,
gzymsów oraz ocieplenia wraz z tynkiem wykonanych na istniejņcych budynkach wystajņcych poza obrys przedmiotowej linii zgodnie z warunkami technicznymi, tworzņc zarówno ciņgłņ pierzejň, jak teş inne układy zabudowy,
h) nieprzekraczalne linie zabudowy – sņ to linie
zabudowy wyznaczone na rysunku planu,
pokrywajņce siň z liniņ rozgraniczajņcņ teren
lub cofniňte do wnňtrza terenu, w obszarze
których sņ juş połoşone lub mogņ byń lokalizowane budynki, bez uwzglňdniania schodów, ramp wejściowych, werand i podcieni,
a takşe: wykuszy, balkonów, loggii, ryzalitów,
gzymsów oraz ocieplenia wraz z tynkiem wykonanych na istniejņcych budynkach wystajņcych poza obrys przedmiotowej linii zgodnie z warunkami technicznymi, tworzņc zarówno ciņgłņ pierzejň, jak teş inne układy zabudowy;
3) ustalenia określane dla stref, w tym:
a) strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej oznaczonej symbolem „A",
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b) strefy pośredniej ochrony konserwatorskiej
oznaczonej symbolem „B”,
c) podstrefy ochrony zabytkowych załoşeń
ogrodowo - willowych oznaczonej symbolem
„B1”,
d) podstrefy ochrony zabytkowych obiektów
sakralnych w załoşeniach zieleni oznaczonej
symbolem „B2”,
e) podstrefy ochrony zabytkowych załoşeń
osiedli mieszkaniowych oznaczonej symbolem „B3”,
f)

strefy ochrony zabytkowej zabudowy mieszkaniowej oznaczonej symbolem „M”,

g) strefy ochrony zabytkowej zabudowy przemysłowej, oznaczonej symbolem „P”,
h) strefy ochrony zabytkowej załoşeń zieleni,
oznaczonej symbolem „Z”,
i)

j)

strefy ochrony reliktów archeologicznych,
oznaczonej symbolem „W”– toşsamej
z zasiňgiem strefy „A”,
strefy obserwacji archeologicznych, oznaczonej
symbolem
„OW”–
toşsamej
z zasiňgiem strefy „B”,

k) strefy
wystňpowania
terenów
o małej
i średniej przydatności do celów budowlanych, oznaczonej symbolem SE,
w granicach których dla wszystkich działek budowlanych i działek, plan określa dodatkowe
uwarunkowania i ograniczenia zabudowy i zagospodarowania;
4) ustalenia planu określane dla infrastruktury
technicznej – sņ to ustalenia planu definiowane
indywidualnie dla terenów infrastruktury technicznej, a takşe istniejņcych i projektowanych
sieci, wyznaczanych w planie zgodnie ze specyfikņ poszczególnych branş;
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1) linie rozgraniczajņce tereny o róşnym przeznaczeniu podstawowym lub róşnych zasadach
zagospodarowania;
2) cyfrowo – literowe symbole terenów, zawierajņce podstawowe ich przeznaczenia;
3) obowiņzujņce linie zabudowy;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
5) strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej, oznaczona symbolem „A";
6) strefa pośredniej ochrony konserwatorskiej,
oznaczona symbolem „B”;
7) podstrefy ochrony zabytkowych załoşeń ogrodowo - willowych, oznaczone symbolem „B1”;
8) podstrefy ochrony zabytkowych obiektów sakralnych w załoşeniach zieleni, oznaczone symbolem „B2”;
9) podstrefy ochrony zabytkowych załoşeń osiedli
mieszkaniowych, oznaczone symbolem „B3”;
10) strefy ochrony zabytkowej zabudowy mieszkaniowej, oznaczone symbolem „M”;
11) strefy ochrony zabytkowej zabudowy przemysłowej, oznaczone symbolem „P”;
12) strefy ochrony zabytkowej załoşeń zieleni,
oznaczone symbolem „Z”;
13)

strefa ochrony reliktów archeologicznych,
oznaczona symbolem „W”– toşsama z zasiňgiem strefy „A”;

14) strefa obserwacji archeologicznych, oznaczona
symbolem „OW”– toşsama z zasiňgiem strefy
„B”;
15) strefy wystňpowania terenów o małej i średniej
przydatności do celów budowlanych, oznaczone symbolem SE;
16) obiekty wpisane do rejestru zabytków (OR);

5) ustalenia pozostałe – wynikajņce z poszczególnych paragrafów uchwały.

17) budynki i budowle zabytkowe objňte ochronņ
na mocy planu (OE).

2. Dla działek, które w dniu wejścia w şycie planu
były zabudowane lub w których działania inwestycyjne polegań bňdņ na odbudowie oraz nadbudowie
w rzucie istniejņcym, wymienione w ust.1 pkt 2 lit. ae, parametry mogņ nie obowiņzywań lecz w przypadku działań budowlanych wielkości tych parametrów z ust. 1 pkt 2 lit. d i e, nie mogņ byń wyşsze niş
te, które charakteryzujņ połoşonņ w granicach tych
działek istniejņcņ zabudowň, z dopuszczeniem
zwiňkszenia powierzchni zabudowy o 15m2 na polepszenie warunków technicznych istniejņcych budynków to jest dobudowň wind, schodów.

2. Pozostałe oznaczenia wystňpujņce na rysunku
planu majņ charakter informacyjny.

3. Pozostałe niewymienione w ust. 1 definicje
uşyte w uchwale naleşy rozumień zgodnie z ich
brzmieniem, ustalonym w przepisach odrňbnych.
§ 4. 1. Obowiņzujņcymi ustaleniami rysunku planu sņ:

Rozdział 2
Przeznaczenia terenów w planie
§ 5. 1. W planie wyszczególniono nastňpujņce
przeznaczenia terenów. Sņ to:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – MN;
2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami – MNu;
3) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – MW;
4) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami – MWu;
5) tereny zabudowy zamieszkania zbiorowego
– MB;
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7) tereny zabudowy usługowej obiektów handlowych o powierzchni sprzedaşy powyşej 2000m2
– UC;
8) tereny zabudowy usługowej sakralnej – UD;
9) tereny zabudowy usługowej kultury – UK;
10) tereny zabudowy usługowej nauki – UN;
11) tereny zabudowy usługowej oświaty – UO;
12) tereny obsługi komunikacji – UP;
13) tereny usług transportu – UT;
14) tereny zabudowy usługowej handlu i usług
– UU;
15) tereny usług zdrowia – UZ;
16) tereny zabudowy techniczno produkcyjnej – Pp;
17) tereny zabudowy usługowo – technicznej – Ps;
18) tereny zieleni urzņdzonej – ZP;
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poddasza z pomieszczeniami przeznaczonymi
na pobyt ludzi, z zachowaniem przepisów odrňbnych oraz pozostałych ustaleń planu;

4) nowa zabudowa moşe byń realizowana zarówno w formie obiektów wolnostojņcych lub grupy obiektów zintegrowanych, z zachowaniem
pozostałych ustaleń planu;
5) dopuszcza siň dobudowy do ścian szczytowych
oraz nadbudowy zmieniajņce formy dachów
z zachowaniem pozostałych ustaleń planu;
6) dopuszcza siň i wskazuje siň dla wybranych terenów przejścia bramowe gwarantujņce dostňp
do wnňtrza;
7) wjazdy do noworealizowanych garaşy zarówno
wolnostojņcych, jak i wkomponowanych w bryły budynków o róşnych przeznaczeniach, winny
byń lokalizowane w odległości nie mniejszej niş
6,0m od linii rozgraniczajņcej drogi publiczne,
ograniczenie nie odnosi siň do dróg dojazdowych o symbolach KDd, KDx;

25) tereny infrastruktury technicznej – TE, TG, TW.

8) ogrodzenia działek winny byń budowane lub
przebudowywane w miejscu wyznaczonym
obowiņzujņcņ dla drogi liniņ rozgraniczajņcņ
lub cofniňte do wnňtrza terenu, z zastosowaniem materiałów takich, jak: drewno, kamień,
cegła, siatka stalowa, ogrodzenia stalowe lub
odpowiednik, w tym mury pełne, z zastrzeşeniem, iş nie mogņ byń one stosowane na całych
odcinkach nowych ogrodzeń w terenach zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej,
aşurowe licowe i tynkowane, a takşe zieleń
średnia - krzewy i şywopłoty, z zastrzeşeniem, iş
zakazuje siň stosowania ogrodzeń z prefabrykowanych przňseł z płyt betonowych;

2. Dla kaşdego terenu wyodrňbnionego w planie
za pomocņ linii rozgraniczajņcych, w tekście uchwały ustala siň szczegółowo: przeznaczenia podstawowe, dopuszczalne towarzyszņce przeznaczenia, zamienne przeznaczenia, sposoby zagospodarowania
i uşytkowania terenów, budynków i budowli, a takşe
odpowiadajņce poszczególnym przeznaczeniom
nakazy, zakazy, dopuszczenia.

9) kaşde nowe przedsiňwziňcie winno uwzglňdniań kompleksowe zagospodarowanie nieruchomości szczególnie od strony przyległej doń
przestrzeni publicznej, z uwzglňdnieniem skoordynowanych rozwiņzań: terenowych, nawierzchni, elementów małej architektury, zieleni
towarzyszņcej, infrastruktury drogowej i technicznej;

Rozdział 3

10) definiowana w planie wysokośń zabudowy
w zał. Nr III kolumnie 4, w szczególności w zasiňgu stref konserwatorskich „A” i „B” podlega
nastňpujņcym regulacjom:

19) tereny dróg publicznych głównych – KDg;
20) tereny dróg publicznych zbiorczych – KDz;
21) tereny dróg publicznych lokalnych – KDl;
22) tereny dróg publicznych dojazdowych – KDd;
23) tereny publicznych ciņgów pieszo-jezdnych
– KDx;
24) tereny publicznych placów i ciņgów pieszych
– KDp;

Zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego
§ 6. W planie z uwagi na ochronň ładu przestrzennego, dla wyodrňbnionych terenów obowiņzujņ odpowiednio nastňpujņce ustalenia:
1) dopuszcza siň zabudowň w granicy działki budowlanej z zachowaniem pozostałych ustaleń
planu;
2) nowa zabudowa winna byń kształtowana indywidualnie, w sposób i przy uşyciu materiałów
gwarantujņcych uzyskanie wysokiego standardu rozwiņzań urbanistycznych i architektonicznych;
3) w istniejņcych budynkach zabudowy mieszkaniowej MN, MNu, MW, MWu, MB dopuszcza
siň zmianň sposobu uşytkowania poddasza na

a) w przypadku, gdy w zał. Nr III kolumnie 4
maksymalna wysokośń budynku została
określona jako wyşsza lub równa – III K, nakazuje siň, aby noworealizowany budynek
posiadał wysokośń co najmniej II K,
b) w przypadku, gdy noworealizowany budynek
sņsiaduje w promieniu 30,0 m z budynkami
historycznymi o róşnych wysokościach, nakazuje siň, aby był równy lub wyşszy od wysokości najwyşszego budynku historycznego,
c) noworealizowany budynek niezaleşnie od
wysokości wynikajņcej z lit. b nie moşe byń
wyşszy niş zostało to określone w zał. Nr III
kolumnie 4, z zastrzeşeniem iş dopuszcza siň:
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podwyşszenie budynku mieszkaniowo
– usługowego o jednņ kondygnacjň naziemnņ z zastrzeşeniem zachowania parametru H, w jednostkach urbanistycznych
B.1, B.2, B.3, B.4, C.2, C.4, D.2, D.3, E.3,
K.1, L.1, Ł.3,
podwyşszenie budynku mieszkaniowo
– usługowego o dwie kondygnacje naziemne z zastrzeşeniem zachowania parametru H, w jednostkach urbanistycznych
A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8, A.9, A.11,
C.3, J.2, J.3, J.4,
d) dopuszcza siň zmianň sposobu uşytkowania
poddasza na poddasze z pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi, z zakazem
zmiany kształtu dachu oraz wysokości kalenicy;
11) w przypadku, gdy działki przyległe sņ niezabudowane lub nie zachodzņ warunki pkt 10, wysokośń zabudowy ustalana w zał. Nr III kolumnie 4, nie podlega dodatkowym regulacjom,
z zastrzeşeniem pkt 10 lit. c;
12) ustalenia pkt 10 i 11 dotyczņ wyłņcznie przeznaczeń o symbolach MN, MNu, MW, MWu, MB,
UU;
13) ilekroń w dalszej czňści uchwały jest mowa
o nachyleniu dachów do określonej liczby
stopni bez podania wartości nachylenia minimalnego, naleşy przyjmowań, iş plan dopuszcza
w tych miejscach dachy płaskie.
§ 7. Dla nowych i przebudowywanych, w tym
nadbudowywanych i rozbudowywanych budynków,
naleşy stosowań charakterystyczne dla rejonu miasta oraz określone w planie materiały i kolorystykň:
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2) zintegrowanych z budynkami i innymi budowlami:
a) dopuszcza siň sytuowanie reklam na budynkach wpisanych do rejestru zabytków, z zachowaniem pozostałych ustaleń planu,
b) wyklucza siň moşliwośń przekrywania nośnikami reklamowymi całości lub znacznych
(powyşej 30%) powierzchni elewacji frontowych budynków od strony przestrzeni publicznych;
3) ustalenia pkt 1 – 2 nie obowiņzujņ w stosunku
do reklam zwiņzanych z krótkoterminowymi
zdarzeniami sportowymi i kulturalnymi, gdzie
okres uşytkowania reklamy nie bňdzie dłuşszy
niş 2 miesiņce;
4) ustalenia pkt 1 – 2 nie obowiņzujņ w stosunku
do reklam, dla których do dnia wejścia w şycie
planu, wydano ostateczne decyzje lub przyjňto
zgłoszenia, w przypadku ich przebudowy lub
zmiany lokalizacji zaczynajņ obowiņzywań odpowiednio ustalenia pkt 1 i 2;
5) ustalenia powyşsze nie odnoszņ siň do znaków
graficznych i symboli uşytkowników obiektów
i terenów, lokalizowanych na budynkach innych niş historycznych, znajdujņcych siň poza
strefami ochrony konserwatorskiej „A” i „B”.
§ 9. Ustala siň nastňpujņce warunki dotyczņce
realizacji urzņdzeń technicznych takich, jak: klimatyzatory, wentylatory na obiektach budowlanych:
1) zakaz umieszczania urzņdzeń technicznych na
elewacjach obiektów budowlanych w miejscach eksponowanych od strony przestrzeni
publicznych;

1) elewacje budynków: tynki, cegła licowa, ceramiczne materiały licowe, drewno, kamień naturalny i konglomeraty, elementy stalowe, szkło,
z jednoczesnym zakazem zewnňtrznych okładzin z blach trapezowych oraz z tworzyw
sztucznych;

2) dopuszczenie nadbudowy na obiekcie urzņdzeń
technicznych powyşej najwyşszego punktu budynku, lecz nie wyşej niş 4,0m nad nim, z jednoczesnym zastosowaniem przesłon wizualnych do strony przestrzeni publicznych.

2) pokrycia dachowe budynków: dachówka, łupek,
blacha płaska, papa, gont bitumiczny z zastrzeşeniem iş dwa ostatnie materiały nie mogņ byń
stosowane w strefie ochrony konserwatorskiej
„A” i „B”, ograniczenia materiałowe nie dotyczņ dachów budynków gospodarczych i pomocniczych oraz dachów o spadkach do
10 stopni;

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego

3) kolorystyka niekontrastujņca z otaczajņcņ zabudowņ i niepowodujņca dysharmonii w krajobrazie.
§ 8. Ustala siň nastňpujņce warunki dla realizacji
nośników reklamowych i informacji wizualnej dla
obszaru objňtego planem:
1) bňdņcych indywidualnymi budowlami: wyklucza siň wszelkie reklamy wolnostojņce w sņsiedztwie, to jest w promieniu 10,0m od budynków wpisanych do rejestru zabytków i objňtych ochronņ przez plan;

Rozdział 4

§ 10. 1. W planie, z uwagi na ochronň środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) dla wszystkich działek, niezaleşnie od ustaleń
zdefiniowanych dla poszczególnych przeznaczeń, obowiņzujņcymi w zakresie ochrony środowiska sņ wymogi wynikajņce z przepisów
odrňbnych;
2) zakazuje siň:
a) wprowadzania w sņsiedztwie terenów mieszkaniowych i obszarów przestrzeni publicznych, nowych funkcji, uciņşliwych dla otoczenia i przeznaczania terenów, pogarszajņcych jakośń środowiska, a takşe przedsiňwziňń zwiņzanych ze składowaniem, gromadzeniem lub przetwarzaniem odpadów,
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b) lokalizowania obiektów budowlanych i urzņdzeń, których uciņşliwośń wykracza poza
granice działki, do której jej właściciele lub
uşytkownicy posiadajņ prawo dysponowania, a takşe tych, które sņ mogņce znaczņco
oddziaływujņce na zdrowie ludzi i środowisko zgodnie z przepisami odrňbnymi, za wyjņtkiem dopuszczeń zawartych w pkt 3;
3) dopuszcza siň utrzymanie istniejņcych przeznaczeń typu Pp, Ps, UC i lokalizacjň nowych przeznaczeń typu UC, a takşe realizacjň inwestycji
miejskich, terenów sportowo – rekreacyjnych,
dróg i infrastruktury technicznej mogņcych
zawsze znaczņco oddziaływań na środowisko
lub potencjalnie znaczņco oddziaływań na środowisko, z zastrzeşeniem dotrzymania wszelkich ograniczeń i wymogów wynikajņcych
z przepisów odrňbnych.
2. W zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem:
1) nakazuje siň spełnianie warunków w zakresie
emisji gazów i pyłów do powietrza, w tym
hermetyzacjň procesów technologicznych oraz
stosowanie urzņdzeń chroniņcych środowisko
w celu ograniczenia emisji do powietrza;
2) dla nowych budynków nakazuje siň stosowanie
paliw ekologicznych, o niskiej zawartości
zwiņzków siarki i popiołu oraz technologii gwarantujņcych dotrzymanie dopuszczalnych stňşeń w powietrzu oraz w gazach wylotowych.
3. W zakresie ochrony przed hałasem:
1) zakazuje siň lokalizacji obiektów budowlanych
i urzņdzeń przekraczajņcych wymogi w zakresie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku w odniesieniu do przeznaczeń terenów wynikajņcych z przepisów odrňbnych;
2) w planie ochronie przed hałasem podlegajņ nastňpujņce tereny, nieruchomości i działki przeznaczone pod:
a) zabudowň mieszkaniowņ jednorodzinnņ, do
których naleşņ tereny oznaczone symbolami
MN, MNu,
b) zabudowň mieszkaniowņ wielorodzinnņ, do
których naleşņ tereny oznaczone symbolami
MW, MWu,
c) zabudowň zamieszkania zbiorowego, do których naleşņ tereny oznaczone symbolem MB,
d) szpitale, do którego naleşy teren oznaczony
symbolem I2.9.UZ,
e) budynki zwiņzane ze stałym lub czasowym
pobytem dzieci i młodzieşy, do których naleşņ tereny oznaczone symbolem UO,
obowiņzujņ dla nich odpowiednio dopuszczalne
poziomy hałasu w środowisku, powodowane
przez poszczególne ŝródła hałasu, zdefiniowane
w przepisach odrňbnych z uwzglňdnieniem, iş
czňśń tych terenów znajduje siň w wyznaczonej
na rysunku planu strefie Śródmieścia miasta
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powyşej 100 tys. mieszkańców ze zwartņ zabudowņ mieszkaniowņ i koncentracjņ obiektów
administracyjnych, handlowych i usługowych,
dla której przepisy dopuszczajņ wyşsze poziomy
hałasu w środowisku;

3) w obrňbie zabudowy chronionej na podstawie
przepisów o ochronie środowiska, zlokalizowanej w bezpośrednim sņsiedztwie dróg publicznych układu podstawowego określonego
w rozdz. 11 oraz linii kolejowej naleşy stosowań
skuteczne zabezpieczenia akustyczne;
4) pozostałe tereny nie sņ objňte ochronņ przed
dopuszczalnym poziomem hałasu, w trybie
przepisów odrňbnych, stņd zapewnienie odpowiednich warunków w znajdujņcych siň w ich
granicach pomieszczeniach przeznaczonych do
zamieszkania ludzi powinno odbywań siň
w trybie przepisów techniczno-budowlanych
poprzez zastosowanie w budynku odpowiednich materiałów i rozwiņzań technicznych.
4. W zakresie ochrony powierzchni ziemi i środowiska: masy ziemne przemieszczone w trakcie
budowy naleşy wykorzystań w pierwszej kolejności
do niwelacji terenu lub ukształtowania form terenu
spełniajņcych funkcje estetyczne i ekranujņcych poszczególne nieruchomości.
5. W zakresie ochrony wód przed zanieczyszczeniem: dla realizacji przedsiňwziňń mogņcych prowadziń do zanieczyszczenia wód podziemnych takich,
jak: stacje paliw, parkingi wprowadza siň wymóg
zabezpieczenia inwestycji przed przenikaniem zanieczyszczeń, stosownie do lokalnych warunków hydrogeologicznych.
6. W zakresie ochrony terenów zieleni i wartości
krajobrazowych:
1) nakazuje siň ochronň lokalnych wartości krajobrazu oraz zieleni poprzez zachowanie i utrzymanie, istniejņcych parków i skwerów, a takşe
zieleni połoşonej w liniach rozgraniczajņcych
drogi publiczne;
2) zakazuje siň wycinki drzew i krzewów bez waşnych powodów takich, jak bezpieczeństwo
uşytkowania dróg, placów, obiektów kubaturowych oraz urzņdzeń i sieci infrastruktury,
a takşe rewitalizacji przestrzeni publicznych
- zakaz nie dotyczy ciňń zdrowotnych i zabiegów ogrodniczych;
3) nakazuje siň, aby przy przebudowie i rozbudowie istniejņcych, a takşe przy trasowaniu i projektowaniu
nowych
dróg
kaşdorazowo
uwzglňdniń, w zaleşności od moşliwości wynikajņcej z szerokości w liniach rozgraniczajņcych
drogi:
a) utworzenie pasa zieleni towarzyszņcej pomiňdzy chodnikiem a jezdniņ, w postaci szpaleru drzew, şywopłotu lub pasa trawnika,
b) tworzenie lub rezerwowanie terenu, wzdłuş
dróg układu podstawowego, na lokalizacjň
ścieşek rowerowych.
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7. W granicach obszaru objňtego planem wyznacza siň strefň SE - wystňpowania terenów o małej
i średniej przydatności do celów budowlanych,
w której kaşdy ze zdefiniowanych w planie terenów
podlega uwarunkowaniom, mogņcymi ograniczań
jego podstawowe i dopuszczone przeznaczenia.
W zasiňgu strefy realizacjň nowych przedsiňwziňń
budowlanych oraz rozbudowň obiektów istniejņcych
naleşy poprzedziń badaniami kontrolnymi - geotechnicznymi, które wskaşņ warunki posadowienia
dla planowanej zabudowy i zagospodarowania.

7) wyznacza siň obszary objňte na mocy planu
strefņ ochrony zabytkowej zabudowy przemysłowej, oznaczone symbolem „P”;

Rozdział 5

10) wyznacza siň obszar podlegajņcy ochronie, objňty na mocy planu strefņ obserwacji archeologicznych, oznaczony symbolem „OW”– toşsamy z zasiňgiem strefy „B”.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
§ 11. 1. W planie, z uwagi na wymogi ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) wskazuje siň obiekty zabytkowe objňte ochronņ, wpisane do rejestru zabytków województwa lubuskiego (OR), wyszczególnione w załņczniku tabelarycznym Nr I;
2) wyznacza siň obiekty zabytkowe ujňte w wojewódzkiej ewidencji zabytków (OE), wyszczególnione w załņczniku tabelarycznym Nr II;
3) wskazuje siň obszar objňty na mocy planu strefņ ścisłej ochrony konserwatorskiej oznaczony
symbolem „A”, do którego naleşy zespół urbanistyczno – krajobrazowy miasta Zielona Góra,
wpisany do rejestru pod numerem 75, na mocy
decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w Zielonej
Górze,
decyzja
z dnia
07.11.1957r.; strefa obejmuje obszar o zachowanych elementach siňgajņcych poczņtków historii miasta takich, jak rozplanowanie, obiekty
architektury reprezentacyjnej i zabudowy mieszczańskiej, w wiňkszości z zachowanņ parcelacjņ podkreślonņ zabudowņ gospodarczņ;
4) wskazuje siň obszar objňty na mocy planu strefņ pośredniej ochrony konserwatorskiej oznaczony symbolem „B”, stanowiņcy strefň ochrony krajobrazowej zespołu urbanistycznego
miasta Zielona Góra wpisanego do rejestru pod
numerem 75, na mocy decyzji Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze,
z dnia 07.11.1957r., obejmujņcy obszar w granicach minimum 500 metrów od granicy zespołu;
5) wyznacza siň, w granicach strefy pośredniej
ochrony konserwatorskiej, dodatkowe podstrefy zwiņzane ze specyfikņ istniejņcej, historycznej zabudowy i zagospodarowania, sņ to:
„B1”– ochrony zabytkowych załoşeń ogrodowo
- willowych, „B2”– ochrony zabytkowych
obiektów sakralnych w załoşeniach zieleni,
„B3”– ochrony zabytkowych załoşeń osiedli
mieszkaniowych;
6) wyznacza siň obszary objňte na mocy planu
strefņ ochrony zabytkowej zabudowy mieszkaniowej obejmujņcej obszary historycznej zabudowy poza strefņ „B”, oznaczone symbolem
„M”;

8) wyznacza siň obszary objňte na mocy planu
strefņ ochrony zabytkowych załoşeń zieleni,
oznaczone symbolem „Z”;
9) wyznacza siň obszar objňty na mocy planu strefņ ochrony reliktów archeologicznych, oznaczony symbolem „W”– toşsamy z zasiňgiem
strefy „A”;

2. Dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków
obowiņzujņ:
1) nakazy:
a) ochrony i zachowania w dobrym stanie technicznym i estetycznym,
b) utrzymania lub przywrócenia, w miarň moşliwości, historycznej kompozycji elewacji,
skali otworów okiennych i drzwiowych oraz
ich rozmieszczenia, detalu architektonicznego,
c) przeprowadzenia badań stratygraficznych
w przypadku remontu elewacji,
d) w sytuacji współczesnych przekształceń, odtworzenia detalu i kolorystyki na podstawie
badań architektoniczno – konserwatorskich
i przekazów ikonograficznych,
e) prac konserwatorskich i restauratorskich;
2) zakazy:
a) lokalizowania elementów dekomponujņcych
elewacje od strony przestrzeni publicznych,
to jest instalacji, rur gazowych, urzņdzeń klimatyzacyjnych, anten odbiorczych,
b) umieszczania na elewacjach reklam wielkogabarytowych,
c) nadbudowy, w tym zmiany formy architektonicznej budynków, z zastrzeşeniem dopuszczeń;
3) dopuszczenia wynikajņce z przepisów odrňbnych oraz ustalonych przez właściwe słuşby
ochrony zabytków, w tym:
a) stosowania reklam na elewacjach pod warunkiem dostosowania ich formy do kompozycji elewacji, z preferencjņ form metaloplastyki, pojedynczych liter na tle tynku lub innych nietypowych, umieszczanych w osi:
budynku, głównych otworów okiennych
i drzwiowych lub naroşnikowo,
b) lokalizowania
elementów
infrastruktury
technicznej takich, jak: szafki gazowe i elektryczne na elewacjach frontowych pod warunkiem ich scalenia kolorystycznego z fasadņ, w miejscach, w których nie naruszajņ one
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i)

ujednolicenia i dostosowania do kulturowego charakteru obszaru, formy zewnňtrznych
elementów reklamowych i informacyjnych,
jak szyldy, tablice informacyjne, neony, elementów małej architektury, zewnňtrznego
oświetlenia ulic i budynków, nawierzchni,

j)

odtwarzania historycznych kompozycji zieleni oraz wprowadzania nowych małych form
zieleni we wnňtrzach urbanistycznych,

c) zmiany formy architektonicznej budynków,
z zastrzeşeniem, iş jest to powrót do formy
historycznej,
d) zmiany sposobu uşytkowania obiektu.
3. W zasiňgu strefy „A” obowiņzujņ:
1) nakazy:
a) zachowania historycznej struktury, w której
dominujņ działania o charakterze konserwatorskim i rewaloryzacyjnym, zmierzajņce do
utrwalenia historycznie ukształtowanych walorów obiektów i załoşenia urbanistycznego
oraz jego funkcjonalnej i kompozycyjnej integracji z otoczeniem,
b) utrzymania obiektów historycznych w moşliwie niezmienionym kształcie architektonicznym wraz z konserwacjņ substancji zabytkowej, z dopuszczeniem zmian formy i funkcji
obiektów historycznych,
c) utrzymania lub odtworzenia historycznego
układu przestrzennego – rozplanowania
dróg, placów, proporcji miňdzy szerokościņ
traktów komunikacyjnych i wysokościņ zabudowy wraz z ich nawierzchniņ, liniņ zabudowy, gabarytami i stopniem zagňszczenia
zabudowy, kształtem i pokryciem dachów,
kompozycjņ wnňtrz urbanistycznych i zielonych,
d) uporzņdkowania i zagospodarowania, w sposób nawiņzujņcy do historycznego układu,
wnňtrz kwartałów zabudowy,
e) zachowania podziału parcelacyjnego podkreślonego historycznņ zabudowņ i wprowadzenia nowej zabudowy z uwzglňdnieniem
historycznej parcelacji terenu i dawnej formy
zabudowy poprzez artykulacjň pionowņ
w elewacji,
f)

zachowania reliktów średniowiecznych obwarowań miejskich,

g) zachowania historycznych dominant urbanistycznych,
h) dostosowania nowej, wymienianej i przebudowywanej zabudowy do sņsiadujņcej historycznej w zakresie kompozycji, skali, ilości
i wysokości kondygnacji, dostosowania do
charakteru Starego Miasta projektów:
nowych obiektów budowlanych,
zmian zewnňtrznej formy
obiektów budowlanych,

istniejņcych

kolorystyki budynków,
nawierzchni,
rozmieszczenia i rodzaju reklam i oświetlenia,

k) utrzymania historycznych nawierzchni lub
w miarň moşliwości ich odtwarzanie,
l)

dostosowania wszystkich nawierzchni do
wymogów konserwatorskich,

m) zaznaczenia w nawierzchni ulic i placów
przebiegu dawnych murów miejskich oraz
zarysów fundamentów innych obiektów odgrywajņcych waşnņ rolň w dziejach miasta,
n) stopniowej likwidacji obiektów dysharmonizujņcych, to jest sprzecznych pod wzglňdem
formy, kubatury i kompozycji z charakterem
historycznego centrum,
o) zachowania i ochrony starodrzewu,
p) w sytuacji dekapitalizacji obiektów zabytkowych, wykonania przed rozbiórkņ szczegółowej dokumentacji zabytku, zawierajņcej inwentaryzacjň architektonicznņ, dokumentacjň
fotograficznņ bryły i detali architektonicznych
budynku i dołņczenie dokumentacji do zasobów miejskiej ewidencji zabytków,
q) dostosowania ogrodzeń budynków ewidencyjnych i rejestrowych do historycznego charakteru po uzgodnieniu formy z właściwymi
słuşbami ochrony zabytków;
2) zakazy:
a) lokalizowania elementów dekomponujņcych
elewacje od strony przestrzeni publicznych,
to jest reklam wielkogabarytowych, instalacji
i urzņdzeń technicznych, w tym rur gazowych, urzņdzeń klimatyzacyjnych, anten odbiorczych,
b) prowadzenia działań mogņcych powodowań
degradacjň walorów kulturowych, historycznych i krajobrazowych obszaru,
c) wprowadzania dysharmonizujņcych, przede
wszystkim tymczasowych obiektów budowlanych, w szczególności kontenerów, przyczep i kiosków z zastrzeşeniem wydarzeń
okazjonalnych,
d) umieszczania reklam wielkogabarytowych
oraz o duşych płaszczyznach w jaskrawych
barwach lub jaskrawego oświetlenia, poza
sezonowymi aranşacjami,
e) wprowadzania ogrodzeń z prefabrykowanych
elementów betonowych,
f)

nasadzeń topoli.
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4. Wyszczególnione w załņczniku tabelarycznym
Nr II (obiekty w ewidencji zabytków) i oznaczone
graficznie na rysunku planu obiekty oraz obiekty
wskazane w miejskiej ewidencji zabytków winny
podlegań ochronie określonej w planie.
5. Dla obiektów wyszczególnionych w pkt 4, plan
ustala:
1) nakazy:
a) zachowania, ochrony, konserwacji i rewaloryzacji,
b) zachowanie w dobrym stanie technicznym
i estetycznym,
c) utrzymania lub przywrócenia w miarň moşliwości, historycznej kompozycji elewacji,
skali otworów okiennych i drzwiowych oraz
ich rozmieszczenia, detalu architektonicznego,
d) utrzymania kolorystyki i detalu elewacji
zgodnych ze stylem poszczególnych obiektów,
e) prac konserwatorskich i restauratorskich;
2) zakaz: rozbudowy, nadbudowy, zmiany wyglņdu zewnňtrznego elewacji, prowadzņcego, po
stwierdzeniu właściwego organu ochrony zabytków, do utraty wartości historycznych i artystycznych obiektu;
3) dopuszczenia - na warunkach właściwego organu ochrony zabytków:
a) stosowania reklam na elewacjach pod warunkiem dostosowania ich formy do kompozycji elewacji, z preferencjņ form metaloplastyki, pojedynczych liter na tle tynku lub innych nietypowych, umieszczanych w osi:
budynku, głównych otworów okiennych
i drzwiowych lub naroşnikowo,
b) lokalizowania elementów infrastruktury technicznej i urzņdzeń technicznych, w tym: szafek gazowych i elektrycznych na elewacjach
frontowych pod warunkiem ich scalenia kolorystycznego z fasadņ, w miejscach, w których nie naruszajņ one układu kompozycyjnego i detalu architektonicznego;
4) wszystkie prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane, wymagajņ uzgodnienia właściwego organu ochrony zabytków;
5) właściwy organ ochrony zabytków moşe, przed
wydaniem ww. uzgodnienia, zobowiņzań inwestora do wykonania niezbňdnych badań konserwatorskich, architektonicznych bņdŝ archeologicznych, rozpoznania historycznego to jest
kwerendy archiwalnej, materiałów ikonograficznych.
6. W zasiňgu strefy „B” ustala siň:
1) nakazy:
a) utrzymania w miarň moşliwości istniejņcych
zasadniczych elementów układu urbani-

stycznego, historycznej sieci dróg, zachowania historycznego rozplanowania placów,
parcelacji określonej historycznņ zabudowņ,
zabudowy, kompozycji zieleni, zwłaszcza
parków i ogrodów przywillowych oraz elementów krajobrazu,
b) utrzymania typu zabudowy nawiņzujņcego
do zachowanego historycznego układu:
głównie pierzejowego lub willowego,
c) utrzymania obiektów zabytkowych w moşliwie niezmienionym kształcie architektonicznym wraz z konserwacjņ substancji zabytkowej, dopuszcza siň zmiany formy i funkcji
obiektów historycznych jedynie za zgodņ
właściwego organu ochrony zabytków,
d) dostosowania nowej zabudowy do historycznej kompozycji w odniesieniu do: linii
zabudowy, wysokości, ilości i wysokości
kondygnacji, wysokości kalenicy, sposobu
kształtowania dachu, skali, z jednoczesnym
nawiņzaniem do lokalnej tradycji architektonicznej, z dopuszczeniem odstňpstw za zgodņ
właściwego organu ochrony zabytków,
e) dostosowania do kulturowego charakteru
obszaru formy zewnňtrznych elementów reklamowych i informacyjnych, jak szyldy, tablice informacyjne, neony, elementów małej
architektury, zewnňtrznego oświetlenia ulic
i budynków,
f)

odtwarzania w miarň moşliwości szpalerów
i grup drzew, dobierajņc gatunki zgodne
z trendami panujņcymi w czasie powstania
załoşenia lub jego generalnej przebudowy,

g) dostosowania ogrodzeń budynków ewidencyjnych i rejestrowych do historycznego charakteru po uzgodnieniu formy z właściwymi
słuşbami ochrony zabytków;
2) zakazy:
a) działań mogņcych powodowań degradacjň
walorów kulturowych, historycznych i krajobrazowych obszaru,
b) wprowadzania nowej zabudowy niezgodnej
formņ i gabarytami z istniejņcņ zabudowņ historycznņ lub dysharmonizujņcej historyczny
krajobraz miasta,
c) wprowadzenia przy głównych ciņgach komunikacyjnych prefabrykowanych obiektów
tymczasowych takich, jak blaszane garaşe,
stragany, zakłócajņcych kompozycjň wnňtrz
urbanistycznych,
d) wprowadzania ogrodzeń z prefabrykowanych
elementów betonowych;
3) dopuszczenia:
a) wprowadzania dodatkowej zabudowy do
wnňtrz kwartałów w sposób podkreślajņcy
historyczny podział parcelacyjny poprzez artykulacjň pionowņ w elewacji, o wysoko-
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ściach spójnych z wysokościņ obiektów tworzņcych wnňtrze,
b) wymiany zabudowy gospodarczej, o ile nie
przedstawia ona wartości kulturowych, na
nowņ zabudowň,
c) realizacji nowej zabudowy we wnňtrzach terenów, wprowadzanej na zasadzie wymiany
substancji lub uzupełnień,
d) zmiany sposobu uşytkowania.
7. W zasiňgu podstref „B1”, „B2”, „B3” obowiņzujņ ustalenia strefy „B” oraz dodatkowo ustala siň:
1) nakazy:
a) utrzymania charakteru załoşenia zgodnego
z historycznym przeznaczeniem,
b) uzgodnienia z właściwym organem ochrony
zabytków projektów nowych i przebudowywanych obiektów;
2) dopuszczenie stosowania aşurowych ogrodzeń
stałych wokół działek;
3) dla strefy „B2” ustala siň dodatkowo zakaz
wprowadzania dodatkowej zabudowy na terenie posesji, z dopuszczeniem odstňpstw na warunkach właściwego organu ochrony zabytków;
4) dla strefy „B3” ustala siň dodatkowo nakaz realizacji nowej zabudowy jedynie na zasadzie
wymiany substancji lub uzupełnień w miejscach niekolidujņcych z historycznņ kompozycjņ załoşenia urbanistycznego, na warunkach
właściwego organu ochrony zabytków.
8. W zasiňgu strefy „M” ustala siň:
1) nakazy:
a) zachowania:
układu oraz kształtu ulic i placów,
układów zabudowy charakterystycznych
dla danego osiedla,
obiektów uşyteczności publicznej stanowiņcych integralny element osiedla mieszkaniowego,
gabarytów zabudowy,
jednolitości cech stylistycznych charakterystycznych dla osiedla, w tym detalu architektonicznego i kolorystyki oraz kształtów i pokrycia dachów,
elementów małej architektury i zieleni,
b) ujednolicenia i nadania stylistyki odpowiedniej dla charakteru obszarów elementom
oświetlenia ulic, nawierzchniom oraz elementom małej architektury,
c) dostosowania nowej zabudowy do historycznej kompozycji w odniesieniu do: linii
zabudowy, wysokości, ilości i wysokości
kondygnacji, wysokości kalenicy, sposobu
kształtowania dachu, z jednoczesnym nawiņzaniem do lokalnej tradycji architektonicznej,
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d) zachowania, w miarň moşliwości starodrzewu;

2) zakazy:
a) prowadzenia działań mogņcych powodowań
degradacjň walorów kulturowych, historycznych i krajobrazowych obszaru,
b) zmian zewnňtrznego ukształtowania budynków, które naruszałyby cechy charakterystyczne dla danego osiedla,
c) wprowadzania nowej zabudowy o odmiennych niş historyczne proporcjach, gabarytach
i lokalizacji na działce.
9. W zasiňgu strefy „P” ustala siň:
1) nakazy:
a) utrzymania kompozycji historycznej,
b) zachowania w miarň moşliwości technicznych, konserwacji i technicznej modernizacji
zachowanych zabytkowych elementów układu przestrzennego, jak zabudowa i zieleń,
c) zachowania elementów tzw. „świadków” po
historycznej funkcji w formie pamiņtkowych
tablic, fotografii, ekspozycji maszyn, urzņdzeń i narzňdzi w przestrzeniach ogólnodostňpnych;
2) zakaz działań, mogņcych powodowań degradacjň walorów kulturowych, historycznych i krajobrazowych obszaru.
10. W zasiňgu strefy „Z” ustala siň:
1) nakazy:
a) rewaloryzacji i dņşenia do odtworzenia historycznego układu alei, placów i ścieşek oraz
kompozycji zieleni,
b) zachowania na terenie dawnych cmentarzy
obiektów architektonicznych, bňdņcych śladem po dawnym uşytkowaniu,
c) ujednolicenie stylistyki elementów oświetlenia, małej architektury i nawierzchni na obszarze poszczególnego terenu zieleni,
d) w przypadku wszelkich prac zakłócajņcych
równowagň przyrodniczņ i walory krajobrazowe, zapewnienia kompensacji przyrodniczej przez odtworzenie lub wprowadzenie
nowych nasadzeń, zadarnień itp.,
e) w przypadku rewaloryzacji kompozycji zieleni
stosowania gatunków zgodnych z trendami
panujņcymi w czasie powstania załoşenia lub
jego generalnej przebudowy,
f)

ochrony i konserwacji pomników przyrody
i zieleni historycznej;

2) zakazy:
a) działań, mogņcych powodowań degradacjň
walorów kulturowych, historycznych i krajobrazowych obszaru,
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b) wprowadzania do obiektów zwiņzanych
z załoşeniami zielonymi, zwłaszcza dawnych
kaplic cmentarnych, funkcji sprzecznych kulturowo z ich pierwotnym uşytkowaniem,

3) tereny publicznych ciņgów pieszo-jezdnych;

c) przekształcania załoşenia w sposób zacierajņcy historyczny układ kompozycyjny;

6) tereny usług zdrowia;

3) dopuszczenie nowej funkcji po uzgodnieniu
z właściwym organem ochrony zabytków.
11. W zasiňgu strefy „W” ustala siň nakazy:
1) uzgodnienia wszystkich robót ziemnych z właściwym organem ochrony zabytków, który kaşdorazowo określi warunki ich realizacji;
2) zapewnienia przez inwestora badań archeologicznych na etapie wyprzedzajņcym prace
zwiņzane z realizacjņ inwestycji oraz nadzoru
archeologicznego w trakcie prac ziemnych,
z wyłņczeniem inwestycji liniowych i przyłņczy.
12. W zasiňgu strefy „OW” oraz w pozostałym
obszarze planu, zgodnie z przepisami odrňbnymi,
w przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robót
budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iş jest on zabytkiem,
obowiņzuje:
1) wstrzymanie wszelkich robót, mogņcych
uszkodziń lub zniszczyń odkryty przedmiot;
2) zabezpieczenie, przy uşyciu niezbňdnych środków, tego przedmiotu i miejsca jego odkrycia;
3) niezwłoczne zawiadomienie
konserwatora zabytków;

wojewódzkiego

4) postňpowanie zgodnie z przepisami odrňbnymi.
§ 12. 1. Plan, z uwagi na wymogi ochrony dóbr
kultury współczesnej, wskazuje obiekt Filharmonii
Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda projektu arch.
Jerzego Gurawskiego wraz z otoczeniem, jako załoşenia architektoniczno urbanistyczne podlegajņce
ochronie na mocy planu.
2. Dopuszcza siň zmianň kompozycji placu wokół
filharmonii przy zachowaniu warunków: utrzymania
ekspozycji budynku od ul. Aleja Wojska Polskiego,
szczególnie od zachodniej strony, wprowadzenia
zieleni wysokiej od strony południowo – zachodniej
oraz uzupełnienia zagospodarowania placu obiektami małej architektury takimi, jak: rzeŝba, fontanna,
oświetlenie, ławki, mała architektura.
Rozdział 6
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych
§ 13. 1. W obszarze objňtym planem wystňpujņ
nastňpujņce tereny zaliczane do przestrzeni publicznych w rozumieniu ustawy i przepisów odrňbnych,
sņ to:
1) tereny dróg;
2) tereny komunikacji pieszej, w tym place miejskie;

4) tereny zieleni urzņdzonej;
5) tereny usług oświaty;
7) tereny usług kultu religijnego.
2. W granicach przestrzeni publicznych:
1) dopuszcza siň realizacjň elementów małej architektury, zwiņzanych z wyposaşeniem terenów publicznych;
2) zakazuje siň lokalizacji tymczasowych obiektów
usługowo-handlowych, jeşeli z tekstu uchwały
nie wynika inaczej;
3) dopuszcza siň utrzymanie istniejņcych i lokalizacjň nowych elementów uzbrojenia technicznego terenów na warunkach określonych
w rozdz.12;
4) zapewnienie dostňpności terenu osobom
o róşnym stopniu niepełnosprawności poprzez:
a) likwidacjň barier technicznych i architektonicznych, w tym stosowanie, jako uzupełnienie schodów - pochylni, platform, podjazdów,
b) realizacjň przejśń pieszych w poziomie jezdni
z róşnicami poziomów niwelowanymi pochylniami.
3. Dla realizacji uzbrojenia i wyposaşenia obszaru objňtego planem, plan zabezpiecza tereny połoşone wewnņtrz linii rozgraniczajņcych tereny dróg,
ciņgów pieszo-jezdnych, tereny komunikacji pieszej.
Rozdział 7
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie
zabudowy, gabaryty obiektów
§ 14. 1. W granicach planu wyodrňbniono
w formie tabelarycznej – załņcznik tabelaryczny Nr III
– tereny o jednorodnym przeznaczeniu i zagospodarowaniu oraz zbieşnych ustaleniach planu połoşone
w jednostkach urbanistycznych.
2. Ustalenia w formie tabelarycznej zawierajņ:
1) kolumna 1 – symbol terenu;
2) kolumna 2 – przeznaczenie podstawowe;
3) kolumna 3 – przeznaczenie zamienne;
4) kolumna 4 – nieprzekraczalnņ wysokośń zabudowy w granicach terenu;
5) kolumna 5 – maksymalny procent terenów zabudowanych;
6) kolumna 6 – minimalny procent terenów biologicznie czynnych;
7) kolumna 7 – informacjň o wystňpujņcych
w granicach terenu budynkach, objňtych ochronņ (zawartņ w rozdziale 5);
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8) kolumna 8 – informacjň o wystňpujņcych
w granicach terenu strefach (zawartņ w rozdziałach 4 i 5).

5) dla terenu obowiņzujņ ponadto ustalenia
szczegółowe i ustalenia strefowe zgodnie z zał.
Nr III kolumny 7, 8.

§ 15. Ustalenia planu dla terenów o symbolu
MN:

§ 16. Ustalenia planu dla terenu o symbolu
MNu:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o symbolu MN: podstawowe przeznaczenie
– zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa wielorodzinna do 4 mieszkań, wraz
z przynaleşnym zagospodarowaniem terenu;

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami o symbolu MNu: podstawowe
przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa wielorodzinna do
4 mieszkań, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami, zabudowa wielorodzinna do
4 mieszkań z usługami, których łņczna powierzchnia całkowita funkcji usługowych nie
przekroczy 100% powierzchni całkowitej funkcji
mieszkaniowych, wraz z przynaleşnym zagospodarowaniem terenu;

2) dla terenu ustala siň nakazy:
a) obowiņzujņce parametry i wskaŝniki dla przeznaczenia podstawowego i przeznaczeń dopuszczonych zgodnie z zał. Nr III kolumny 4,
5, 6, z zastrzeşeniem pozostałych ustaleń
planu,
b) forma dachów, dotyczy głównych połaci dachu budynku:
mieszkalnego, dwu lub wielospadowe
o nachyleniu 25º- 45º, dla dachów mansardowych nachylenie połaci do 80 stopni,
przeznaczonego dla działalności gospodarczej, jedno, dwu lub wielospadowe
o nachyleniu do 45º, dla dachów mansardowych nachylenie połaci do 80 stopni,
c) lokalizacji w granicach działki budowlanej dla
1 mieszkania co najmniej 1 miejsca parkingowego lub garaşu i co najmniej 1 miejsca
parkingowego na kaşde 30m2 powierzchni
uşytkowej podstawowej nowego, dopuszczonego planem lokalu uşytkowego;
3) dla terenu ustala siň zakaz realizacji garaşy wielostanowiskowych, to jest powyşej dwóch stanowisk;
4) dla terenu ustala siň dopuszczenia:
a) w granicach kaşdej działki budowlanej moşliwośń prowadzenia działalności gospodarczej, bňdņcej dopuszczalnym towarzyszņcym
przeznaczeniem, lokalizowanej w pomieszczeniach zintegrowanych z budynkiem, z zastrzeşeniem iş:
wielkośń działki budowlanej bňdzie gwarantowań obsługň przeznaczeń dopuszczonych, w zakresie: dojazdów, dostaw,
miejsc parkingowych, składowania odpadów,
prowadzona działalnośń gospodarcza nie
bňdzie przedsiňwziňciem mogņcym znaczņco oddziaływań na środowisko,
b) utrzymania
istniejņcych
obiektów usługowych,

wolnostojņcych

c) utrzymania istniejņcej zabudowy gospodarczej zlokalizowanej bezpośrednio przy granicy działki budowlanej,
d) płaskich dachów;

2) dla terenu ustala siň nakazy:
a) obowiņzujņce parametry i wskaŝniki dla przeznaczenia podstawowego i przeznaczeń dopuszczonych zgodnie z zał. Nr III kolumny
4, 5, 6, z zastrzeşeniem pozostałych ustaleń
planu,
b) forma dachów, dotyczy głównych połaci dachu budynku:
mieszkalnego lub mieszkalno - usługowego, dwu lub wielospadowe o nachyleniu
25º- 45º, dla dachów mansardowych nachylenie połaci do 80 stopni,
przeznaczonego dla działalności gospodarczej, jedno, dwu lub wielospadowe
o nachyleniu do 45º, dla dachów mansardowych nachylenie połaci do 80 stopni,
c) lokalizacji w granicach działki budowlanej dla
1 mieszkania co najmniej 1 miejsca parkingowego lub garaşu i co najmniej 1 miejsca
parkingowego na kaşde 30 m2 powierzchni
uşytkowej nowego dopuszczonego planem
lokalu uşytkowego;
3) dla terenu ustala siň zakazy:
a) zabudowy mieszkaniowej w granicy pomiňdzy działkami budowlanymi,
b) budowy na działce budowlanej garaşy wielostanowiskowych, to jest powyşej dwóch stanowisk;
4) dla terenu ustala siň dopuszczenia:
a) w granicach kaşdej działki budowlanej, połoşonej w granicach terenów MNu, moşliwośń
prowadzenia działalności gospodarczej, bňdņcej dopuszczalnym towarzyszņcym przeznaczeniem, lokalizowanej zarówno w pomieszczeniach zintegrowanych z budynkiem
jak i wolnostojņcym budynku, z zastrzeşeniem iş:
wielkośń działki budowlanej bňdzie gwarantowań obsługň przeznaczeń dopuszczonych, w zakresie: dojazdów, dostaw,
miejsc parkingowych, składowania odpadów,
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prowadzona działalnośń gospodarcza nie
bňdzie przedsiňwziňciem mogņcym znaczņco oddziaływań na środowisko,
b) utrzymania istniejņcych obiektów usługowych,
c) utrzymania istniejņcej zabudowy gospodarczej zlokalizowanej bezpośrednio przy granicy działki budowlanej;
5) dla terenu obowiņzujņ ponadto ustalenia
szczegółowe i ustalenia strefowe zgodnie z zał.
Nr III kolumny 7,8.
§ 17. Ustalenia planu dla terenów o symbolu
MW:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o symbolu MW: podstawowe przeznaczenie
– zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
z przynaleşnym zagospodarowaniem terenu;
2) dla terenu ustala siň nakazy:
a) obowiņzujņce parametry i wskaŝniki dla przeznaczenia podstawowego i przeznaczeń dopuszczonych zgodnie z zał. Nr III kolumny
4, 5, 6, z zastrzeşeniem pozostałych ustaleń
planu,
b) forma dachów – jedno-, dwu- lub wielospadowe o nachyleniu do 450 , dla dachów mansardowych nachylenie połaci do 80 stopni,
c) lokalizacji w granicach działki budowlanej dla
1 mieszkania co najmniej 1 miejsca parkingowego lub garaşu i co najmniej 1 miejsca
parkingowego na kaşde 30m2 powierzchni
uşytkowej podstawowej nowego dopuszczonego planem lokalu uşytkowego,
d) zapewnienia jednorodnej formy architektonicznej zespołów garaşowych;
3) dla terenu ustala siň zakazy:
a) nowej zabudowy mieszkaniowej w terenach
o symbolu E1.8MW, E1.13MW, E1.17MW,
I1.9MW,
I1.15MW,
I1.18MW,
I2.3MW,
Ł1.1MW, Ł1.6MW, Ł1.7MW zakaz nie dotyczy
przebudowy,
b) budowy nowych wolnostojņcych garaşy pojedynczych;
4) dla terenu ustala siň dopuszczenia:
a) w granicach kaşdej działki budowlanej, moşliwośń lokalizowania w parterach budynków
funkcji usługowych, bňdņcych dopuszczalnym towarzyszņcym przeznaczeniem, a takşe
moşliwośń zmiany przeznaczenia lokali
mieszkalnych na przeznaczenia usługowe takie, jak: biura, pracownie, gabinety, pod warunkiem zagwarantowania im nieuciņşliwej
obsługi komunikacyjnej - dotyczy dostaw
i parkingów,
b) w granicy z terenami o symbolach ZP otworów okiennych i drzwiowych w granicy dział-
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ki budowlanej, z zastrzeşeniem zachowania
pozostałych przepisów odrňbnych;

5) dla terenu obowiņzujņ ponadto ustalenia
szczegółowe i ustalenia strefowe zgodnie z zał.
Nr III kolumny 7, 8.
§ 18. Ustalenia planu dla terenów o symbolu
MWu:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami o symbolu MWu: podstawowe
przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami, których łņczna powierzchnia
całkowita funkcji usługowych nie przekroczy
100% powierzchni całkowitej funkcji mieszkaniowych, wraz z przynaleşnym zagospodarowaniem terenu;
2) dla terenu ustala siň nakazy:
a) obowiņzujņce parametry i wskaŝniki dla przeznaczenia podstawowego i przeznaczeń dopuszczonych zgodnie z zał. Nr III kolumny
4, 5, 6, z zastrzeşeniem pozostałych ustaleń
planu,
b) forma dachów – jedno-, dwu- lub wielospadowe o nachyleniu do 450, dla dachów mansardowych nachylenie połaci do 80 stopni,
c) lokalizacji w granicach działki budowlanej dla
1 mieszkania co najmniej 1 miejsca parkingowego lub garaşu i co najmniej 1 miejsca
parkingowego na kaşde 30m2 powierzchni
uşytkowej podstawowej nowego dopuszczonego planem lokalu uşytkowego,
d) zapewnienie jednorodnej formy architektonicznej zespołów garaşowych;
3) dla terenu ustala siň zakazy:
a) budowy nowych wolnostojņcych garaşy pojedynczych,
b) nowej zabudowy mieszkaniowej w terenach
o symbolu E1.18MWu, I2.5MWu;
4) dla terenu ustala siň dopuszczenia:
a) w granicach kaşdej działki budowlanej, moşliwośń lokalizacji funkcji usługowych typu
UU, UK, UA, UO, UZ, MB, bňdņcych dopuszczalnym towarzyszņcym przeznaczeniem,
a takşe moşliwośń zmiany przeznaczenia lokali mieszkalnych na przeznaczenia usługowe
takie, jak: biura, pracownie, gabinety, pod
warunkiem zagwarantowania im nieuciņşliwej obsługi komunikacyjnej - dotyczy dostaw
i parkingów,
b) w granicy z terenami o symbolach ZP otworów okiennych i drzwiowych w granicy działki budowlanej, z zastrzeşeniem zachowania
pozostałych przepisów odrňbnych;
5) dla terenu obowiņzujņ ponadto ustalenia
szczegółowe i ustalenia strefowe zgodnie z zał.
Nr III kolumny 7, 8.
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§ 19. Ustalenia planu dla terenów o symbolu
MB:
1) tereny zabudowy zamieszkania zbiorowego
o symbolu MB: podstawowe przeznaczenie –
zabudowa mieszkaniowa hotelowa taka, jak:
hotele, motele, zajazdy, pensjonaty, domy wypoczynkowe, wraz z gastronomiņ wraz z przynaleşnym zagospodarowaniem terenu;
2) dla terenu ustala siň nakazy:
a) obowiņzujņce parametry i wskaŝniki dla przeznaczenia podstawowego i przeznaczeń dopuszczonych zgodnie z zał. Nr III kolumny
4, 5, 6, z zastrzeşeniem pozostałych ustaleń
planu,
b) dachy i forma dachów – indywidualne, dostosowane do charakteru miejsca,
c) lokalizacji w granicach działki budowlanej na
2 pokoje hotelowe co najmniej 1 miejsce
parkingowe;
3) dla terenu ustala siň zakaz budowy nowych
wolnostojņcych garaşy pojedynczych;
4) dla terenu ustala siň dopuszczenia:
a) w granicach kaşdej działki budowlanej, moşliwośń lokalizowania funkcji usługowych typu UU, UK, UA, bňdņcych dopuszczalnym
towarzyszņcym przeznaczeniem, pod warunkiem zagwarantowania im nieuciņşliwej obsługi komunikacyjnej - dotyczy dostaw
i parkingów,
b) lokalizacji lokali mieszkalnych;
5) dla terenu obowiņzujņ ponadto ustalenia
szczegółowe i ustalenia strefowe zgodnie z zał.
Nr III kolumny 7, 8.
§ 20. Ustalenia planu dla terenów o symbolu
UA:
1) tereny zabudowy usługowej administracji
o symbolu UA: podstawowe przeznaczenie –
zabudowa usługowa taka, jak: urzňdy, administracja, biura, banki, organizacje społeczne
i polityczne wraz z przynaleşnym zagospodarowaniem terenu;
2) dla terenu ustala siň nakazy:
a) obowiņzujņce parametry i wskaŝniki dla przeznaczenia podstawowego i przeznaczeń dopuszczonych zgodnie z zał. Nr III kolumny
4, 5, 6, z zastrzeşeniem pozostałych ustaleń
planu,
b) dachy – indywidualne dostosowane do charakteru miejsca,
c) lokalizowania dla nowej zabudowy co najmniej jednego miejsca parkingowego na
kaşde rozpoczňte 50,0m2 powierzchni uşytkowej podstawowej z wyłņczeniem powierzchni pomocniczych, technicznych i gospodarczych,
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d) kompleksowego zagospodarowania nieruchomości szczególnie od strony przyległej
doń przestrzeni publicznej, z uwzglňdnieniem
skoordynowanych rozwiņzań: terenowych,
nawierzchni, elementów małej architektury,
zieleni towarzyszņcej, infrastruktury drogowej i technicznej;

3) dla terenu ustala siň zakazy:
a) budowy nowych wolnostojņcych garaşy pojedynczych i grupowych,
b) utrzymania istniejņcych substandardowych
budynków gospodarczych i pomocniczych;
4) dla terenu ustala siň dopuszczenie:
a) w granicach kaşdej działki budowlanej, moşliwości lokalizowania innych funkcji usługowych takich, jak: UU, UK, bňdņcych dopuszczalnym towarzyszņcym przeznaczeniem
oraz lokali mieszkalnych, w formie zintegrowanej, towarzyszņcych funkcji usługowej,
b) w sytuacji przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie Ronda 11 Listopada oraz ulic
sņsiednich moşliwośń wprowadzenia do terenów I.2.2UA, J.1.3UA elementów drogowych takich, jak: pasy ruchu, przystanki,
chodniki, zwiņzanych z przebudowywanym
układem komunikacyjnym;
5) dla terenu ustala siň ograniczenia: obowiņzujņ
ponadto ustalenia szczegółowe i ustalenia strefowe zgodnie z zał. Nr III kolumny 7,8.
§ 21. Ustalenia planu dla terenu o symbolu UC:
1) tereny zabudowy usługowej obiektów handlowych o powierzchni sprzedaşy powyşej 2000m2
o symbolu UC: podstawowe przeznaczenie
działek budowlanych planu – zabudowa usługowa wielkopowierzchniowych obiektów handlowych o powierzchni sprzedaşy powyşej
2000m2 wraz z przynaleşnym zagospodarowaniem terenu;
2) dla terenu ustala siň nakazy:
a) obowiņzujņce parametry i wskaŝniki dla przeznaczenia podstawowego i przeznaczeń dopuszczonych zgodnie z zał. Nr III kolumny
4, 5, 6, z zastrzeşeniem pozostałych ustaleń
planu,
b) forma dachów – indywidualna,
c) integracji
podstawowego
przeznaczenia
i dopuszczonych towarzyszņcych przeznaczeń w formie wielkopowierzchniowego,
wielokondygnacyjnego obiektu lub kompleksu obiektów,
d) kompleksowej realizacji obiektu wraz z otaczajņcymi
ogólnodostňpnymi
terenami
o charakterze przestrzeni publicznych, z obsługujņcymi terenami parkingowymi, komunikacjņ wewnňtrznņ, systemem docelowych
włņczeń do dróg publicznych, docelowymi
rozwiņzaniami
w zakresie
infrastruktury
technicznej, elementami zabezpieczajņcymi
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przed ewentualnņ uciņşliwościņ dla otoczenia, elementami małej architektury, reklamami i informacjņ wizualnņ oraz zieleniņ towarzyszņcņ obiektom budo-wlanym,
e) lokalizowania
dla
nowej
zabudowy,
w granicach działki budowlanej co najmniej
jednego miejsca parkingowego na kaşde
rozpoczňte 30,0m2 powierzchni uşytkowej
podstawowej z wyłņczeniem powierzchni
pomocniczych, technicznych i gospodarczych;
3) dla terenu ustala siň zakaz lokalizacji handlu
hurtowego;
4) dla terenu ustala siň dopuszczenia:
a) w granicach kaşdej działki budowlanej, lokalizowania innych funkcji usługowych takich,
jak: UU, UK i UA, w tym urzňdów i agencji
pocztowych, bňdņcych dopuszczalnym towarzyszņcym przeznaczeniem,
b) funkcji usługowych w kondygnacji podziemnej,
c) lokalizacji imprez masowych,

3) dla terenu ustala siň dopuszczenia:
a) lokalizowania innych przeznaczeń typu UO,
UN, UK, UA, a takşe UZ np.: domy opieki,
hospicja, domy dziecka, bňdņcych dopuszczalnym towarzyszņcym przeznaczeniem,
b) lokalizowania mieszkalnictwa zbiorowego tj.:
klasztory, domy zakonne, bňdņcych dopuszczalnym towarzyszņcym przeznaczeniem,
a takşe funkcji towarzyszņcych, to jest:
mieszkań dla właścicieli i dysponentów
obiektów, z zastrzeşeniem przepisów odrňbnych,
c) realizowania imprez masowych;
4) dla terenu obowiņzujņ ponadto ustalenia
szczegółowe i ustalenia strefowe zgodnie z zał.
Nr III kolumny 7,8.
§ 23. Ustalenia planu dla terenu o symbolu UK:
1) tereny zabudowy usługowej kultury o symbolu
UK: podstawowe przeznaczenie - zabudowa
usługowa kultury i sztuki wraz z przynaleşnym
zagospodarowaniem terenu;
2) dla terenu ustala siň nakazy:

d) lokali mieszkalnych - w formie zintegrowanej;
5) dla terenu obowiņzujņ ponadto ustalenia
szczegółowe i ustalenia strefowe zgodnie z zał.
Nr III kolumny 7,8.
§ 22. Ustalenia planu dla terenu o symbolu UD:
1) tereny zabudowy usługowej sakralnej o symbolu UD: podstawowe przeznaczenie - zabudowa
kultu religijnego taka, jak: kościoły, kaplice, budynki parafialne, sale katechetyczne, wraz
z przynaleşnym zagospodarowaniem terenu;
2) dla terenu ustala siň nakazy:
a) obowiņzujņce parametry i wskaŝniki dla przeznaczenia podstawowego i przeznaczeń dopuszczonych zgodnie z zał. Nr III kolumny
4, 5, 6, z zastrzeşeniem pozostałych ustaleń
planu,
b) dachy i forma dachów – indywidualne, dostosowane do charakteru miejsca,
c) lokalizowania w granicach działki budowlanej lub w promieniu dojścia do 100m co
najmniej jednego stanowiska na kaşde rozpoczňte 50,0m2 powierzchni uşytkowej podstawowej z wyłņczeniem powierzchni pomocniczych, technicznych i gospodarczych,
d) kompleksowego zagospodarowania nieruchomości szczególnie od strony przyległej
doń przestrzeni publicznej, z uwzglňdnieniem
skoordynowanych rozwiņzań: terenowych,
nawierzchni, elementów małej architektury,
zieleni towarzyszņcej, infrastruktury drogowej i technicznej,
e) ochrony istniejņcej zieleni wysokiej
wzglňdu na jej walory krajobrazowe;
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ze

a) obowiņzujņce parametry i wskaŝniki dla przeznaczenia podstawowego i przeznaczeń dopuszczonych zgodnie z zał. Nr III kolumny
4, 5, 6, z zastrzeşeniem pozostałych ustaleń
planu,
b) dachy i forma dachów – indywidualne, dostosowane do charakteru miejsca,
c) traktowania wszystkich elewacji, jak elewacji
eksponowanych,
d) lokalizacji w granicach działki budowlanej co
najmniej 1 miejsca parkingowego lub garaşu,
dla kaşdych rozpoczňtych 50,0m² powierzchni uşytkowych podstawowych, z wyłņczeniem powierzchni pomocniczych, technicznych i gospodarczych,
e) kompleksowego zagospodarowania nieruchomości szczególnie od strony przyległej
doń przestrzeni publicznej, z uwzglňdnieniem
skoordynowanych rozwiņzań: terenowych,
nawierzchni, elementów małej architektury,
zieleni towarzyszņcej, infrastruktury drogowej i technicznej;
3) dla terenu ustala siň zakazy:
a) budowy nowych wolnostojņcych garaşy pojedynczych i grupowych,
b) utrzymania istniejņcych substandardowych
budynków gospodarczych i pomocniczych;
4) dla terenu ustala siň dopuszczenia:
a) lokalizacji funkcji usługowych,
b) zabudowy hotelowej, pensjonatów, biur oraz
lokali mieszkalnych na kondygnacjach powyşej parteru,
c) realizowania imprez masowych;

Dziennik Urzňdowy
Województwa Lubuskiego Nr 49

– 3001 –

5) dla terenu obowiņzujņ ponadto ustalenia
szczegółowe i ustalenia strefowe zgodnie z zał.
Nr III kolumny 7, 8.
§ 24. Ustalenia planu dla terenu o symbolu UN:
1) tereny zabudowy usługowej nauki o symbolu
UN: podstawowe przeznaczenie - zabudowa
usługowa zwiņzana ze szkolnictwem wyşszym
wraz z przynaleşnym zagospodarowaniem terenu;
2) dla terenu ustala siň nakazy:
a) obowiņzujņce parametry i wskaŝniki dla przeznaczenia podstawowego i przeznaczeń dopuszczonych zgodnie z zał. Nr III kolumny
4, 5, 6, z zastrzeşeniem pozostałych ustaleń
planu,
b) forma dachów – jedno-, dwu- lub wielospadowe o nachyleniu do 45o,
c) traktowania wszystkich elewacji, jako elewacji eksponowanych,
d) zagwarantowania bezpośredniego dostňpu
do dróg publicznych,
e) lokalizowania w granicach działki budowlanej co najmniej 30 miejsc postojowych,
f)

kompleksowego zagospodarowania nieruchomości szczególnie od strony przyległej
doń przestrzeni publicznej, z uwzglňdnieniem
skoordynowanych rozwiņzań: terenowych,
nawierzchni, elementów małej architektury,
zieleni towarzyszņcej, infrastruktury drogowej i technicznej;

3) dla terenu ustala siň zakazy:
a) budowy nowych wolnostojņcych garaşy pojedynczych i grupowych,
b) utrzymania istniejņcych substandardowych
budynków gospodarczych i pomocniczych;
4) dla terenu ustala siň dopuszczenia:
a) funkcji usługowych UU, UA, bňdņcych dopuszczalnym towarzyszņcym przeznaczeniem,
b) lokali mieszkalnych, domów akademickich
w formie zintegrowanej, towarzyszņcych
funkcji usługowej, na kondygnacjach powyşej parteru;
5) dla terenu obowiņzujņ ponadto ustalenia
szczegółowe i ustalenia strefowe zgodnie z zał.
Nr III kolumny 7, 8.
§ 25. Ustalenia planu dla terenu o symbolu UO:
1) tereny zabudowy usługowej oświaty o symbolu
UO: podstawowe przeznaczenie - zabudowa
usługowa zwiņzana z edukacjņ, wychowaniem
i oświatņ taka, jak: şłobki, przedszkola, szkoły
podstawowe i ponadpodstawowe publiczne
i niepubliczne oraz ośrodki kształcenia wraz
z przynaleşnym zagospodarowaniem terenu;
2) dla terenu ustala siň nakazy:
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a) obowiņzujņce parametry i wskaŝniki dla przeznaczenia podstawowego i przeznaczeń dopuszczonych zgodnie z zał. Nr III kolumny
4, 5, 6, z zastrzeşeniem pozostałych ustaleń
planu,
b) forma dachów – jedno-, dwu- lub wielospadowe o nachyleniu do 450,
c) traktowania wszystkich elewacji, jako elewacji eksponowanych,
d) lokalizowania w granicach działki budowlanej lub w promieniu dojścia do 150,0m co
najmniej 40 miejsc postojowych,
e) kompleksowego zagospodarowania nieruchomości szczególnie od strony przyległej
doń przestrzeni publicznej, z uwzglňdnieniem
skoordynowanych rozwiņzań: terenowych,
nawierzchni, elementów małej architektury,
zieleni towarzyszņcej, infrastruktury drogowej i technicznej,
f)

ochrony istniejņcej zieleni wysokiej
wzglňdu na jej walory krajobrazowe,

ze

g) realizowania szkolnictwa specjalnego wyłņcznie na wydzielonych i ogrodzonych działkach;
3) dla terenu ustala siň zakazy:
a) integrowania przeznaczenia z innymi przeznaczeniami usługowymi, nie dotyczy przeznaczeń UZ, UK,
b) nowej zabudowy w granicy działki budowlanej,
c) budowy nowych wolnostojņcych garaşy pojedynczych i grupowych,
d) utrzymania istniejņcych substandardowych
budynków gospodarczych i pomocniczych;
4) dla terenu ustala siň dopuszczenia:
a) lokalizowania funkcji typu UZ, UK, niebňdņcych samodzielnymi budynkami - nie dotyczy
szkolnictwa specjalnego,
b) lokalizowania funkcji towarzyszņcych to jest:
mieszkań dla właścicieli i dysponentów
obiektów, z zachowaniem przepisów odrňbnych;
5) dla terenu obowiņzujņ ponadto ustalenia
szczegółowe i ustalenia strefowe zgodnie z zał.
Nr III kolumny 7, 8.
§ 26. Ustalenia planu dla terenu o symbolu UP:
1) tereny obsługi komunikacji o symbolu UP:
podstawowe przeznaczenie – garaşe naziemne
i podziemne oraz miejsca parkingowe wraz
z przynaleşnym zagospodarowaniem terenu;
2) dla terenu ustala siň nakazy:
a) obowiņzujņce parametry i wskaŝniki dla przeznaczenia podstawowego i przeznaczeń dopuszczonych zgodnie z zał. Nr III kolumny
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4, 5, 6, z zastrzeşeniem pozostałych ustaleń
planu,

powierzchni pomocniczych, technicznych
i gospodarczych, nakaz nie dotyczy dworców
autobusowych,

b) dachy i forma dachów – indywidualne,
c) realizacji przynajmniej połowy wymaganej
powierzchni terenów biologicznie czynnych
w formie zieleni wysokiej lub şywopłotów,
d) wprowadzania urzņdzeń i technologii ograniczajņcych uciņşliwośń prowadzonej działalności dla środowiska naturalnego i dla terenów sņsiednich,
e) realizowania zieleni izolacyjnej i kompozycyjnej szczególnie od strony przyległych terenów mieszkaniowych i usługowych oraz
przestrzeni publicznych;
3) dla terenu ustala siň zakaz nowej zabudowy,
niezwiņzanej z przeznaczeniem podstawowym,
za wyjņtkiem dopuszczonej;
4) dla terenu ustala siň dopuszczenia:
a) lokalizowania
obiektów
towarzyszņcych
funkcji podstawowej takie, jak: portiernie,
sanitariaty o pow. uşytkowej do 15m,
b) lokalizacji imprez masowych;
5) dla terenu obowiņzujņ ponadto ustalenia
szczegółowe i ustalenia strefowe zgodnie z zał.
Nr III kolumny 7,8.
§ 27. Ustalenia planu dla terenu o symbolu UT:
1) tereny obsługi transportu o symbolu UT: podstawowe przeznaczenie – zabudowa zwiņzana
z obsługņ komunikacji taka, jak: dworce autobusowe, stacje paliw, stacje obsługi pojazdów
wraz z myjniami samochodowymi oraz usługi
transportowe wraz z przynaleşnym zagospodarowaniem terenu;
2) dla terenu ustala siň nakazy:
a) obowiņzujņce parametry i wskaŝniki dla przeznaczenia podstawowego i przeznaczeń dopuszczonych zgodnie z zał. Nr III kolumny
4, 5, 6, z zastrzeşeniem pozostałych ustaleń
planu,
b) utrzymania istniejņcych terenów wraz z bieşņcņ ich przebudowņ, stosowaniem urzņdzeń
i technologii ograniczajņcych uciņşliwośń
i szkodliwy wpływ prowadzonej działalności
na środowisko naturalne i sņsiednie tereny
o innym przeznaczeniu, przede wszystkim
w zakresie transportu, hałasu, infrastruktury
technicznej,
c) dachy – indywidualne,
d) lokalizowania wjazdów i wyjazdów z podstawowego układu komunikacyjnego, których geometria zostanie ostatecznie przesņdzona na etapie projektu budowlanego,
e) lokalizowania, w granicy działki budowlanej,
co najmniej jednego miejsca parkingowego
na kaşde rozpoczňte 100,0m2 powierzchni
uşytkowych podstawowych z wyłņczeniem

f)

realizowania zieleni izolacyjnej i kompozycyjnej szczególnie od strony przylegajņcych
terenów mieszkaniowych i usługowych;

3) dla terenu ustala siň zakaz zabudowy w granicy
działki budowlanej; nie dotyczy on granicy od
strony drogi, o ile zostanņ zachowane zdefiniowane w planie dla terenu: linie rozgraniczajņce drogň, linie obowiņzujņcej zabudowy, nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) dla terenu ustala siň dopuszczenia:
a) lokalizowania dopuszczonych przeznaczeń
towarzyszņcych takich, jak: UU, UA, UP,
b) lokalizowania salonów samochodowych,
a poza strefņ konserwatorskņ „A” i „B” terenowych komisów samochodowych;
5) dla terenu obowiņzujņ ponadto ustalenia
szczegółowe i ustalenia strefowe zgodnie z zał.
Nr III kolumny 7, 8.
§ 28. Ustalenia planu dla terenu o symbolu UU:
1) tereny zabudowy usługowej handlu i usług
o symbolu UU: podstawowe przeznaczenie zabudowa usługowa, niewymieniona z nazwy
w innych
przeznaczeniach
wystňpujņcych
w planie, taka jak: obiekty handlowe – handlu
detalicznego, gastronomia wraz z przynaleşnym zagospodarowaniem terenu;
2) dla terenu ustala siň nakazy:
a) obowiņzujņce parametry i wskaŝniki dla przeznaczenia podstawowego i przeznaczeń dopuszczonych zgodnie z zał. Nr III kolumny
4, 5, 6, z zastrzeşeniem pozostałych ustaleń
planu,
b) forma dachów – jedno-, dwu- lub wielospadowe o nachyleniu do 450,
c) dostosowania charakteru i skali usługowej
działalności gospodarczej do wielkości działki
budowlanej gwarantujņcej właściwņ obsługň
w zakresie: dojazdów, dostaw, miejsc parkingowych, składowania odpadów,
d) wydzielenia terenu od terenów sņsiednich
o symbolach MN, MNu, za pomocņ ogrodzeń
lub obiektów budowlanych,
e) realizacji przynajmniej 25% wymaganej powierzchni terenów biologicznie czynnych
w formie zieleni wysokiej lub şywopłotów,
f)

lokalizacji w granicach działki budowlanej co
najmniej 1 miejsca parkingowego lub garaşu,
dla kaşdych rozpoczňtych 40,0m² powierzchni uşytkowych podstawowych, z wyłņczeniem powierzchni pomocniczych, technicznych i gospodarczych – dotyczy wyłņcznie
nowej zabudowy,
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g) kompleksowego zagospodarowania nieruchomości szczególnie od strony przyległej
doń przestrzeni publicznej, z uwzglňdnieniem
skoordynowanych rozwiņzań: terenowych,
nawierzchni, elementów małej architektury,
zieleni towarzyszņcej, infrastruktury drogowej i technicznej,
h) w przypadku realizacji budynków przeznaczenia zamiennego oznaczonego symbolem
MB zapewnienia odpowiednich warunków
w trybie przepisów techniczno-budowlanych
znajdujņcych siň w nim pomieszczeń przeznaczonych do zamieszkania ludzi poprzez
zastosowanie w nim odpowiednich materiałów i rozwiņzań technicznych;

wierzchni uşytkowych podstawowych z wyłņczeniem powierzchni pomocniczych, technicznych i gospodarczych,
d) ochrony istniejņcej zieleni wysokiej,
e) wydzielenia terenu od terenów sņsiednich, za
pomocņ ogrodzeń lub obiektów budowlanych;
3) dla terenu ustala siň zakaz utrzymania istniejņcych substandardowych budynków gospodarczych i pomocniczych;
4) dla terenu ustala siň dopuszczenia:
a) lokalizowania specyficznych funkcji towarzyszņcych takich, jak: apteki, sklepy sprzňtu
medycznego,

3) dla terenu ustala siň zakazy:
a) rozbudowy istniejņcych
targowiskowego,

b) lokalizowania ośrodków kształcenia;

obiektów handlu

b) lokalizowania funkcji usługowych zwiņzanych z zabudowņ usługowņ transportu
o symbolu UT,
c) utrzymania istniejņcych substandardowych
budynków gospodarczych i pomocniczych;
4) dla terenu ustala siň dopuszczenia:
a) w granicach kaşdej działki budowlanej połoşonej w terenach UU, lokalizowania innych
funkcji usługowych takich, jak: UK, UA
- w tym urzňdu i agencji pocztowych, a takşe
niepublicznych UO i UZ,
b) lokali mieszkalnych - w formie zintegrowanej,
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5) dla terenu obowiņzujņ ponadto ustalenia
szczegółowe i ustalenia strefowe zgodnie z zał.
Nr III kolumny 7, 8.
§ 30. Ustalenia planu dla terenów o symbolach
Pp:
1) tereny zabudowy techniczno - produkcyjnej
o symbolu Pp: podstawowe przeznaczenie
– zabudowa techniczno-produkcyjna, przemysłowa, zwiņzana z produkcjņ składy, magazyny,
samodzielne bņdŝ zintegrowane z obiektami
produkcyjnymi, handel hurtowy wraz z przynaleşnym zagospodarowaniem terenu;
2) dla terenu ustala siň nakazy:

c) udostňpniania terenów zapleczy i podwórek
wraz z przekształcaniem ich na cele usługowe,

a) obowiņzujņce parametry i wskaŝniki dla przeznaczenia podstawowego i przeznaczeń dopuszczonych zgodnie z zał. Nr III kolumny
4, 5, 6, z zastrzeşeniem pozostałych ustaleń
planu,

d) lokalizowania zabudowy na granicy działek
budowlanych;

b) dachy i forma budynków – indywidualna dostosowana do technologii,

5) dla terenu obowiņzujņ ponadto ustalenia
szczegółowe i ustalenia strefowe zgodnie z zał.
Nr III kolumny 7, 8.

c) lokalizowania
dla
nowej
zabudowy,
w granicach działki budowlanej co najmniej
jednego miejsca parkingowego na kaşde
rozpoczňte 100,0m2 powierzchni uşytkowych,
z wyłņczeniem powierzchni pomieszczeń
pomocniczych, technicznych i gospodarczych,

§ 29. Ustalenia planu dla terenu o symbolu UZ:
1) tereny usług zdrowia o symbolu UZ: podstawowe przeznaczenie - zabudowa usługowa
zwiņzana z ochronņ zdrowia i opiekņ społecznņ
taka, jak: szpitale, przychodnie słuşby zdrowia,
wraz z przynaleşnym zagospodarowaniem terenu;
2) dla terenu ustala siň nakazy:
a) obowiņzujņce parametry i wskaŝniki dla przeznaczenia podstawowego i przeznaczeń dopuszczonych zgodnie z zał. Nr III kolumny
4, 5, 6, z zastrzeşeniem pozostałych ustaleń
planu,
b) forma dachów – indywidualne,
c) lokalizowania, w granicach działki budowlanej, co najmniej jednego stanowiska parkingowego na kaşde rozpoczňte 100,0m2 po-

d) w obiektach istniejņcych minimalizacji uciņşliwości dla środowiska zwiņzanych z transportem, hałasem, mediami, awariami,
e) dostosowania charakteru prowadzonej działalności produkcyjnej do wielkości i specyfiki
lokalizacji i posiadanej działki budowlanej,
f)

fizycznego odgrodzenia od terenów funkcji
sņsiednich, ze szczególnym uwzglňdnieniem
formy ogrodzeń w granicy działki z przestrzeniami publicznymi oraz wprowadzeniem
zieleni wysokiej o charakterze izolacyjnym
i kompozycyjnym,
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g) utworzenia pasów zieleni izolacyjnej od strony sņsiedniej zabudowy mieszkaniowej
i usługowej;
3) dla terenu ustala siň zakazy:
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3) dla terenu ustala siň zakazy:
a) realizacji przedsiňwziňń wymagajņcych składowania materiałów sypkich bez stosowanych zabezpieczeń,

a) realizacji przedsiňwziňń wymagajņcych składowania materiałów sypkich bez stosowanych zabezpieczeń,

b) docelowego utrzymania istniejņcych substandardowych budynków gospodarczych
i pomocniczych,

b) docelowego utrzymania istniejņcych substandardowych budynków gospodarczych
i pomocniczych,

c) lokalizowania magazynów i składów otwartych o powierzchni wiňkszej o 30% od zabudowy techniczno-produkcyjnej;

c) lokalizowania magazynów i składów otwartych o powierzchni wiňkszej o 30% od zabudowy techniczno-produkcyjnej;

4) dla terenu ustala siň dopuszczenia:
a) funkcji typu UU, UA, UT, UP,

4) dla terenu ustala siň dopuszczenie w granicach
kaşdej działki budowlanej, moşliwości lokalizacji innych funkcji usługowych takich, jak: UU,
UA, UT, UP;

b) funkcji towarzyszņcych takich, jak: mieszkania dla właścicieli i dysponentów obiektów,
z zachowaniem dla nich wymogów wynikajņcych z przepisów odrňbnych;

5) dla terenu obowiņzujņ ponadto ustalenia
szczegółowe i ustalenia strefowe zgodnie z zał.
Nr III kolumny 7,8.

5) dla terenu obowiņzujņ ponadto ustalenia
szczegółowe i ustalenia strefowe zgodnie z zał.
Nr III kolumny 7,8.

§ 31. Ustalenia planu dla terenów o symbolach
Ps:
1) tereny zabudowy usługowo-technicznej o symbolu Ps: podstawowe przeznaczenie – zabudowa usług, usług magazynowo – składowych
samodzielnych lub zintegrowanych z obiektami
produkcyjnymi, handel hurtowy, obiekty produkcyjne „high tech”, to jest wykorzystujņce
nowatorskie technologie branş sektora przemysłowego i usługowego wraz z przynaleşnym
zagospodarowaniem terenu;
2) dla terenu ustala siň nakazy:
a) obowiņzujņce parametry i wskaŝniki dla przeznaczenia podstawowego i przeznaczeń dopuszczonych zgodnie z zał. Nr III kolumny
4, 5, 6, z zastrzeşeniem pozostałych ustaleń
planu,
b) dachy i forma budynków – indywidualna dostosowana do technologii,
c) dostosowania charakteru prowadzonej działalności produkcyjnej do wielkości i specyfiki
lokalizacji i posiadanej działki budowlanej,
d) lokalizacji w granicach działki budowlanej co
najmniej 1 miejsca parkingowego lub garaşu,
dla kaşdych rozpoczňtych 100,0m2 powierzchni uşytkowych podstawowych, z wyłņczeniem powierzchni magazynowych, pomocniczych, technicznych i gospodarczych,
e) fizycznego odgrodzenia od terenów funkcji
sņsiednich, ze szczególnym uwzglňdnieniem
formy ogrodzeń w granicy działki z przestrzeniami publicznymi oraz wprowadzeniem
zieleni wysokiej o charakterze izolacyjnym
i kompozycyjnym,
f)

utworzenia pasów zieleni izolacyjnej od strony sņsiedniej zabudowy mieszkaniowej
i usługowej;

§ 32. Ustalenia planu dla terenu o symbolu ZP:
1) tereny zieleni urzņdzonej o symbolu ZP: podstawowe przeznaczenie – zieleń urzņdzona,
wraz z przynaleşnym zagospodarowaniem terenu;
2) dla terenu ustala siň nakazy:
a) stosowania indywidualnych rozwiņzań w zakresie: nawierzchni, obiektów małej architektury, informacji wizualnej, lokalnych zadaszeń lub przykryń, zieleni urzņdzonej wysokiej i niskiej, oświetlenia,
b) utrzymania zieleni wysokiej ze wzglňdu na jej
walory krajobrazowe,
c) nowych nasadzeń zieleni wysokiej;
3) dla terenu ustala siň zakazy:
a) grodzenia terenu,
b) lokalizacji miejsc parkingowych na poziomie
terenu,
c) lokalizacji garaşy nadziemnych,
d) zabudowy tymczasowej,
e) lokalizacji zabudowy nadziemnej, za wyjņtkiem dopuszczonej,
f)

lokalizacji wszelkich elementów reklamowych;

4) dla terenu ustala siň dopuszczenia:
a) ścieşki piesze i rowerowe, place zabaw, terenowe urzņdzenia rekreacyjne np. skate park,
ścieşki zdrowia, miasteczka rowerowe, place
zabaw dla dzieci, a takşe ogrody tematyczne,
b) lokalizowania budynków pomocniczych niepodpiwniczonych, o wysokości do 5,0m do
kalenicy i powierzchni do 30,0m2, pełniņcych
wyłņcznie funkcje administracyjno– socjalne
dla dopuszczonych funkcji rekreacyjnych,
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c) organizowania imprez masowych,
d) lokalizacji wjazdów i wyjazdów z parkingów
podziemnych dla obsługi terenów sņsiednich;
5) dla terenu obowiņzujņ ponadto ustalenia
szczegółowe i ustalenia strefowe zgodnie z zał.
Nr III kolumny 7, 8.
§ 33. Ustalenia planu dla terenu o symbolu KDx:
1) tereny publicznych ciņgów pieszo-jezdnych
i ścieşek rowerowych o symbolu KDx: podstawowe przeznaczenie – tereny publicznych ciņgów pieszo-jezdnych: ścieşki i przejścia pieszojezdne wraz z przynaleşnym zagospodarowaniem terenu;
2) dla terenu ustala siň nakazy:
a) integracji rozwiņzań terenu z funkcjami usługowymi,
b) dostosowania konstrukcji nawierzchni terenu
do moşliwości przejazdu pojazdów uprzywilejowanych, to jest o nośności co najmniej
KR2,
c) stosowania indywidualnych rozwiņzań w zakresie: nawierzchni, obiektów małej architektury, informacji wizualnej, lokalnych zadaszeń lub przykryń, zieleni urzņdzonej, oświetlenia;
3) dla terenu ustala siň zakaz róşnicowania poziomów nawierzchni oraz zagospodarowania
utrudniajņcego moşliwośń swobodnego przejazdu pojazdów uprzywilejowanych;
4) dla terenu ustala siň dopuszczenia:
a) zagospodarowania w formie pasaşu pieszego, pieszo-jezdnego lub drogi wewnňtrznej,
b) zadaszenia czňściowego lub pełnego terenu
powłokami przezroczystymi lub półprzezroczystymi;
5) dla terenu obowiņzujņ ponadto ustalenia
szczegółowe i ustalenia strefowe zgodnie z zał.
Nr III kolumny 7,8.
§ 34. Ustalenia planu dla terenu o symbolu KDp:
1) teren publicznych placów i ciņgów pieszych
o symbolu KDp: podstawowe przeznaczenie –
tereny komunikacji pieszej, placów miejskich
wraz z przynaleşnym zagospodarowaniem terenu;
2) dla terenu ustala siň nakazy:
a) teren o dominacji ruchu pieszego,
b) integrowania zagospodarowania z terenami
przyległymi,
c) dostosowania konstrukcji nawierzchni terenu
do moşliwości przejazdu pojazdów uprzywilejowanych, to jest o nośności co najmniej
KR2,
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d) stosowania indywidualnych rozwiņzań w zakresie: nawierzchni, obiektów małej architektury, informacji wizualnej, lokalnych zadaszeń lub przykryń, zieleni urzņdzonej, oświetlenia;

3) dla terenu ustala siň zakaz róşnicowania poziomów nawierzchni oraz zagospodarowania
utrudniajņcego moşliwośń swobodnego przejazdu pojazdów uprzywilejowanych;
4) dla terenu ustala siň dopuszczenia:
a) przeznaczenia fragmentów terenów na lokalizacjň zagospodarowania tymczasowego
zgodnie z paragrafem 51,
b) zapewnienia w terenie oznaczonym symbolem 4.KDp powiņzań komunikacyjnych pomiňdzy wskazanymi na rysunku planu miejscami wlotów;
5) dla terenu obowiņzujņ ponadto ustalenia
szczegółowe i ustalenia strefowe zgodnie z zał.
Nr III kolumny 7,8.
§ 35. Ustalenia planu dla terenu o symbolach T:
1) tereny infrastruktury technicznej w tym:
a) tereny infrastruktury technicznej wodociņgowej i kanalizacyjnej – TK, niestanowiņce
odrňbnego terenu, o przeznaczeniu podstawowym obiekty i budowle takie, jak: zbiorniki
retencyjne wód deszczowych, a takşe budynki i urzņdzenia techniczne,
b) tereny infrastruktury technicznej gazowej –
TG, niestanowiņce odrňbnego terenu, o przeznaczeniu podstawowym: obiekty i budowle
takie, jak: stacje redukcyjne, stacje przesyłowe, a takşe budynki i urzņdzenia techniczne,
c) tereny infrastruktury technicznej elektroenergetycznej – TE, o przeznaczeniu podstawowym: obiekty i budowle takie, jak: stacje
transformatorowe, stacje przesyłowe, a takşe
budynki
i urzņdzenia
techniczne,
wraz
z przynaleşnym zagospodarowaniem terenu;
2) dla terenu ustala siň nakazy:
a) obowiņzujņ indywidualne parametry zabudowy i zagospodarowania terenu,
b) zagwarantowania dostňpu – dojazdu, dla obsługi technicznej terenu i zagospodarowania,
c) nasadzenia zieleni w sņsiedztwie granic terenu;
3) dla terenu obowiņzujņ ponadto ustalenia
szczegółowe i ustalenia strefowe zgodnie z zał.
Nr III kolumny 7, 8.
Rozdział 8
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na
podstawie odrębnych przepisów
§ 36. 1. W obszarze objňtym planem wskazuje
siň tereny zamkniňte w rozumieniu przepisów od-
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rňbnych, oznaczone na rysunku planu symbolem
TZ, nieobjňte ustaleniami planu.
2. W obszarze objňtym planem nie wystňpujņ
obszary górnicze oraz tereny górnicze.
3. W obszarze objňtym planem nie wystňpujņ
obszary zagroşone niebezpieczeństwem powodzi.
4. W obszarze objňtym planem nie wystňpujņ
obszary zagroşone osuwaniem siň mas ziemnych.
Rozdział 9
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału
nieruchomości
§ 37. 1. Zasady dokonywania podziałów geodezyjnych terenów, w tym wydzielenia terenów dróg,
naleşy przyjmowań zgodnie z ustaleniami graficznymi rysunku planu w skali 1:1000 oraz odpowiednimi ustaleniami tekstowymi uchwały.
2. Na obszarze objňtym planem dopuszcza siň
łņczenie działek połoşonych w granicach terenów
o symbolach: KDz, KDl, KDd, a takşe 1.KDp, 2.KDp,
3.KDp.
3. Wydzielenia czňści działek przejmowanych
pod drogi publiczne winny nastňpowań przy jednoczesnej ścisłej koordynacji: projektu planowanej
nowej lub przebudowywanej drogi publicznej,
z uwzglňdnieniem jej istniejņcych i planowanych
elementów uzbrojenia technicznego terenu oraz
wstňpnego projektu podziału nieruchomości pod
drogň wytyczanņ w liniach rozgraniczajņcych, zgodnie z przepisami odrňbnymi.
4. W granicach wszystkich pozostałych terenów,
plan określa szczegółowe zasady wydzielania nowych działek budowlanych, w tym podziału i łņczenia wewnņtrz poszczególnych terenów, które naleşy
dokonywań zgodnie z przepisami odrňbnymi i odpowiednimi ustaleniami uchwały, w szczególności
przy zachowaniu minimalnych szerokości działek
budowlanych i minimalnych ich powierzchni:
1) dla zabudowy mieszkaniowej MN, MNu odpowiednio: 10,0m i 300,0m2;
2) dla zabudowy mieszkaniowej MW, MWu odpowiednio: 10,0m i 500,0m2;
3) dla zabudowy usługowej odpowiednio: 10,0m
i 500,0m2;
4) dla zabudowy przemysłowej
20,0m i 1000,0m2.

odpowiednio:

5. Przy nowych podziałach i łņczeniach istniejņcych nieruchomości granice nowych działek winny
byń wyznaczane pod kņtem prostym w stosunku do
granicy przyległej do drogi publicznej z dopuszczeniem odstňpstwa plus minus 10 stopni, warunek ten
moşe nie obowiņzywań w przypadku gdy pozostałe
podziały działek połoşonych przy tej samej drodze
publicznej i tej samej stronie sņ inne i nie podlegajņ
zmianom, w tym przypadku ustala siň zasadň tyczenia przedmiotowych granic równolegle do istniejņcych podziałów własnościowych.
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6. W granicach działki budowlanej, nie jest wymagane scalenie wystňpujņcych w jej granicach
działek, a w stosunku do granic wewnňtrznych nie
muszņ byń zachowane odległości od istniejņcej
i planowanej zabudowy, wynikajņce z przepisów
odrňbnych.
7. W przypadku tyczenia w terenie wyznaczonych w planie linii rozgraniczajņcych, dla terenów,
terenów dróg, z uwagi na grafikň i przyjňtņ w rysunku planu odpowiedniņ grubośń linii, za punkt odniesienia tyczenia przyjmuje siň środek osi danej linii
rozgraniczajņcej.
Rozdział 10
Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy
§ 38. 1. W granicach ustalonych w planie stref
wystňpujņ lokalne ograniczenia w realizacji ustalonych planem przeznaczeń.
2. Ograniczenia te uwzglňdniono w planie w indywidualnie ustalonych dla poszczególnych przeznaczeń i terenów parametrach tj.: obowiņzujņcych
liniach zabudowy, nieprzekraczalnych liniach zabudowy, procencie terenów zabudowanych, procencie
terenów biologicznie czynnych, wysokości zabudowy.
3. Informacjň o moşliwości wystňpowania ograniczeń zawiera kolumna 8 zał. Nr III.
Rozdział 11
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i systemu parkowania
§ 39. 1. Plan wyznacza tereny dróg układu podstawowego, do których naleşņ ulice lub ich fragmenty, a takşe place i skwery, w tym: 1a.KDz,
1b.KDz, 2.KDz, 3.KDz, 4.KDz, 5.KDz, 6.KDz, 7.KDz,
8a.KDz, 8b.KDz, 9.KDz, 10.KDz, 11.KDZ, 12.KDz,
13.KDz, 14.KDz, 15.KDz, 16.KDz, 17.KDl, 18.KDz,
19.KDl, 20.KDl, 21.KDl, 22.KDd, 23.KDd, 24.KDl.
2. Plan wyznacza, w granicach poszczególnych
jednostek przestrzennych tereny dróg układu uzupełniajņcego, do których naleşņ ulice lub ich fragmenty, a takşe place i skwery, w tym:
1) A.1.KDp, A.2.KDd, A.3.KDp, A.4.KDp, A.5.KDd,
A.6.KDp, A.7.KDd, A.8.KDd, A.9.KDd, A.10.KDd,
A.11.KDd, A.12.KDp, A.13.KDl, A.14.KDd;
2) B.1.KDl, B.2.KDl;
3) C.1.KDl, C.2.KDl, C.3.KDl;
4) D.1.KDl, D.2.KDl, D.3.KDd, D.4.KDz;
5) E.1.KDd, E.2.KDd, E.3.KDd, E.4a.KDd, E.4b.KDd,
E.5.KDl;
6) I.1.KDl;
7) J.1.KDl, J.2.KDl, J.3.KDl, J.4.KDd;
8) L.1.KDd;
9) Ł.1.KDd, Ł.2.KDl.
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3. Pozostałe niewymienione powyşej drogi publiczne lokalne KDl i dojazdowe KDd, wyodrňbniono
w zał. Nr III, jako drogi układu obsługowego wyznaczane wewnņtrz jednostek urbanistycznych.
4. Dla kaşdego z wyznaczonych terenów dróg,
w zaleşności od ich klasy technicznej, plan ustala
przeznaczenia podstawowe, a takşe zasady zagospodarowania, definiowane w formie nakazów, zakazów i dopuszczeń.
§ 40. 1. Tereny dróg publicznych – KDg, KDz, KDl
i KDd, podstawowe przeznaczenie – drogi publiczne
róşnych klas, w tym zagospodarowanie i budowle
im przynaleşne.
2. Zasady zagospodarowania terenów:
1) dla poszczególnych klas dróg ustala siň szerokości w liniach rozgraniczajņcych nie mniejsze
niş:
a) dla dróg głównych KDg 25,0m,
b) dla dróg zbiorczych KDz 20,0m,
c) dla dróg lokalnych KDl 12,0m,
d) dla dróg dojazdowych KDd 10,0m,
z dopuszczeniem odstňpstw zgodnie z przepisami
odrňbnymi, wynikajņcych ze specyfiki Śródmieścia
oraz istniejņcych podziałów własnościowych terenów dróg według rysunku planu;
2) zakaz nowej zabudowy wewnņtrz linii rozgraniczajņcych drogi - nie dotyczy obiektów budowlanych dopuszczonych na mocy przepisów odrňbnych, w tym m.in.: wiat, zadaszeń i kiosków
lokalizowanych w miejscach przystanków komunikacji zbiorowej;
3) dopuszczenia:
a) uzupełniajņce przeznaczenie lub sposoby zagospodarowania – budowle dopuszczone
w trybie przepisów odrňbnych, zieleń towarzyszņca budowlom, w tym zieleń izolacyjna,
elementy uzbrojenia i wyposaşenia technicznego,
b) realizacja infrastruktury technicznej zwiņzanej z obsługņ zagospodarowania terenu wraz
z zagwarantowaniem dojazdu,
c) miejsca parkingowe wzdłuş dróg klasy KDz,
KDl, KDd, KDx.
§ 41. 1. W granicach poszczególnych terenów
plan dopuszcza realizacjň parkingów i garaşy zlokalizowanych na poziomie terenu i na poziomach innych, z zastrzeşeniem ustaleń szczegółowych określonych dla kaşdego terenu w rozdziale 7, w zgodzie
z przepisami odrňbnymi.
2. Dla terenów i działek w zaleşności od ich przeznaczenia, plan ustala nastňpujņce zasady bilansowania potrzeb parkingowych:
1) dla działek zabudowanych w dniu wejścia
w şycie planu, potrzeby parkingowe winny byń
bilansowane w ich granicach, z dopuszczeniem
moşliwości parkowania w granicach terenów
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połoşonych w normatywnych liniach rozgraniczajņcych dróg;

2) na działkach niezabudowanych w dniu wejścia
w şycie planu, dla wszystkich nowych budynków od dnia wejścia w şycie planu obowiņzuje
pełne bilansowanie siň potrzeb parkingowych
bezpośrednio wewnņtrz granic poszczególnych
działek budowlanych;
3) dla działek połoşonych w zasiňgu strefy konserwatorskiej o symbolu „A” ustalenia pkt 1
i 2 nie obowiņzujņ;
4) dla działek połoşonych w zasiňgu strefy konserwatorskiej o symbolu „B” dopuszcza siň
moşliwośń bilansowania 60% wymaganych
miejsc parkingowych w promieniu 200,0m dojścia do terenów.
Rozdział 12
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej
i gospodarowania odpadami
§ 42. 1. W planie określa siň zasady obsługi
w zakresie infrastruktury technicznej tj.: sieci, obiekty technologiczne i inşynierskie oraz urzņdzenia
i instalacje, dla których nie wyznaczono samodzielnych terenów w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 7, wymienionych w § 5 ust. 1, które połoşone sņ w granicach
innych wyodrňbnionych w planie terenów o róşnym
przeznaczeniu, w tym w terenów dróg.
2. Ilekroń w planie jest mowa o uzbrojeniu terenu – działki lub infrastrukturze technicznej, dla
wszystkich rodzajów infrastruktury technicznej
obowiņzujņ nastňpujņce ustalenia ogólne:
1) ustala siň utrzymanie istniejņcych i realizacjň
nowych elementów infrastruktury technicznej
w liniach rozgraniczajņcych dróg i terenów komunikacji pieszej o symbolach KDg, KDz, KDl,
KDd, KDx, KDp;
2) dopuszcza siň ich utrzymanie i realizacjň poza
ww. terenami z zastrzeşeniem, iş planowane
trasy lub lokalizacje nie kolidujņ z pozostałymi
ustaleniami planu oraz bňdņ zgodne z przepisami odrňbnymi;
3) wzdłuş istniejņcych i projektowanych tras sieci
naleşy zachowań strefy ochronne i strefy obsługi technicznej o szerokości uzaleşnionej od
ich rodzaju, na których nie naleşy sytuowań
budynków,
dokonywań
nasadzeń
drzew
i krzewów oraz nie naleşy lokalizowań elementów małej architektury trwale zwiņzanej
z gruntem, szerokośń pasa roboczego bňdzie
ustalana indywidualnie przez właściwego dysponenta sieci;
4) wydzielanie niezaleşnych nieruchomości dla
inwestycji liniowych lub obiektów technologicznych moşliwe jest niezaleşnie od ustaleń
szczegółowych dla poszczególnych terenów,
jeśli tego wymagajņ aktualnie obowiņzujņce
przepisy odrňbne i nienaruszone bňdņ pozostałe ustalenia planu;
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5) ustala siň sytuowanie wszystkich nowych liniowych elementów infrastruktury technicznej
pod ziemiņ, z dopuszczeniem realizacji nadziemnej po stwierdzeniu braku technicznej
moşliwości realizacji infrastruktury podziemnej,
z zachowaniem przepisów odrňbnych;
6) w przypadkach kolizji nowej zabudowy z sieciami infrastruktury, ich przebudowň dopuszcza
siň na warunkach określonych przez administratorów sieci, przy zachowaniu przepisów odrňbnych;
7) przebudowy i remonty systemów infrastruktury
technicznej naleşy realizowań wyprzedzajņco
lub równolegle z docelowym programem zagospodarowania obszaru przestrzeni publicznej;
8) przebiegi sieci i lokalizacja nowych budowli,
które nie posiadajņ swojego jednoznacznego
graficznego oznaczenia w rysunku planu,
a określone sņ lub wynikajņ z tekstu uchwały,
zgodne sņ z planem i mogņ byń realizowane na
bieşņco zgodnie z potrzebami wnioskodawców
oraz moşliwościami poszczególnych dysponentów i uşytkowników mediów, przy zachowaniu
pozostałych ustaleń planu.
§ 43. Ustala siň nastňpujņce zasady remontu,
rozbudowy i budowy sieci wodociņgowej:
1) w zaleşności od potrzeb, zagwarantowanie pełnego pokrycia zapotrzebowania na wodň z istniejņcej i rozbudowywanej miejskiej sieci
i urzņdzeń wodociņgowych;
2) noworealizowane budynki winny byń podłņczone do sieci wodociņgowej, w przypadku
braku technicznych moşliwości zrealizowania
przyłņcza, dopuszcza siň zaopatrzenie w wodň
z wykorzystaniem innych rozwiņzań technicznych;
3) rozbudowň systemu wodociņgów z zagwarantowaniem pokrycia, docelowego zapotrzebowania na wodň dla celów bytowo – komunalnych;
4) zagwarantowanie zaopatrzenia w wodň do celów przeciwpoşarowych, poprzez sień hydrantów zewnňtrznych naziemnych, punkty czerpania wody, studnie i zbiorniki wody, w ilości zapewniajņcej skuteczne podjňcie działań ratunkowo-gaśniczych, zgodnie z przepisami odrňbnymi;
5) utrzymania istniejņcych lokalnych ujňń wody,
z zachowaniem przepisów odrňbnych.
§ 44. Ustala siň nastňpujņce zasady remontu,
rozbudowy i budowy sieci elektroenergetycznych:
1) w zaleşności od potrzeb zagwarantowanie pełnego pokrycia zapotrzebowania na energiň
elektrycznņ z istniejņcej i rozbudowywanej sieci
i urzņdzeń elektroenergetycznych;
2) moşliwośń lokalizacji nowych stacji transformatorowych, w formie obiektów wolnostojņcych
lub wydzielonych pomieszczeń zlokalizowanych
w obiektach o innych przeznaczeniach;
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3) sukcesywna rozbudowa i remonty systemu
elektroenergetycznego średnich i niskich napiňń, w dostosowaniu do potrzeb przyszłych
odbiorców, w tym oświetlenia dróg;
4) ) sukcesywna rozbudowa ziemnych linii kablowych, z jednoczesnym dopuszczeniem utrzymania napowietrznych linii elektroenergetycznych.
§ 45. Ustala siň nastňpujņce zasady remontu,
rozbudowy i budowy sieci kanalizacyjnej:
1) w zaleşności od potrzeb zagwarantowanie odprowadzenia ścieków do istniejņcego i rozbudowywanego systemu sieci i urzņdzeń kanalizacyjnych, odpowiednio: sanitarnej, deszczowej
rozdzielczej i ogólnospławnej;
2) rozbudowa sieci kanalizacyjnej w liniach rozgraniczajņcych dróg w oparciu o program
uzbrojenia terenu oraz koniecznņ dokumentacjň
technicznņ, w uzgodnieniu z właściwym zarzņdcņ drogi, zgodnie z przepisami odrňbnymi;
3) noworealizowane budynki winny byń podłņczone do sieci kanalizacyjnej, w przypadku braku technicznych moşliwości zrealizowania przyłņcza, dopuszcza siň wykorzystanie innych rozwiņzań technicznych, gwarantujņcych odbiór
ścieków oraz ochronň wód podziemnych;
4) uzbrojenie terenu w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, gwarantujņcego ochronň wód
podziemnych, dla realizowanych nowych lub
przebudowywanych
istniejņcych
obiektów
i budowli;
5) odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych z parkingów wydzielonych, placów manewrowych, postojowych i magazynowo składowych do kanalizacji deszczowej, po ich
uprzednim podczyszczeniu i spełnieniu wymogów przepisów odrňbnych;
6) dopuszczenie realizacji kanalizacji ogólnospławnej, w przypadku, gdy tego typu warunki
techniczne wydadzņ dysponenci kanalizacji;
7) zakaz wprowadzania ścieków bytowych, komunalnych, przemysłowych do gruntu;
8) zakaz budowy nowych indywidualnych oczyszczalni ścieków.
§ 46. Ustala siň nastňpujņce zasady remontu,
rozbudowy i budowy sieci ciepłowniczych:
1) w zaleşności od potrzeb zagwarantowanie dostawy ciepła z istniejņcego i rozbudowywanego
systemu sieci i urzņdzeń ciepłowniczych;
2) w nowych i przebudowywanych obiektach stosowanie ekologicznych urzņdzeń i technologii
zdalaczynnych lub lokalnych systemów ogrzewania o sprawności energetycznej nie mniejszej niş 80%, a takşe indywidualny ŝródeł ciepła, które ograniczajņ wielkośń emisji i zanieczyszczeń;
3) na istniejņcych emitorach, w tym w granicach
terenów produkcyjnych i przemysłowych, usta-
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la siň obowiņzek przystosowania instalacji
i urzņdzeń do standardów wymaganych przepisami odrňbnymi;

6) zachowanie wszystkich wymogów lokalizacyjnych i formalno – prawnych zwiņzanych z ich
realizacjņ.

4) sukcesywna likwidacja lokalnych, małych
i nisko sprawnych kotłowni wňglowych i włņczenie ich do systemów zasilanych ze ŝródeł
wysokosprawnych poprzez istniejņcņ i rozbudowywanņ sień ciepłowniczņ.

§ 49. Ustala siň nastňpujņce zasady remontu,
rozbudowy i budowy sieci innych takich, jak: telewizja kablowa, alarmowa, internetowa, dla których
utrzymuje siň istniejņce i dopuszcza nowe realizacje
zgodnie z przepisami odrňbnymi.

§ 47. Ustala siň nastňpujņce zasady remontu,
rozbudowy i budowy sieci gazowniczych:

§ 50. Ustala siň nastňpujņce zasady gospodarki
odpadami:

1) w zaleşności od potrzeb zapewnienie pokrycia
zapotrzebowania na gaz z istniejņcej i rozbudowywanej sieci i urzņdzeń gazowniczych;

1) nakaz prowadzenia gospodarki odpadami
z uwzglňdnieniem segregacji odpadów w miejscu ich powstawania, z wyodrňbnieniem odpadów niebezpiecznych;

2) zgodnie z przepisami odrňbnymi, nakaz zachowania dla urzņdzeń gazowniczych stref ochronnych, niewyznaczanych graficznie na rysunku
planu, o zasiňgu uzaleşnionym od roku ich budowy oraz przepisów, w trybie których urzņdzenia zostały wykonane, w tym:
a) zakaz realizacji w zasiňgu stref zamierzeń inwestycyjnych, mogņcych utrudniń bieşņcņ
eksploatacjň gazociņgów,
b) dopuszczenie w zasiňgu stref dla gazociņgów
średniego ciśnienia realizacji dróg, ścieşek
pieszych i rowerowych, wraz z zieleniņ niskņ,
z zachowaniem
odległości
wynikajņcych
z przepisów odrňbnych.

2) nakaz wyposaşenia dróg i terenów pieszych,
w urzņdzenia do gromadzenia odpadów, dostosowane do technologii ich wywozu i utylizacji;
3) zakaz składowania i utylizacji odpadów;
4) zakaz prowadzenia gospodarki odpadami, mogņcej mień negatywny wpływ na wody powierzchniowe i podziemne;
5) dopuszczenie krótkoterminowego gromadzenia
odpadów komunalnych i odpadów produkcyjnych w granicach działek, na których sņ wytwarzane lub przeznaczane do wykorzystania w ich
granicach.

§ 48. Ustala siň nastňpujņce zasady remontu,
rozbudowy i budowy sieci telekomunikacyjnych:

Rozdział 13

1) w zaleşności od potrzeb zapewnienie dostňpu
do istniejņcej i rozbudowanej sieci i urzņdzeń
teletechnicznych;

Sposoby i terminy tymczasowego
zagospodarowania, urządzania i użytkowania
terenów

2) utrzymanie istniejņcych i rozbudowa linii sieci
i urzņdzeń teletechnicznych;
3) dopuszczenie lokalizowania nowych: stacji
i urzņdzeń nadawczych i centrali telekomunikacyjnych, budowli technicznych, poza granicami
terenów przeznaczonych dla zabudowy typu
MN, MNu, MW, MWu, UO, UZ oraz poza ich
bezpośrednim sņsiedztwem, to jest w odległości mniejszej niş 30m liczonej w poziomie od
granicy ich działki, z jednoczesnym zachowaniem odległości wynikajņcych z przepisów odrňbnych;
4) zakaz rozbudowy i lokalizowania nowych stacji
i urzņdzeń nadawczych i centrali telekomunikacyjnych w terenach podlegajņcych ochronie ze
wzglňdów krajobrazowych w strefie ochrony
konserwatorskiej „A”, „B” z zastrzeşeniem
pkt 5;
5) utrzymanie istniejņcych i dopuszczenie lokalizacji nowych stacji bazowych telefonii komórkowych na działkach i obiektach na których
w dniu wejścia w şycie planu urzņdzenia takie,
juş siň znajdowały oraz na działkach przy
ul. Przemysłowej;

§ 51. W obszarze objňtym planem zakazuje siň
tymczasowego zagospodarowania terenów oraz
lokalizacji obiektów tymczasowych, z dopuszczeniem:
1) tymczasowego zagospodarowania placu budowy;
2) obiektów tymczasowych, w tym miňdzy innymi: namiotów, wiat handlowo-usługowych,
wiat gastronomicznych i kiosków zwiņzanych
z imprezami okazjonalnymi i sezonowymi organizowanymi przez Miasto Zielona Góra oraz
jednostki organizacyjne prowadzone przez Miasto Zielona Góra na zasadach określonych
w przepisach odrňbnych oraz w aktach prawnych organów miasta;
3) wiat oraz obiektów stróşówek na parkingach
strzeşonych;
4) sezonowych ogródków gastronomicznych na
zasadach określonych w przepisach odrňbnych
oraz w aktach prawnych organów miasta.
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Rozdział 14
Stawki procentowe, na podstawie których ustala
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
§ 52. Ustala siň stawkň 25%, wynikajņcņ ze wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu.
Rozdział 15
Ustalenia końcowe
§ 53. W obszarze objňtym planem nie wystňpujņ
tereny wymagajņce uzyskania zgody na zmianň
przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne.
§ 54. Tracņ moc ustalenia planów objňtych wymienionymi w punktach 1– 11 uchwałami, wyłņcznie
w odniesieniu do obszarów, terenów i nieruchomości połoşonych w granicach planu bňdņcego przedmiotem niniejszej uchwały:
1) XXIV/214/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia
27 kwietnia 2004r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia Zielonej Góry (Dz. Urz. Woj. Lubus.
Nr 64, poz. 1061);
2) Nr LI/599/02 Rady Miasta Zielona Góra
z 29 stycznia 2002r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia Zielona Góra (Dz. Urz. Woj.
Lubus. Nr 61, poz. 769);
3) Nr XLIX/595/01 Rady Miasta Zielona Góra
z 18 grudnia 2001r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Śródmieścia Zielonej (Dz. Urz. Woj. Lubus.
z 2002 r. Nr 25, poz. 253);
4) Nr XLIII/521/01 Rady Miasta Zielona Góra
z 28 sierpnia 2001r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia Zielonej Góry (Dz. Urz. Woj.
Lubus. Nr 133, poz. 1412);
5) Nr XLIII/523/01 Rady Miasta Zielona Góra
z 28 sierpnia 2001r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
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Lubus. Nr 133, poz. 1414);

6) Nr XLV/537/01 Rady Miasta Zielona Góra
z 2 paŝdziernika 2001r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia Zielonej Góry (Dz. Urz. Woj.
Lubus. Nr 111, poz. 791);
7) Nr XLV/538/01 Rady Miasta Zielona Góra
z 2 paŝdziernika 2001r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia Zielonej Góry (Dz. Urz. Woj.
Lubus. Nr 128, poz. 995);
8) Nr XLV/539/01 Rady Miasta Zielona Góra
z 2 paŝdziernika 2001r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia Zielonej Góry (Dz. Urz. Woj.
Lubus. Nr 128, poz. 996);
9) Nr XXXVIII/448/01 Rady Miasta Zielona Góra
z 27 marca 2001r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Śródmieścia Zielonej Góry (Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 21, poz. 233);
10) Nr XIX/218/99 Rady Miejskiej w Zielonej Górze
z dnia 30 listopada 1999r. w sprawie zmiany
miejscowego szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Zielonej Górze (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2000r. Nr 10,
poz. 108);
11) Nr LIII/392/98 Rady Miejskiej w Zielonej Górze
z 28.05.1998r. w sprawie zmiany miejscowego
planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Zielonej Góry (Dz. Urz. Woj. Ziel.
Nr 12, poz. 112);
§ 55. Wykonanie uchwały powierza siň Prezydentowi Miasta Zielona Góra.
§ 56. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Województwa Lubuskiego i podlega publikacji
na stronie internetowej - Biuletynu Informacji Publicznej miasta Zielona Góra.
Przewodniczņcy Rady
Adam Urbaniak
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Złącznik Nr 1
do uchwały Nr LXIV/792/10
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 30 marca 2010r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXIV/792/10
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 30 marca 2010r.
ROZSTRZYGNIĘCIE
o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego miasta
Zielona Góra, inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych miasta
oraz zasadach ich finansowania.
1. Z ustaleń zawartych w uchwale sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika, şe realizacja zapisanych w nim zadań z zakresu
infrastruktury technicznej, w tym budowy dróg, kanalizacji, wodociņgów, ciņgów pieszych, pociņga za
sobņ wydatki z budşetu miasta w zakresie realizacji
zadań własnych.
2. Inwestycje i nakłady wynikajņce z realizacji zapisów przedmiotowej uchwały, w zakresie budowy
i rozbudowy infrastruktury technicznej, które sņ niezbňdne dla prawidłowego i uporzņdkowanego zagospodarowania terenu objňtego planem, bňdņ finansowane ze środków:
1) dochodów publicznych miasta – podatków,
według planowanej realizacji inwestycji, ujňtych w poszczególnych latach w budşecie miasta;
2) publicznych, pochodzņcych z budşetu Unii Europejskiej;
3) wynikajņcych z porozumień, w ramach partnerstwa prywatno – publicznego;
4) ze środków własnych inwestora, na terenie posiadanych nieruchomości.
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXIV/792/10
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 30 marca 2010r.
ROZSTRZYGNIĘCIE
o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu oraz zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia
i miasta Zielona Góra
Na podstawie art. 20 ust. 1 w zwiņzku z art. 17 pkt 12
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, rozstrzyga siň uwagi
wniesione do wyłoşonego do publicznego wglņdu
projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
Do uwag rozpatrzonych negatywnie oraz uwag rozpatrzonych czňściowo negatywnie przez prezydenta
miasta (tzn., şe czňśń kwestii poruszona w uwadze
została uwzglňdniona w projekcie planu), przyjňto
ponişsze stanowisko w sprawie.
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Syntetyczne przedstawienie uwag rozpatrzonych
negatywnie oraz czňści uwag rozpatrzonych negatywnie w danej kwestii, załņczone jest w formie listy
do niniejszego rozstrzygniňcia.
1. Uwaga złoşona w dniu 20.10.2009r. przez:
Michał Pasieczniak, dotyczy nieruchomości Nr 191/
10 obrňb 19 połoşonej przy ul. Młyńskiej – własnośń
Gminy Zielona Góra o statusie miejskim, w administrowaniu ZGKiM.
Rozstrzygniňcie: uwaga nieuwzglňdniona.
Uzasadnienie:
Teren w stanie istniejņcym uşytkowany jest na cele
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z drobnymi usługami.
Zgodnie z zapisami przyjňtymi w projekcie planu
teren objňty uwagņ został wskazany dla zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej
z
usługami
C3.14.MWu, zlokalizowany przy nowoprojektowanym przebiciu drogowym ul. Młyńskiej. Projekt planu poprzez liniň zabudowy ma za zadanie uporzņdkowań nowņ zabudowň wzdłuş ulicy. Wnioskowany
budynek znajduje siň poza regulacyjnņ liniņ zabudowy, co oznacza, şe nie trzyma wyznaczonej tņ liniņ
majņcej powstań pierzei ulicy.
Dodatkowo składajņcy uwagň jest najemcņ lokalu
mieszkalnego przy ul. Młyńskiej i jest zainteresowany wykupem mieszkania oraz jego remontem jednakşe, jak podnosi w uwadze nie moşe uzyskań jednoznacznej odpowiedzi, co do planów wzglňdem
budynku przy ul. Młyńskiej.
Z uwagi na fakt, iş miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego reguluje wyłņcznie sprawy zwiņzane z zagospodarowaniem przestrzennym nie moşe wprowadzań zapisów nakazujņcych sprzedaş lub
wykup jakiejkolwiek nieruchomości.
2. Uwaga złoşona w dniu 26.10.2009 r. przez:
Łukasz Nowacki, dotyczy nieruchomości Nr 13 obrňb 18, połoşonej przy ul. Stefana Batorego –
współwłasnośń ułamkowa osób prawnych.
Rozstrzygniňcie: uwaga nieuwzglňdniona.
Uzasadnienie:
Teren w stanie istniejņcym jest terenem zabudowanym obiektem objňtym ewidencjņ zabytków.
Zgodnie z zapisami przyjňtymi w projekcie planu
teren objňty uwagņ został wskazany czňściowo dla
zabudowy usługowej D.4.2UU, czňściowo dla drogi
publicznej klasy lokalnej - D.4.5KDl.
Składajņcy uwagň zwraca siň o usuniňcie z planu
projektowanej drogi i umoşliwienie renowacji kamienicy.
Zapisy obwiņzujņcego „Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Zielona
Góra”,
uchwalonego
uchwałņ
Nr XXVIII/392/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia
19 sierpnia 2008r. (w dalszej czňści uzasadnienia
bňdzie wykorzystywany skrót SUiKZP) przewidujņ
na tym terenie zabudowň mieszkaniowo-usługowņ
oraz nowoprojektowanņ drogň klasy lokalnej
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7.5.KDL. Wyznaczona w SUiKZP droga zgodnie
z załoşeniami miała za zadanie przejņń ruch z ul. Stefana Batorego, której parametry techniczne nie mogņ zostań, z uwagi na uwarunkowania terenowe
oraz konserwatorskie, zwiňkszone i rozprowadzań
ruch z i do Śródmieścia poprzez rondo w śladzie
Trasy Aglomeracyjnej.
Zgodnie z ustawņ o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego muszņ byń
zgodne z ustaleniami SUiKZP. Stņd uznajņc, iş stan
istniejņcy nie pozwala na prawidłowe rozwiņzanie
układu komunikacyjnego w tym rejonie miasta,
utrzymuje siň przesņdzenia SUiKZP. Naleşy podnieśń równieş, iş projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został pozytywnie
uzgodniony w zakresie ustaleń konserwatorskich,
w tym obiektu ewidencyjnego znajdujņcego siň na
działce objňtej uwagņ.
3. Uwaga złoşona w dniu 28.10.2009r. przez:
Rafał Drobnik, dotyczy nieruchomości Nr 253/1 obrňb 18, połoşonej przy ul. Bohaterów Westerplatte –
własnośń Gminy Zielona Góra o statusie miejskim,
w administrowaniu ZGKiM.
Rozstrzygniňcie: uwaga nieuwzglňdniona.
Uzasadnienie:
Teren w stanie istniejņcym jest terenem niezabudowanym, zielonym w którym zlokalizowane zostały
obiekty handlowe tymczasowe.
Zgodnie z zapisami przyjňtymi w projekcie planu
teren objňty uwagņ został wskazany dla realizacji
połņczenia drogowego ul. Fryderyka Chopina
z ul. Sulechowskņ - symbol E.4b.KDd.
Składajņcy uwagň zwraca siň o zamianň proponowanego przeznaczenia dla czňści działki, na której
zlokalizowany jest pawilon handlowy z terenu komunikacji publicznej na teren zieleni.
Zapisy obwiņzujņcego „Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Zielona
Góra”,
uchwalonego
uchwałņ
Nr XXVIII/392/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia
19 sierpnia 2008r. (w dalszej czňści uzasadnienia
bňdzie wykorzystywany skrót SUiKZP) przewidujņ
na tym terenie zabudowň Śródmiejskņ z dopuszczeniem realizacji dróg układu uzupełniajņcego.
Projektowane włņczenie ul. Fryderyka Chopina ma
za zadanie przejņń czňśń ruchu z ul. Bohaterów Westerplatte, której przepustowośń zarówno w stanie
istniejņcym, jak równieş w świetle planowanych
zmian zagospodarowania w rejonie Centrum Biznesu oraz na terenie zakładów Lumel, jest niewystarczajņca. Moşliwośń alternatywnych przebiegów,
których zadaniem jest przejňcie czňści ruchu
z ul. Bohaterów Westerplatte, z punktu widzenia
obsługi komunikacyjnej Śródmieścia, jest zadaniem
priorytetowym. Planowane włņczenie nie narusza
ścisłej zabudowy śródmiejskiej, a wyłņcznie obiekty
tymczasowe, znajdujņce siň na terenie miejskim,
który jest dzierşawiony na potrzeby w/w działalności. W zwiņzku z powyşszym wskazana lokalizacja
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włņczenia jest z punktu widzenia wywaşenia moşliwych skutków finansowych decyzji planistycznych
oraz minimalizacji konfliktów funkcjonalno - przestrzennych, jak najbardziej uzasadniona.
4. Uwaga złoşona w dniu 28.10.2009r. przez:
Ariel Drobnik, dotyczy nieruchomości Nr 253/1 obrňb 18, połoşonej przy ul. Bohaterów Westerplatte –
własnośń Gminy Zielona Góra o statusie miejskim,
w administrowaniu ZGKiM.
Rozstrzygniňcie: uwaga nieuwzglňdniona.
Uzasadnienie: jak w pkt 3.
5. Uwaga złoşona w dniu 28.10.2009r. przez
Przedsiňbiorstwo Wielobranşowe Jerzy Furmaniak
ul. Grzybowa 50 65-001 Zielona Góra dotyczy nieruchomości Nr 253/1 obrňb 18, połoşonej przy ul. Bohaterów Westerplatte – własnośń Gminy Zielona
Góra o statusie miejskim, w administrowaniu
ZGKiM.
Rozstrzygniňcie: uwaga nieuwzglňdniona.
Uzasadnienie: jak w pkt 3.
6. Uwaga złoşona w dniu 2.11.2009r. przez Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarowania Mieniem Urzňdu Miejskiego Zdzisława Szczepańskiego,
ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra, dotyczy nieruchomości Nr 216/15 i 216/18 obrňb 19, połoşonej
przy ul. Wandy – własnośń Gminy Zielona Góra
o statusie miejskim, w administrowaniu ZGKiM.
Rozstrzygniňcie: uwaga czňściowo nieuwzglňdniona.
Uzasadnienie:
Teren w stanie istniejņcym jest terenem niezabudowanym, w sņsiedztwie zabudowy usługowej
i mieszkaniowej wielorodzinnej.
Zgodnie z zapisami przyjňtymi w projekcie planu
teren objňty uwagņ został wskazany dla zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej
z
usługami
C.2.15MWu. Wnioskodawca wnosi o przeznaczenie
terenu pod funkcje zwiņzane z wielkopowierzchniowymi obiektami handlowymi.
Zapisy obwiņzujņcego „Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Zielona
Góra”,
uchwalonego
uchwałņ
Nr XXVIII/392/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia
19 sierpnia 2008r. (w dalszej czňści uzasadnienia
bňdzie wykorzystywany skrót SUiKZP) przewidujņ
na tym terenie zabudowň mieszkaniowņ wielorodzinnņ z usługami M2 dopuszczajņc realizacjň na
działce 216/18 zabudowň obiektami handlowymi
o powierzchni sprzedaşy powyşej 2000m2. Zapisy
SUiKZP dopuszczajņ równieş wysokośń zabudowy
dla terenu studium do V kondygnacji.
Pomimo powyşszego, majņc na uwadze faktyczny
stan zagospodarowania działki Nr 216/15 utrzymany
w charakterze pierzei całej ulicy Wandy, jako zabudowy kamienicowej, nie uznano uwagi w zakresie
zmiany przeznaczenia tej działki.
7. Uwaga złoşona w dniu 4.11.2009r. przez: Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarowania Mieniem Urzňdu Miejskiego Zdzisław Szczepański,
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ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra, dotyczy nieruchomości Nr 105/4, 366/11, 366/12 obrňb 19, połoşonej przy ul. Wrocławskiej, ul. Aleja Konstytucji
3 Maja – własnośń Gminy Zielona Góra o statusie
miejskim, Prezydent Miasta Zielona Góra: gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości oraz
czňśń działki Nr 107 obrňb 19 – własnośń Skarb Państwa, w administrowaniu Biura Zarzņdzania Drogami.
Rozstrzygniňcie: uwaga nieuwzglňdniona.
Uzasadnienie:
Zgodnie z zapisami przyjňtymi w projekcie planu
teren objňty uwagņ został wskazany dla zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej
z
usługami
A.5.14.MWu o wysokości zabudowy do III kondygnacji. Wnioskodawca wnosi o zwiňkszenie parametru wysokości obiektu do VI kondygnacji.
Zgodnie z ustaleniami obwiņzujņcego „Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra”, uchwalonego
uchwałņ Nr XXVIII/392/08 Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 19 sierpnia 2008 r. (w dalszej czňści uzasadnienia bňdzie wykorzystywany skrót SUiKZP) teren
znajduje siň w obszarze A1/S1, w którym dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej dopuszcza siň wysokośń zabudowy do VI kondygnacji. Stņd w zakresie ustaleń parametrycznych uwaga jest zgodna ze
SUiKZP, jednak z uwagi na uwarunkowania konserwatorskie, równieş zawarte w SUiKZP, w szczególności sņsiedztwo obiektu wpisanego do rejestru
zabytków zlokalizowanego przy ul. Wrocławskiej 4,
wysokośń zabudowy musi nawiņzywań do obiektów
historycznych. Stņd utrzymuje siň wysokośń zabudowy nie wiňkszņ niş trzy kondygnacje, co odpowiada wysokości obiektu rejestrowego.
8. Uwaga złoşona w dniu 5.11.2009r. przez: Leszek Bielejewski reprezentujņcy Centrum Parkingowe sp. z o.o. ul. Boh. Westerplatte 11 65-001 Zielona
Góra, dotyczy nieruchomości Nr 318 obrňb 18, połoşonej przy ul. Bohaterów Westerplatte – własnośń
Centrum Parkingowe sp. z o.o. ul. Boh. Westerplatte
11 65-001 Zielona Góra.
Rozstrzygniňcie: uwaga czňściowo nieuwzglňdniona.
Uzasadnienie:
Teren w stanie istniejņcym jest terenem zabudowanym obiektem handlowo-usługowym wraz z garaşem nadziemnym.
Zgodnie z zapisami przyjňtymi w projekcie planu
teren objňty uwagņ został wskazany dla zabudowy
teren zabudowy usługowej, w tym obiektami handlowymi o powierzchni powyşej 2000m2. A.11.3.UC,
o wysokości zabudowy do IV kondygnacji.
Zgodnie z ustaleniami obwiņzujņcego „Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra”, uchwalonego
uchwałņ Nr XXVIII/392/08 Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 19 sierpnia 2008r. (w dalszej czňści uzasadnienia bňdzie wykorzystywany skrót SUiKZP) teren
znajduje siň w obszarze A1/S1 - dominacji funkcji
śródmiejskich, w którym dla zabudowy mieszkanio-
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wo-usługowej dopuszcza siň wysokośń zabudowy
do VI kondygnacji.
Zgodnie z ustawņ o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego muszņ byń
zgodne z ustaleniami SUiKZP. Stņd podniesiono
wysokośń w terenie zgodnie z SUiKZP, jednakşe nie
uznano uwagi w zakresie dopuszczenia wysokości
zabudowy wyłņcznie do 25H.
9. Uwaga złoşona w dniu 4.11.2009r. przez:
Marszałek Województwa Lubuskiego Marcin Jabłoński ul. Podgórna 7 65-057 Zielona Góra, dotyczy
nieruchomości Nr 127/4 obrňb 17, połoşonej przy
ul. Podgórnej i 110/6 obrňb 17, połoşona przy
ul. Wrocławskiej – własnośń Gmina Zielona Góra
o statusie miejskim, w administrowaniu ZGKiM.
Rozstrzygniňcie: uwaga czňściowo nieuwzglňdniona.
Uzasadnienie:
Teren w stanie istniejņcym jest zagospodarowany
jako Wzgórze Winne.
Uwaga w zakresie moşliwości zlokalizowania na
terenie oznaczonym w planie symbolem J.1.7.ZP –
terenowych miejsc parkingowych została nieuwzglňdniona z uwagi na przyjňtņ w planie zasadň,
potwierdzonņ przez Miejskņ Komisjň Urbanistyczno
–
Architektonicznņ,
zachowania
nielicznych
w Śródmieściu zwartych terenów zielonych.
Zgodnie z ustaleniami obwiņzujņcego „Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra”, uchwalonego
uchwałņ Nr XXVIII/392/08 Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 19 sierpnia 2008 r. (w dalszej czňści uzasadnienia bňdzie wykorzystywany skrót SUiKZP) teren
znajduje siň w obszarze A24/1.U2 - dominacji zabudowy usługowej publicznej, w którym dopuszcza siň
wysokośń zabudowy do VI kondygnacji.
Zgodnie z ustawņ o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego muszņ byń
zgodne z ustaleniami SUiKZP. Stņd utrzymano wysokośń w terenie zgodnie z SUiKZP i nie uznano
uwagi w zakresie dopuszczenia wysokości zabudowy wyłņcznie do 25H.
10. Uwaga złoşona w dniu 6.11.2009r. przez:
Małgorzata
Isańska,
dotyczy
nieruchomości
Nr 316/1, 316/2, 316/3, 316/4 obrňb 30, połoşonej
przy ul. Stanisława Moniuszki – własnośń Skarb
Państwa, w uşytkowaniu wieczystym osoby fizycznej.
Rozstrzygniňcie: uwaga czňściowo nieuwzglňdniona.
Uzasadnienie:
Teren w stanie istniejņcym jest terenem czňściowo
niezabudowanym, poprzemysłowym w sņsiedztwie
zabudowy usługowej i mieszkaniowej wielorodzinnej.
Zgodnie z zapisami przyjňtymi w projekcie planu,
teren objňty uwagņ został wskazany: dla zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami Ł.2.
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14.MWu, Ł.2. 9.MWu, Ł.2. 8.MWu, Ł.2. 7.MWu
o wysokości zabudowy do IV kondygnacji, dla zabudowy usługowej Ł.2.6.UU, oraz dróg publicznych
układu obsługowego Ł.2. 10.KDd, Ł.2. 5.KDd.
Zgodnie z ustaleniami obwiņzujņcego „Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra”, uchwalonego
uchwałņ Nr XXVIII/392/08 Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 19 sierpnia 2008r. (w dalszej czňści uzasadnienia bňdzie wykorzystywany skrót SUiKZP) teren
znajduje siň w obszarze B6/1.M4 - dominacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami,
w którym dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej
dopuszcza siň wysokośń zabudowy do VI kondygnacji.
Zgodnie z ustawņ o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego muszņ byń
zgodne z ustaleniami SUiKZP. Stņd uznano czňściowo uwagň w zakresie zwiňkszenia wysokości zabudowy jedynie do maksymalnej ilości kondygnacji
wskazanej we studium.
W zakresie uwagi dotyczņcej moşliwości realizacji
w terenie Ł.2.6.UU funkcji typu myjnia samochodowa, punkt sprzedaşy i wymiany opon, olejów ze
wzglňdów moşliwego negatywnego wpływu na sņsiadujņcņ istniejņcņ i projektowanņ zabudowň wielorodzinnņ kwartału, uwagi nie uwzglňdnia siň.
11. Uwaga złoşona w dniu 5.11.2009r. przez: Dariusz Malinowski, dotyczy nieruchomości Nr 50/3,
50/4 obrňb 17, połoşonych przy ul. Podgórnej, Wazów, Zyty – własnośń ułamkowa osób fizycznych.
Rozstrzygniňcie: uwaga nieuwzglňdniona.
Uzasadnienie:
Teren w stanie istniejņcym jest terenem zabudowanym kompleksem garaşy w sņsiedztwie zabudowy
usługowej administracji i mieszkaniowej wielorodzinnej.
Zgodnie z zapisami przyjňtymi w projekcie planu
teren objňty uwagņ został wskazany dla przeznaczenia usługowego administracji - I.2.2.UA.
Zgodnie z ustaleniami obwiņzujņcego „Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra”, uchwalonego
uchwałņ Nr XXVIII/392/08 Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 19 sierpnia 2008r. (w dalszej czňści uzasadnienia bňdzie wykorzystywany skrót SUiKZP) teren
znajduje siň w obszarze A/21.S1 - dominacji zabudowy śródmiejskiej.
Strona składajņca uwagň, podnosi iş przeznaczenie
podstawowe usług administracji zakłada, koniecznośń wyburzenia istniejņcych obiektów o innym niş
podstawowe przeznaczenie, co jest niezgodne ze
stanem faktycznym, gdyş w zakresie stanu istniejņcego funkcjonuje zapis dotyczņcy zasad utrzymania
modernizacji i przebudowy obiektów i zagospodarowania istniejņcego - w par. 3. W zwiņzku z powyşszym uwagi nie uwzglňdnia siň.
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12. Uwaga złoşona w dniu 6.11.2009r. przez:
Bernard Białek, dotyczy nieruchomości Nr 72 obrňb
30, połoşonej przy ul. Jedności, Jana Sobieskiego –
własnośń Gmina Zielona Góra o statusie miejskim,
w administrowaniu Biura Zarzņdzania Drogami.
Rozstrzygniňcie: uwaga nieuwzglňdniona.
Uzasadnienie:
Teren w stanie istniejņcym jest terenem placu przy
ul. Jedności i Jana Sobieskiego zabudowanego
tymczasowymi obiektami handlowymi.
Zgodnie z zapisami przyjňtymi w projekcie planu
teren objňty uwagņ został wskazany dla terenu placów i skwerów publicznych - A3.18.KDp.
Zgodnie z ustaleniami obwiņzujņcego „Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra”, uchwalonego
uchwałņ Nr XXVIII/392/08 Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 19 sierpnia 2008r. (w dalszej czňści uzasadnienia bňdzie wykorzystywany skrót SUiKZP) teren
znajduje siň w obszarze A/ 1.S1 - dominacji zabudowy śródmiejskiej.
Strona składajņca uwagň, zwraca siň o zmianň zapisu par. 51 w zakresie dopuszczenia utrzymania istniejņcych tymczasowych pawilonów handlowych.
Jednym z podstawowych załoşeń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia
i miasta Zielona Góra było wykształcenie wartościowych przestrzenni publicznych, pozbawionych
zagospodarowania przypadkowego, niekontrolowanego i niepodlegajņcego w pełni rygorom warunków technicznych, z uwagi na procedurň zgłoszenia.
Uwzglňdnienie uwagi skutkuje zgodņ na dalsze niewłaściwe zagospodarowanie reprezentacyjnej przestrzenni miasta – stanowiņcej zachodnie wejście
w przestrzeń Rynku. Stņd wprowadzone zapisy, majņ w przyszłości uniemoşliwiń niekontrolowane
i chaotyczne zagospodarowanie placów miejskich.
13. Uwaga złoşona w dniu 9.11.2009r. przez:
Dang Van Tho, dotyczy nieruchomości Nr 72 obrňb
30, połoşonej przy ul. Jedności, Jana Sobieskiego –
własnośń Gmina Zielona Góra o statusie miejskim,
w administrowaniu Biura Zarzņdzania Drogami.
Rozstrzygniňcie: uwaga nieuwzglňdniona.
Uzasadnienie: jak w pkt 12.
14. Uwaga złoşona w dniu 9.11.2009r. przez:
Sławomir Sikorski, dotyczy nieruchomości Nr 72
obrňb 30, połoşonej przy ul. Jedności, Jana Sobieskiego – własnośń Gmina Zielona Góra o statusie
miejskim, w administrowaniu Biura Zarzņdzania
Drogami.
Rozstrzygniňcie: uwaga nieuwzglňdniona.
Uzasadnienie: jak w pkt 12.
15. Uwaga złoşona w dniu 10.11.2009r. przez:
Przedsiňbiorstwo Komunikacji Samochodowej Zielona Góra Sp. z o.o., ul. Jana z Kolna 2a, 65-014 Zielona Góra dotyczy nieruchomości Nr 235 obrňb 18,
połoşonej przy ul. Jedności, Jana Sobieskiego –
własnośń Skarb Państwa, w uşytkowaniu wieczy-
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stym Przedsiňbiorstwo Komunikacji Samochodowej
Zielona Góra sp. z o.o.
Rozstrzygniňcie: uwaga czňściowo nieuwzglňdniona.
Uzasadnienie:
Teren w stanie istniejņcym jest terenem zabudowanym obiektami zwiņzanymi z funkcjonowaniem
dworca autobusowego.
Zgodnie z zapisami przyjňtymi w projekcie planu
teren objňty uwagņ został wskazany: dla zabudowy
usługowej E.3.2.UU oraz dla zabudowy usług transportu E.3.1.UT .
Zgodnie z ustaleniami obwiņzujņcego „Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra”, uchwalonego
uchwałņ Nr XXVIII/392/08 Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 19 sierpnia 2008r. (w dalszej czňści uzasadnienia bňdzie wykorzystywany skrót SUiKZP) teren
znajduje siň w obszarze A/12.S1 - dominacji funkcji
śródmiejskich, w którym dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej dopuszcza siň wysokośń nawiņzujņcej
do zabudowy sņsiedniej.
Zgodnie z ustawņ o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego muszņ byń
zgodne z ustaleniami SUiKZP. Stņd nie uznano
uwagi w zakresie zwiňkszenia wysokości zabudowy
do 25 metrów, to jest co najmniej VI kondygnacji.
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nienia bňdzie wykorzystywany skrót SUiKZP) teren
znajduje siň w obszarze A/1.S1 - dominacji funkcji
śródmiejskich.
Składajņcy uwagň podnosi o:
uregulowanie granic terenów pomiňdzy budynkiem hotelowym a przestrzeniņ placu
Pocztowego, gdyş stan obecny uniemoşliwia
zagospodarowanie przedpola budynku – zapisy planu nie uniemoşliwiajņ zagospodarowania przedpola budynku hotelowego, zaproponowany podział ma za zadanie zapewnienie pełnej integralności i jednolitości zagospodarowania ul. Plac Pocztowy poprzez
jednolite zapisy dla całej przestrzeni placu.
Jednym z podstawowych załoşeń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia i miasta Zielona Góra było
wykształcenie wartościowych przestrzenni
publicznych, stņd wiňkszośń placów publicznych została wyznaczona w sposób, który ma
zagwarantowań ich pełnņ jednorodnņ strukturň.
respektowanie problemu obsługi komunikacyjnej działek hotelowych – uwagi nie
uwzglňdnia siň, gdyş plan poprzez wyznaczenie publicznego łņcznika oznaczonego
symbolem A.4.13KDx rozwiņzuje w sposób
kompleksowy problem obsługi technicznej
budynków hotelowych objňtych uwagņ.

Analiza sņsiedniej zabudowy wykazała, iş w bezpośrednim otoczeniu dworca autobusowego wystňpujņ obiekty o wysokości maksymalnie do III kondygnacji. W zwiņzku z powyşszym uwagň uwzglňdnia
siň wyłņcznie do tej wysokości.

17. Uwaga złoşona w dniu 12.11.2009r, przez:
ITE sp. z o.o., ul. Szkolna 11, 62-002 Suchy Las, dotyczy całości obszaru objňtego ustaleniami planu

16. Uwaga złoşona w dniu 12.11.2009r. przez:
Palmart s.c., Sylwia i Piotr Bartkowiak, ul. Rzemieślnicza 8 , 65-016 Czerwieńsk, Płoty, dotyczy nieruchomości Nr 333/2, 334 obrňb 19, połoşonych przy
ul. Mikołaja Kopernika – własnośń ułamkowa osoby
prawnej, Nr 333/3 obrňb 19, połoşonej przy ul. Mikołaja Kopernika – własnośń Gmina Zielona Góra
o statusie miejskim, w administrowaniu ZGKiM,
Nr 335 obrňb 19, połoşonej przy ul. Plac Pocztowy –
własnośń Gmina Zielona Góra o statusie miejskim,
w administrowaniu Biura Zarzņdzania Drogami.

Uzasadnienie:

Rozstrzygniňcie: uwaga czňściowo nieuwzglňdniona.
Uzasadnienie:
Teren w stanie istniejņcym jest terenem zabudowanym obiektami usługowymi – dawniej hotelem oraz
w sņsiedztwie zabudowņ mieszkaniowņ wielorodzinnņ z usługami.
Zgodnie z zapisami przyjňtymi w projekcie planu
teren objňty uwagņ został wskazany: dla zabudowy
usługowej A.14.11.UU oraz dla przestrzeni ulicy
i placu pocztowego 4.KDp.
Zgodnie z ustaleniami obwiņzujņcego „Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra”, uchwalonego
uchwałņ Nr XXVIII/392/08 Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 19 sierpnia 2008r. (w dalszej czňści uzasad-

Rozstrzygniňcie: uwaga nieuwzglňdniona.
Składajņcy uwagň podnosi o:
zmianň zapisu w paragrafie 48 i niewykluczanie lokalizacji inwestycji telefonii komórkowej w granicach działek i na obiektach
podlegajņcych ochronie ze wzglňdów konserwatorskich, krajobrazowych i przyrodniczych argumentujņc to, iş operatorów telefonii komórkowej w przypadku realizacji anten,
masztów lub innych elementów infrastruktury teletechnicznej obowiņzuje szereg przepisów odrňbnych, w tym raport o oddziaływaniu na środowisko:
zmianň zakazu lokalizacji stacji bazowych na
terenach oznaczonych symbolami MN, MNu,
MW, MWu, UO, UZ
zmianň zakazu lokalizacji stacji bazowych
w odległości 30 metrów od terenów oznaczonych symbolami MN, MNu, MW, MWu,
UO, UZ.
Przedstawiony projekt planu z racji wystňpowania
na nim obiektów wpisanych do rejestru zabytków,
zgodnie z wymogami ustawowymi został uzgodniony z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz
wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi słuşbami
ochrony środowiska. Na etapie uzgodnień potwier-
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dzono stanowisko dotyczņce ochrony kulturowej
i krajobrazowej obszaru objňtego planem, w którym
znalazło siň równieş stwierdzenie o dopuszczeniu
utrzymania istniejņcych i dopuszczenie lokalizacji
nowych stacji bazowych telefonii komórkowych na
działkach i obiektach na których w dniu wejścia
w şycie planu urzņdzenia takie juş siň znajdowały
oraz na działkach przy ul. Przemysłowej. Ponadto
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego funkcjonujņ nastňpujņce zapisy:

19. Uwaga złoşona w dniu 13.11.2009r. (data
stempla pocztowego 12.11.2009) przez: PHUP Jack
Krystyna Şmudzińska ul. Dņbrówki 22/9 Zielona Góra, dotyczy nieruchomości Nr 72 obrňb 30, połoşonej przy ul. Jedności, Jana Sobieskiego – własnośń
Gmina Zielona Góra o statusie miejskim, w administrowaniu Biura Zarzņdzania Drogami.

„§ 48. Ustala siň nastňpujņce zasady remontu,
rozbudowy i budowy sieci telekomunikacyjnych:

20. Uwaga złoşona w dniu 12.11.2009r. przez:
Jerzy Materna, dotyczy nieruchomości Nr 366/10
obrňb 31, połoşonej przy ul. Drzewnej – własnośń
Gmina Zielona Góra o statusie miejskim, Prezydent
Miasta Zielona Góra gospodarowanie gminnym
zasobem nieruchomości, Nr 366/5 obrňb 31 połoşonej przy ul. Aleja Konstytucji 3 Maja – własnośń
Shell Polska Sp. z o.o.

1) w zaleşności od potrzeb zapewnienie dostňpu do istniejņcej i rozbudowanej sieci i urzņdzeń
teletechnicznych;
2) utrzymanie istniejņcych i rozbudowa
sieci i urzņdzeń teletechnicznych;

linii

3) dopuszczenie lokalizowania nowych: stacji
i urzņdzeń nadawczych i centrali telekomunikacyjnych, budowli technicznych, poza granicami
terenów przeznaczonych dla zabudowy typu
MN, MNu, MW, MWu, UO, UZ oraz poza ich
bezpośrednim sņsiedztwem, to jest w odległości
mniejszej niş 30m liczonej w poziomie od granicy ich działki, z jednoczesnym zachowaniem odległości wynikajņcych z przepisów odrňbnych.
4) zakaz rozbudowy i lokalizowania nowych
stacji i urzņdzeń nadawczych i centrali telekomunikacyjnych w terenach podlegajņcych
ochronie ze wzglňdów krajobrazowych w strefie
ochrony konserwatorskiej „A”, „B” z zastrzeşeniem pkt 5;
5) utrzymanie istniejņcych i dopuszczenie lokalizacji nowych stacji bazowych telefonii komórkowych na działkach i obiektach na których
w dniu wejścia w şycie planu urzņdzenia takie
juş siň znajdowały, oraz na działkach przy
ul. Przemysłowej;
6) zachowanie wszystkich wymogów lokalizacyjnych i formalno – prawnych zwiņzanych z ich
realizacjņ.”
Jak wynika z powyşszych zapisów, projekt planu
zakłada moşliwośń lokalizacji stacji i urzņdzeń
nadawczych i stacji bazowych telefonii komórkowej
na terenie objňtym opracowaniem, jednakşe na
konkretnych zasadach, uwzglňdniajņcych wymogi
ochrony środowiska oraz zasady ochrony ładu przestrzennego i standardy zabudowy. W zwiņzku
z powyşszym uwagi nie uwzglňdnia siň.
18. Uwaga złoşona w dniu 13.11.2009r. przez:
Małgorzata
Isańska,
dotyczy
nieruchomości
Nr 316/1, 316/2, 316/3, 316/4 obrňb 30, połoşonej
przy ul. Stanisława Moniuszki – własnośń Skarb
Państwa, w uşytkowaniu wieczystym osoby fizycznej.
Rozstrzygniňcie: uwaga czňściowo nieuwzglňdniona.
Uzasadnienie: jak w pkt 10.

Rozstrzygniňcie: uwaga nieuwzglňdniona.
Uzasadnienie: jak w pkt 12.

Rozstrzygniňcie: uwaga nieuwzglňdniona.
Uzasadnienie:
Teren w stanie istniejņcym jest terenem czňściowo
niezabudowanym, w sņsiedztwie zabudowy usługowej i wielorodzinnej.
Zgodnie z zapisami przyjňtymi w projekcie planu
teren objňty uwagņ został wskazany: dla zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej
z
usługami
A.5.11.MWu, dla terenów zieleni urzņdzonej
A.5.13.ZP oraz dróg publicznych układu obsługowego A.5.12.KDd.
Strona składajņca uwagň zwraca siň o usuniňcie
zapisu o przeznaczeniu terenu pod zabudowň
mieszkaniowņ – usługowņ, a wprowadzenia zapisu
o przeznaczeniu terenu dla zieleni urzņdzonej z przeznaczeniem zamiennym pod usługi sportu i rekreacji
oraz pod tereny obsługi transportowej, z zastrzeşeniem, şe powierzchnia zabudowy parkingowej
w stosunku do powierzchni działki nie moşe wynosiń wiňcej niş 30%.
Zapisy planu miejscowego nie uniemoşliwiajņ realizacji zagospodarowania, o którym mowa w uwadze,
jako przeznaczenia towarzyszņcego funkcji podstawowej, jednak ich realizacja winna byń integralnie
zwiņzana z realizacjņ zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami. Zieleń parkowa wraz z urzņdzeniami sportowymi ogólnodostňpnymi wystňpuje
juş na terenie parku J. Sowińskiego stņd, realizacja
wskazanego w uwadze zagospodarowania powinna
byń uzasadnionņ potrzebņ wzbogacenia programu
uşytkowego projektowanej zabudowy. Rezygnacja
z przebiegu łņcznika drogowego oznaczonego symbolem A.5.12.KDd utrudni, a w skrajnym przypadku
moşe uniemoşliwiń realizacjň przeznaczenia podstawowego MWu z uwagi na fakt, iş obsługa komunikacyjna kwartału A5 z ulicy Drzewnej, Wrocławskiej lub Alei Konstytucji 3 Maja, nie gwarantuje
prawidłowego rozwiņzania komunikacyjnego w tym
rejonie. W zwiņzku z powyşszym uwagi nie
uwzglňdnia siň.
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LISTA UWAG NIEUWZGLĘDNIONYCH ZŁOŻONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
MIEJSCOWEGO PLANU ORAZ ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO ŚRÓDMIEŚCIA I MIASTA ZIELONA GÓRA
dotyczy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia i miasta Zielona Góra, obejmujņce obszar ograniczony: od północy: liniņ kolejowņ; od zachodu: ul. Zjednoczenia, ul. Dņbrówki, ul. Długņ,
ul. 1 Maja, ul. Jaskółczņ; od południa: ul. Ogrodowņ, ul. Fabrycznņ , ul. Henryka Sienkiewicza; od wschodu
i południowego – wschodu: ul. Józefa Ignacego Krasickiego, ul. Generała Józefa Sowińskiego, ul. Aleja
Konstytucji 3 Maja, ul. Ceglanņ, ul. Piaskowņ, ul. Lwowskņ i ul. Ludwika Waryńskiego, ul. Stanisława Staszica

L
p

1

Data
wpływu
uwagi

Nazwisko i
imię, nazwa
jednostki
organizacyjnej i adres
zgłaszającego
uwagi

2

3

20.10.200
9r.

Michał Pasieczniak
ul. Młyńska
6/4
65-085 Zielona Góra

2.

26.10.200
9r.

Łukasz Nowacki
ul. Stefana
Batorego
65-735 Zielona Góra

3.

28.10.200
9r.

Rafał Drobnik
ul. Dworcowa
39/1
65-019 Zielona Góra

28.10.200
9r.

Ariel Drobnik
ul. Dworcowa
39/1
65-019 Zielona Góra

28.10.200
9r.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Jerzy Furmaniak
ul. Grzybowa
50
65-001 Zielona Góra

1.

4.

5.

Treść uwagi

4
dotyczy:
umożliwienia
utrzymania
funkcji mieszkaniowej w
istniejącym
budynku
dotyczy:
usunięcia z
planu projektowanego
przeprowadzenia drogi
przez działkę
dotyczy:
zamiany
proponowanego przeznaczenia dla
części działki,
na której
zlokalizowany
jest pawilon
handlowy z
terenu komunikacji publicznej na
teren zieleni
dotyczy:
zamiany
proponowanego przeznaczenia dla
części działki,
na której
zlokalizowany
jest pawilon
handlowy z
terenu komunikacji publicznej na
teren zieleni
dotyczy:
1) zamiany
proponowanego przeznaczenia dla
części działki,
na której
zlokalizowany
jest pawilon
handlowy z
terenu komu-

Oznaczenie
nieruchomości,
której dotyczy uwaga

Ustalenia
projektu
planu dla
nieruchomości, której
dotyczy
uwaga

5

6

dz. nr
191/10
obręb 19
ul. Młyńska
6

C3.14.MW
u

dz. nr 13
obręb 18
ul. Stefana
Batorego

Rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta w sprawie rozpatrzenia uwagi
Uwaga
uwzględniona
7

Rozstrzygnięcie Rady
Miasta załącznik do
uchwały
nr LXIV/791/10
z dnia 30 marca 2010 r.

8

Uwaga
uwzględniona
9

---

NIE

---

NIE

D.4.5KDl,
D.4.2UU

---

NIE

---

NIE

dz. nr 253/1
obręb 18
ul. Boh.
Westerplatte

E.4b.KDd

---

NIE

---

NIE

dz. nr 253/1
obręb 18
ul. Boh.
Westerplatte

E.4b.KDd

---

NIE

---

NIE

dz. nr 253/1
obręb 18
ul. Boh.
Westerplatte

E.4b.KDd

---

NIE

---

NIE

Uwaga nieuwzględniona

Uwa
gi

Uwaga nieuwzględniona
10

11
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L
p

1

6.

7.

8.

Data
wpływu
uwagi

2

4.11.2009r
.

5.11.2009r
.

4.11.2009r
.

Nazwisko i
imię, nazwa
jednostki
organizacyjnej i adres
zgłaszającego
uwagi
3

Naczelnik
Wydziału
Geodezji i
Gospodarowania Mieniem UM
Zdzisław
Szczepański
ul. Podgórna
22
65-424 Zielona Góra
Leszek Bielejewski
Centrum
Parkingowe
sp. z o.o.
ul. Boh. Westerplatte 11
65-001 Zielona Góra

Treść uwagi

4
nikacji publicznej na
teren zieleni

– 3019 –

Oznaczenie
nieruchomości,
której dotyczy uwaga

Ustalenia
projektu
planu dla
nieruchomości, której
dotyczy
uwaga

5

6

Poz. 702

Rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta w sprawie rozpatrzenia uwagi
Uwaga
uwzględniona
7

Rozstrzygnięcie Rady
Miasta załącznik do
uchwały
nr LXIV/791/10
z dnia 30 marca 2010 r.

8

Uwaga
uwzględniona
9

Uwaga nieuwzględniona

Uwaga nieuwzględniona
10

dotyczy:
dz. nr 105/4,
uwzględnienia
366/11,
w planie
366/12,
miejscowym
części
ustaleń dotydz.107
A.5.14.MW
czących w
obręb 31
szczególności
u
ul. Wrowysokości
cławska –
obiektu – aby
Aleja Konwynosiła do 6
stytucji
kondygnacji
3 Maja
nadziemnych

---

NIE

---

NIE

dotyczy:
uwzględnienia
maksymalnej
wysokości
budynku do
25 m

A.11.3.UC

---

NIE

---

NIE

J1.7ZP

---

NIE

---

NIE

---

NIE

---

NIE

dz. nr 318
obręb 18
ul. Boh.
Westerplatte

dotyczy:
wprowadzenia
zmiany w
części tekstowej planu:
- w § 32.
Ustalenia
planu dla
terenów o
symbolu ZP –
pkt 4 dodać
lit.d o nastę- dz. nr 127/4,
pującej treści:
110/6
„dopuszcza
obręb 17
się lokalizację ul. Podgórmiejsc parkinna,
gowych na
ul. WroMarszałek
poziomie
cławska
Województwa
terenu dla
Lubuskiego
obsługi obiekMarcin Jatów adminibłoński
stracji puul. Podgórna
blicznej zloka7
lizowanej w
65-057 Zielojednostce
na Góra
urbanistycznej
J.1 oznaczonej symbolem
3.UA”
dotyczy:
zastąpienia
zapisu „VI/K
25/H” w załączniku
dz. nr 127/9
tabelarycznym
obręb 17
stanowiącym
ul. Podgórzałącznik nr III
na,
uchwały, w
tabeli nr 33
dla terenu
określonego

J.1.3.UA

Uwa
gi

11
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L
p

1

9.

Data
wpływu
uwagi

2

6.11.2009r
.

Nazwisko i
imię, nazwa
jednostki
organizacyjnej i adres
zgłaszającego
uwagi
3

Małgorzata
Isańska
ul. Wrocławska 14
65-427 Zielona Góra

5.11.2009r
10.
.

Dariusz Malinowski
ul. Dr Pieniężnego 25
Zielona Góra

6.11.2009r
11.
.

Bernard
Białek
ul. Stefana
Wyszyńskiego 83/4
65-536 Zielona Góra

Treść uwagi

– 3020 –

Oznaczenie
nieruchomości,
której dotyczy uwaga

4
5
symbolem J1
3.UA w kolumnie nr 4
dot. nieprzekraczalnej
wysokości w
granicach
terenu, na
zapis „25/H”
dotyczy:
ustalenia
wysokości
zabudowy, ze
względu na
bliskość
centrum i
planowaną
drogę co
najmniej na
poziomie:
- dla 14 MWu
25 metrów i
nie więcej niż
8 kondygnacji
- dla 9 MWu
22 metrów i
dz. nr 316/1,
nie więcej niż
316/2,
7kondygnacji
316/3, 316/4
- dla 7 MWu
obręb 30
19 metrów i
ul. St. Monie więcej niż
niuszki
6 kondygnacji
- dla 8 MWu
19 metrów i
nie więcej niż
6 kondygnacji
dotyczy:
wprowadzenia
zapisu z
zakresie
obsługi komunikacji jak
myjnia samochodowa,
punkt sprzedaży i wymiany opon,
olejów itp.
dotyczy:
sprzeciw dla
projektowanego terenu
dz. nr 50/3,
zabudowy
50/4 obręb
administracyj17
nej na terenie ul. Podgóristniejącego
na
kompleksu
garaży
dotyczy:
prośby wprowadzenia w
zapisie planu
miejscowego
utrzymania
istniejących
tymczaso-

dz. nr 72
obręb 30
ul. Jedności
, Jana
Sobieskiego

Ustalenia
projektu
planu dla
nieruchomości, której
dotyczy
uwaga
6

Poz. 702

Rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta w sprawie rozpatrzenia uwagi
Uwaga
uwzględniona
7

Rozstrzygnięcie Rady
Miasta załącznik do
uchwały
nr LXIV/791/10
z dnia 30 marca 2010 r.

8

Uwaga
uwzględniona
9

Uwaga nieuwzględniona

Uwa
gi

Uwaga nieuwzględniona
10

Ł.2.
14.MWu,
Ł.2.
9.MWu,
Ł.2.
8.MWu,
Ł.2.
7.MWu

---

NIE

---

NIE

Ł.2.6.UU

---

NIE

---

NIE

I.2.2.UA

---

NIE

---

NIE

A3.18.KDp

---

NIE

---

NIE

11

Dziennik Urzňdowy
Województwa Lubuskiego Nr 49

L
p

1

Data
wpływu
uwagi

2

Nazwisko i
imię, nazwa
jednostki
organizacyjnej i adres
zgłaszającego
uwagi
3

9.11.2009r
12.
.

Dang Van
Tho
ul. Jedności
10/16
65-001 Zielona Góra

09.11.200
13.
9r.

Sławomir
Sikorski
ul. Staffa 17/1
65-436 Zielona Góra

10.11.200
9r.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
Zielona Góra
Sp.
z o.o.
ul. Jana z
Kolna 2a
65-014 Zielona Góra

14.

15.

16.

12.11.200
9r.

12.11.200
9r.

Treść uwagi

4
wych pawilonów handlowych

dotyczy:
prośby wprowadzenia w
zapisie planu
miejscowego
utrzymania
istniejących
tymczasowych pawilonów handlowych
dotyczy:
prośby wprowadzenia w
zapisie planu
miejscowego
utrzymania
istniejących
tymczasowych pawilonów handlowych

dotyczy:
podwyższenia
wysokości
zabudowy
z 12 do 25
metrów

– 3021 –

Poz. 702
Rozstrzygnięcie Rady
Miasta załącznik do
uchwały
nr LXIV/791/10
z dnia 30 marca 2010 r.

Oznaczenie
nieruchomości,
której dotyczy uwaga

Ustalenia
projektu
planu dla
nieruchomości, której
dotyczy
uwaga

5

6

dz. nr 72
obręb 30
ul. Jedności
, Jana
Sobieskiego

A3.18.KDp

NIE

NIE

dz. nr 72
obręb 30
ul. Jedności
, Jana
Sobieskiego

A3.18.KDp

NIE

NIE

dz. nr 235
obręb 18
ul. Dworcowa 27

E.3.1.UT,
E.3.2.UU

NIE

NIE

dotyczy:
braku
uwzględnienia
problemu
obsługi komuPalmart s. c.
nikacyjnej
dz. nr 333/2,
Sylwia i Piotr
działek
333/3, 334,
Bartkowiak
335
dotyczy:
ul. Rzemieślobręb 19
braku uregunicza 8
ul. Mikołaja
lowania linii
65-016 CzerKopernika
rozgraniczająwieńsk, Płoty
cej pomiędzy
ulicą od strony
Placu Pocztowego a
działką 334
dotyczy:
1) zakazu
lokalizacji
ITE Sp. z o.o.
stacji bazoul. Szkolna
wych na
Obszar
11
terenach
planu
62-002 Suchy oznaczonych
Las
symbolami
MN, MNu,
MW, MWu,
UO, UZ

Rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta w sprawie rozpatrzenia uwagi
Uwaga
uwzględniona
7

---

Uwaga nieuwzględniona
8

NIE

Uwaga
uwzględniona
9

---

Uwaga nieuwzględniona
10

NIE

A.14.11.U
U,
A.14.12.M
Wu

Obszar
planu

Uwa
gi

---

NIE

---

NIE

---

NIE

---

NIE

11
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L
p

1

Data
wpływu
uwagi

2

13.11.200
9r.
(data
stempla
17.
pocztowego
12.11.200
9r.)

Nazwisko i
imię, nazwa
jednostki
organizacyjnej i adres
zgłaszającego
uwagi
3

Małgorzata
Isańska
ul. Wrocławska 14
65-427 Zielona Góra

Treść uwagi

4
dotyczy:
2) zapisów §
48 pkt 4
planu, które
uniemożliwiają podjęcie
rozmów z
konserwatorem zabytków
w sprawie
rozwoju bezprzewodowej
infrastruktury
technicznej na
terenie Śródmieścia

– 3022 –

Oznaczenie
nieruchomości,
której dotyczy uwaga

Ustalenia
projektu
planu dla
nieruchomości, której
dotyczy
uwaga

5

6

dotyczy:
3) zakazu
lokalizacji
stacji bazowych w odległości 30
metrów od
terenów
oznaczonych
symbolami
MN, MNu,
MW, MWu,
UO, UZ
dotyczy:
ustalenia
wysokości
zabudowy, ze
względu na
bliskość
centrum i
planowaną
drogę co
najmniej na
poziomie:
- dla 14 MWu
25 metrów i
nie więcej niż
8 kondygnacji
- dla 9 MWu
dz. nr 316/1,
22 metrów i
316/2,
nie więcej niż
316/3, 316/4
7kondygnacji
obręb 30
- dla 7 MWu
ul. St. Mo19 metrów i
niuszki
nie więcej niż
6 kondygnacji
- dla 8 MWu
19 metrów i
nie więcej niż
6 kondygnacji
dotyczy:
wprowadzenia
zapisu z
zakresie
obsługi komunikacji jak
myjnia samochodowa,
punkt sprzedaży i wymia-

Ł.2.
14.MWu,
Ł.2.
9.MWu,
Ł.2.
8.MWu,
Ł.2.
7.MWu,

Ł.2.6.UU

Poz. 702

Rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta w sprawie rozpatrzenia uwagi
Uwaga
uwzględniona
7

Rozstrzygnięcie Rady
Miasta załącznik do
uchwały
nr LXIV/791/10
z dnia 30 marca 2010 r.

8

Uwaga
uwzględniona
9

---

NIE

---

NIE

---

NIE

---

NIE

---

NIE

---

NIE

---

NIE

---

NIE

Uwaga nieuwzględniona

Uwa
gi

Uwaga nieuwzględniona
10

11

Dziennik Urzňdowy
Województwa Lubuskiego Nr 49

L
p

1

Data
wpływu
uwagi

2

13.11.200
9r.
(data
stempla
18.
pocztowego
12.11.200
9r.)

19.

12.11.200
9r.

Nazwisko i
imię, nazwa
jednostki
organizacyjnej i adres
zgłaszającego
uwagi
3

Treść uwagi

4
ny opon,
olejów itp.

– 3023 –

Oznaczenie
nieruchomości,
której dotyczy uwaga

Ustalenia
projektu
planu dla
nieruchomości, której
dotyczy
uwaga

5

6

dotyczy:
prośby wprowadzenia w
PHUP Jack
zapisie planu
dz. nr 72
Krystyna
miejscowego
obręb 30
Żmudzińska
utrzymania
ul. Jedności A3.18.KDp
ul. Dąbrówki
istniejących
, Jana
22/9
tymczasoSobieskiego
Zielona Góra
wych pawilonów handlowych
Usuniecie
zapisu o
przeznaczeniu
terenu pod
zabudowę
mieszkaniową
– usługowo –
wielorodzinną
a wprowadzenia zapisu o
przeznaczeniu
terenu dla
zieleni urządzonej z
dz. nr
A.5.11.MW
przeznacze366/10,
Jerzy Materna
u,
niem zamien366/5
ul. Drzewna
nym pod
obręb 31
A.5.12.KD
31/7
usługi sportu i ul. Drzewna,
d,
Zielona Góra
rekreacji oraz Konstytucji A.5.13.ZP,
pod tereny
3 Maja
obsługi transportowej z
zastrzeżeniem, że
powierzchnia
zabudowy
parkingowej w
stosunku do
powierzchni
działki nie
może wynosić
więcej niż
30%

Poz. 702

Rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta w sprawie rozpatrzenia uwagi
Uwaga
uwzględniona
7

Rozstrzygnięcie Rady
Miasta załącznik do
uchwały
nr LXIV/791/10
z dnia 30 marca 2010 r.

8

Uwaga
uwzględniona
9

---

NIE

---

NIE

---

NIE

---

NIE

Uwaga nieuwzględniona

Uwa
gi

Uwaga nieuwzględniona
10

11

Dziennik Urzňdowy
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Poz. 702
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXIV/792/10
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 30 marca 2010r.

W obszarze objňtym planem obiektami wpisanymi do rejestru zabytków (OR) sņ:
Data powstania

Numer
rejestr

Kazimierza Wielkiego 11

mur, ok. 1900 r.

L-159/A

9.12.2004r

Kościelna 13

mur, 1272-1274, 1832 r.

28

31.01.1952

Mariacka 1

szach, 1746-1748 r.

552

16.03.65, 30.05.63

L-157/A

22.11.2004r.

151

10.03.60, 03.05.63

Obiekt

Adres / ul.

1.

Kościół ewangelicko-augsburski

2.

Kościół par. św. Jadwigi
Kościół Matki Boskiej Częstochowskiej
Kościół Najświętszego Zbawiciela

Aleja Niepodległości 8/ Ułańska

3.
4.

data wpisu

6.

Baszta d. Bramy Nowej zw. Wieżą
Głodową
Ratusz

Stary Rynek 1

mur, XIV-XV,XVI,XVIII/XIX w.

29

07.06.1952

7.
8.

Dom Winiarza, tzw. Palmiarnia
Budynek

Ceglana 12a
Aleja Niepodległości 1

mur, 1818 r.
mur, XIX/XX w.

550
2551

30.05.63, 16.03.65
21.11.1976

9.

Budynek

Aleja Niepodległości 13

2554

21.11.1976

10.

Budynek

Aleja Niepodległości 15

mur, XIX w.

2555

21.11.1976

11.

Budynek

Aleja Niepodległości 16

mur, pocz. XX w.

2556

21.11.1976

12.

Budynek

Aleja Niepodległości 18

mur, XIX/XX w.

L-135

21.11.1976

13.

Budynek

Aleja Niepodległości 21

mur, 1881 r.

L-8/99

14.05.1999

14.

Budynek

Aleja Niepodległości 22

mur, 4 ćw. XIX w.

3343

16.07.1997

15.

Budynek

Aleja Niepodległości 24

mur, 4 ćw. XIX w.

2558

21.11.1976

16.

Budynek

Aleja Niepodległości 25

mur, 4 ćw. XIX w.

L-7/99

12.05.1999

17.

Budynek

Aleja Niepodległości 28

mur, k. XIX w.

2493

21.11.1976

18.

Budynek

Aleja Niepodległości 33

mur, XIX/XX w.

2492

21.11.1976

19.

Budynek

Aleja Niepodległości 35

mur, 4 ćw. XIX w.

2559

21.11.1976

20.

Budynek

Aleja Niepodległości 36

mur, k. XIX w.

2560

21.11.1976

21.

Kamienica

Aleja Niepodległości 7

mur, 4 ćw. XIX w.

L-50

07.11.2001

22.

Budynek

Bankowa 1

mur, XIX w.

2481

21.11.1976

24.

Budynek

Bankowa 4

mur, XIX w.

2480

21.11.1976

25.

Budynek

Bankowa 5

mur, XIX w.

3009

21.02.1977

26.

Budynek

Bankowa 6

mur, 1896 r.

3008

21.02.1977

27.

Budynek– dawna winiarnia

Ceglana 2

mur, XVIII/XIX w.

3243

18.05.1992

28.

Budynek

Bolesława Chrobrego 1

mur, XIX w.

2607

21.11.1976

29.

Budynek

Bolesława Chrobrego 12

2574

21.11.1976

30.

Budynek

Bolesława Chrobrego 18

mur, XIX w.

2612

21.11.1976

31.

Budynek

Bolesława Chrobrego 2

mur, XIX w.

2608

21.11.1976

32.

Budynek

Bolesława Chrobrego 20

mur, XIX w.

L-134/A

21.11.1976

33.

Budynek

Bolesława Chrobrego 21

mur, XIX w.

2576

21.11.1976

34.

Budynek

Bolesława Chrobrego 23

mur, XIX w.

2577

21.11.1976

35.

Budynek

Bolesława Chrobrego 24

mur, XIX w.

2578

21.11.1976

36.

Budynek

Bolesława Chrobrego 25

mur, XIX w.

2579

21.11.1976

37.

Budynek

Bolesława Chrobrego 28

mur, XIX w.

2613

21.11.1976

38.

Budynek

Bolesława Chrobrego 3

2609

21.11.1976

39.

Budynek

Bolesława Chrobrego 30

mur, XIX w.

2580

21.11.1976

40.

Budynek

Bolesława Chrobrego 4

mur, XIX w.

2573

21.11.1976

41.

Kamienica

Bolesława Chrobrego 44

mur/szach, XVIII/XIX w.

1868

10.09.1965

42.

Kamienica

Bolesława Chrobrego 46

mur, pocz. XIX w.

L-153/A

10.09.1965

mur, XIX w.

2610

21.11.1976

1798

16.03.1965

5.

Plac Pocztowy 12

mur, 1487, 1860 r.

43.

Budynek

Bolesława Chrobrego 5

44.

Kamienica

Bolesława Chrobrego 50

45.

Budynek

Bolesława Chrobrego 6

mur, XIX w.

2611

21.11.1976

47.

Budynek

Drzewna 1

mur, 2 poł. XIX w.

3342

30.12.1996
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48.

Kamienica

Drzewna 20

mur, ok. poł. XVIII w.

1861

10.09.1965

49.

Budynek

Drzewna 24

mur, 3 ćw. XIX w.

3332

16.04.1996

50.

Budynek

Dworcowa 33

mur, 1900 r.

2502

21.11.1976

51.

Dworcowa 41

mur, k. XIX w.

2552

21.11.1976

mur, XIX w.

3241

22.04.1992

3237

26.11.1991

54.

Kamienica /d. hotel/
Zespół produkcyjno - magazynowy
/d.tkalnia/
Zespół daw. fabryk włókienniczych
''POLON"
Budynek mieszkalny

555

30.05.1963

55.
56.

52.

Fabryczna 13, 13a

Fabryczna 15

mur, 1926r, 1870r, 1873r 1913
r.
mur, pocz. XIX w.

Kamienica

Artura Grottgera 1

mur, XVIII/XIX w.

1801

16.03.1965

Kamienica

Artura Grottgera 11

mur, 1895 r.

3024

10.05.1978

57.

Kamienica

Artura Grottgera 19

mur, XVIII/XIX w.

1803

16.03.1965

58.

Kamienica

Artura Grottgera 3

mur, XVIII/XIX w.

1802

16.03.1965

59.

Kamienica

Artura Grottgera 5

mur, pocz. XX w.

3021

06.05.1978

60.

Kamienica

Artura Grottgera 7

mur, 1902 r.

3022

09.05.1978

61.

Kamienica

Artura Grottgera 9

mur, 1902 r.

3023

09.05.1978

62.

Budynek

Jedności 1

mur, 1 poł. XIX w.

3076

04.08.1978

63.

Kamienica

Jedności 100

3290

31.01.1994

64.

Kamienica

Jedności 15

mur, 1 poł. XIX w.

1881

10.09.1965

65.

Kamienica

Jedności 17

mur, 1 poł. XIX w.

1882

10.09.1965

66.

Kamienica

Jedności 19

mur, 1 poł. XIX w.

1883

10.09.1965

67.

Kamienica

Jedności 3

mur, 1 poł. XIX w.

L-141/A

10.09.1965

68.

Kamienica

Jedności 33

mur, XIX/XX w.

3293

22.02.1994

69.

Kamienica

Jedności 38

mur, k. XIX w.

3288

13.01.1994

70.

Kamienica

Jedności 46

mur, 1814 r.

1884

10.09.1965

71.

Kamienica

Jedności 5

1871

10.09.1965

72.

Kamienica

Jedności 76

mur, 3 ćw. XIX w.

1894

30.09.1965

73.

Poczta konna

Jedności 78

mur, ok. 1770 r.

1807

26.03.1965

74.

Kamienica

Jedności 80

mur, XVIII/XIX w.

1806

26.03.1965

75.

Kamienica

Jana Kasprowicza 1

mur, pocz. XX w.

1873

10.09.1965

76.

Budynek

Kazimierza Wielkiego 10

mur, k. XIX w.

3014

21.02.1977

77.

Budynek

Kazimierza Wielkiego 13

mur, pocz. XX w.

2500

21.11.1976

78.

Budynek

Kazimierza Wielkiego 14

mur, k. XIX w.

2499

21.11.1976

79.

Budynek

Kazimierza Wielkiego 6

mur, poł. XIX w.

3013

21.02.1977

80.

Budynek

Kazimierza Wielkiego 8

mur, XIX/XX w.

2501

21.11.1976

81.

Kamienica

Mikołaja Kopernika 1

mur, k. XVIII w.

1993

20.02.1974

82.

Kamienica

Mikołaja Kopernika 13

mur, pocz. XX w.

3287

21.12.1993

83.

Budynek

Kościelna 1 i 1a

mur, XIX w.

3113

02.10.1978

84.

Wikarówka

Kościelna 11

mur, XVIII/XIX w.

1796

16.03.1965

85.

Budynek dawnej szkoły katolickiej

Kościelna 13

mur, 1 poł. XIX w.

553

30.05.1963

86.

Budynek

Kościelna 2

mur, 1899 r.

3114

02.10.1978

87.

Budynek

Kościelna 4

mur, XIX w.

3119

03.10.1978

88.

Budynek

Kościelna 5

mur, XIX w.

L-136/A

02.10.1978

89.

Budynek

Kościelna 7/9

3120

03.10.1978

90.

Budynek mieszkalny

Krawiecka 5

mur, pocz. XX w.

3341

25.11.1996

91.

Kamienica

Kupiecka 12

mur, 1 poł. XIX w.

1836

30.03.1965

92.

Kamienica

Kupiecka 13

mur, poł. XIX w.

1891

10.09.1965

93.

Kamienica

Kupiecka 2

mur, 1 poł. XIX w.

1835

30.03.1965

94.

Kamienica

Kupiecka 20

mur, ok. poł. XIX w.

1892

10.09.1965

95.

Kamienica

Kupiecka 22

mur, 1793 r.

1837

30.03.1965

96.

Budynek

Kupiecka 23

mur, 1816 r.

557

30.05.1963

97.

Kamienica

Kupiecka 3

mur, 4 ćw. XIX w.

L-6/99

11.05.1999

98.

Budynek mieszkalny

Kupiecka 32

3320

29.12.1994

99.

Budynek

Kupiecka 38

mur, 2 ćw. XIX w.

2479

21.11.1976

100.

Budynek

Kupiecka 40

mur, poł. XIX w.

3339

21.11.1996

53.

Fabryczna 14, 17

Dziennik Urzňdowy
Województwa Lubuskiego Nr 49
101.

– 3026 –

102.

Kamienica
Budynek szkoły, dawne liceum
żeńskie
Kamienica

Kazimierza Lisowskiego 10

103.

Dawna szkoła ewangelicka

Kazimierza Lisowskiego 1-3

104.

Kamienica

105.

Kamienica

106.
107.

mur, 1 poł. XIX w.

1890

10.09.1965

L-167/A

05.05.2005

mur, 1 poł. XIX w.

1888

17.04.1959

mur, XIX w.

138

10.09.1965

Kazimierza Lisowskiego 14

mur, XVIII/XIX w.

1832

30.03.1965

Kazimierza Lisowskiego 15

mur, XVIII/XIX w.

1886

10.09.1965

Kamienica

Kazimierza Lisowskiego 18

mur, pocz. XIX w.

1889

10.09.1965

Kamienica

Kazimierza Lisowskiego 2

mur, 3 ćw. XIX w.

3233

22.10.1992

108.

Budynek

Kazimierza Lisowskiego 4

mur, XVIII-XIX w.

3340

12.11.1996

109.

Kamienica

Kazimierza Lisowskiego 5

mur, ok. poł. XVIII w.

43

15.01.1954

110.

Budynek

Mariacka 2

mur, 3 ćw. XIX w.

3011

21.02.1977

111.

Kamienica

Mariacka 3

mur, poł. XIX w.

1793

16.03.1965

112.

Kamienica

Mariacka 5

mur, poł. XIX w.

1794

16.03.1965

mur, 3 ćw. XIX w.

102.

Kupiecka 5

Poz. 702

Licealna 9

113.

Budynek

Mariacka 7

L-138/A

21.02.1977

114.

Kamienica

Masarska 11

3098

08.09.1978

115.

Budynek

Masarska 13

3097

08.09.1978

116.

Kamienica

Masarska 2

mur, XVIII/XIX w.

1854

10.09.1965

117.

Budynek

Masarska 3

mur, 3 ćw. XIX w.

3100

12.09.1978

118.

Kamienica

Masarska 4

mur, XVIII-XIX w.

1852

10.09.1965

119.

Budynek

Masarska 5

mur, pocz. XIX w.

3099

12.09.1978

120.

Kamienica

Masarska 6

mur, 2 poł. XVIII w.

1851

10.09.1965

121.

Kamienica

Masarska 8

mur, 2 poł. XVIII w.

1853

10.09.1965

122.

Kamienica

Masarska 9

mur, 2 ćw. XIX w.

1795

16.03.1965

123.

Kamienica

Plac Jana Matejki 10

1810

26.03.1965

124.

Kamienica

Plac Jana Matejki 11

1811

26.03.1965

125.

Kamienica

Plac Jana Matejki 12

1812

26.03.1965

125.

Kamienica

Plac Jana Matejki 12

L-281/A

26.03.2008

126.

Kamienica

Adama Mickiewicza 1

mur, pocz. XIX w.

1749

16.03.1965

127.

Budynek

Adama Mickiewicza 13

mur, XIX w.

3124

04.10.1978

128.

Dom, plebania

Adama Mickiewicza 14

mur, 1 poł. XVIII w.

1858

10.09.1965

129.

Kamienica

Adama Mickiewicza 3a

1855

10.09.1965

130.

Budynek mieszkalny

Stanisława Moniuszki 11

1866

10.09.1965

131.

Sala sportowa

Stanisława Moniuszki 14

3351

07.01.1998

132.

Budynek dawnej Wytwórni Win

Stanisława Moniuszki 16

L-29/00

18.04.2000

133.

Budynek

Stanisława Moniuszki 7

1859

10.09.1965

134.

Kamienica

Piotra Skargi 12

mur, 1 poł. XIX w.

1819

26.03.1965

135.

Kamienica

Piotra Skargi 7

mur, 1880 r.

1874

10.09.1965

136.

Kamienica

Plac Powstańców Wielkopolskich 7

mur, 1800 r.

1878

10.09.1965

137.

Kamienica

Plac Pocztowy 10

mur, poł. XIX w.

3283

08.10.1993

138.

Kamienica

Plac Pocztowy 11

mur, poł. XIX w.

3284

22.10.1993

139.

Budynek

Plac Pocztowy 16

mur, pocz. XX w.

3331

07.01.1996

140.

Budynek

Plac Pocztowy 1

mur, XVIII/XIX w.

3075

01.08.1978

141.

Budynek

Plac Pocztowy 2

3074

01.08.1978

142.

Budynek

Plac Pocztowy 4

mur, pocz. XIX w.

L-143/A

01.08.1978

143.

Budynek

Plac Pocztowy 5

mur, pocz. XIX w.

3072

01.08.1978

144.

Budynek

Plac Pocztowy 6

mur, 4 ćw. XIX w.

3071

01.08.1978

145.

Budynek

Plac Pocztowy 7

mur, lata 30-te XX w.

3070

01.08.1978

146.

Kamienica

Plac Pocztowy 9

mur, XVIII, XIX w.

3282

05.10.1993

147.

Budynek

Pod Filarami 1

mur, XIX w.

3078

11.08.1978

148.

Budynek

Pod Filarami 2/4

mur, XIX w.

3086

06.09.1978

149.

Budynek

Pod Filarami 3

3077

11.08.1978

150.

Kamienica

Reja 10

mur, pocz. XX w.

3298

09.06.1994

151.

Kamienica

Reja 11

mur, pocz. XX w.

3307

18.05.1994

mur, XIX w.

Dziennik Urzňdowy
Województwa Lubuskiego Nr 49

– 3027 –

Poz. 702

152.

Kamienica

Reja 13

mur, pocz. XX w.

3308

18.05.1994

153.

Kamienica

Reja 2

mur, pocz. XX w.

3299

15.03.1994

154.

Kamienica

Reja 3

mur, pocz. XX w.

3300

15.03.1994

155.

Kamienica

Reja 4

mur, pocz. XX w.

L-148/A

16.03.1994

156.

Kamienica

Reja 5

mur, pocz. XX w.

3302

16.03.1994

157.

Kamienica

Reja 6

mur, 1902 r.

3303

17.03.1994

158.

Kamienica

Reja 7

mur, pocz. XX w.

3304

21.03.1994

159.

Kamienica

Reja 8

mur, pocz. XX w.

3305

10.05.1994

160.

Kamienica

Reja 9

mur, pocz. XX w.

3306

11.05.1994

161.

Budynek

Henryka Sienkiewicza 10

mur, 1899 r.

2593

21.11.1976

162.

Budynek

Henryka Sienkiewicza 2/4

mur, 3 ćw. XIX w.

L-147/A

21.11.1976

163.

Budynek

Henryka Sienkiewicza 27

mur, pocz. XX w.

2626

21.11.1976

164.

Budynek

Henryka Sienkiewicza 29

mur, 2 poł. XIX w.

2600

21.11.1976

165.

Budynek

Henryka Sienkiewicza 33

mur, pocz. XX w.

L-152/A

21.11.1976

166.

Budynek

Henryka Sienkiewicza 6

mur, 1 poł. XIX w.

2592

21.11.1976

167.

Budynek

Generała Władysława Sikorskiego 1

mur, 3 ćw. XIX w.

L-151/A

21.11.1976

168.

Budynek

Generała Władysława Sikorskiego 15

mur, 3 ćw. XIX w.

L-140/A

21.11.1976

169.

Budynek

Generała Władysława Sikorskiego 2

mur, 1831, lata 80-te XX w.

2472

21.11.1976

170.

Budynek

Generała Władysława Sikorskiego 25

mur, 3 ćw. XIX w.

2475

21.11.1976

171.

Kamienica

Generała Władysława Sikorskiego 29

szach, 1 poł. XIX w.

1814

26.03.1965

172.

Budynek

Generała Władysława Sikorskiego 33

mur, pocz. XX w.

L-142/A

21.11.1976

173.

Budynek

Generała Władysława Sikorskiego 36

mur, 3 ćw. XIX w.

2489

21.11.1976

174.

Kamienica

Generała Władysława Sikorskiego 47

mur, XVIII/XIX w.

1818

26.03.1965

175.

Oficyna

Generała Władysława Sikorskiego 48

mur, k. XIX w.

2546

21.11.1976

176.

Budynek

Generała Władysława Sikorskiego 49

mur, 3 ćw. XIX w.

2547

21.11.1976

177.

Budynek

Generała Władysława Sikorskiego 52

mur, pocz. XX w.

2605

21.11.1976

178.

Budynek

Generała Władysława Sikorskiego 53

mur, 3 ćw. XIX w.

2548

21.11.1976

179.

Kamienica

Generała Władysława Sikorskiego 55

mur, XVIII/XIX w.

1817

26.03.1965

180.

Budynek

Generała Władysława Sikorskiego 62

mur, lata 20-30 te XX w.

2606

21.11.1976

181.

Budynek

Jana Sobieskiego 12

mur, XIX w.

2616

21.11.1976

182.

Budynek

Jana Sobieskiego 14

mur, 1 poł. XIX w.

3087

06.09.1978

183.

Budynek

Jana Sobieskiego 2

mur, XIX w.

3010

21.02.1977

184.

Kamienica

Jana Sobieskiego 3

mur, XVIII/XIX w.

1820

26.03.1965

185.

Budynek

Jana Sobieskiego 4/6

mur, XIX w.

2614

21.11.1976

186.

Kamienica

Jana Sobieskiego 5

mur, pocz. XIX w.

1875

10.09.1965

187.

Dom

Jana Sobieskiego 8/10

mur, XIX w.

2615

21.11.1976

188.

Kamienica

Jana Sobieskiego 9

1876

10.09.1965

189.

Jana Sobieskiego 9a

3336

19.06.1996

L-164/A

26.04.2005

190.

Budynek
Dawny dom mieszkalny Johanna
Gotlieba
Kamienica

Stary Rynek 10

mur, XVII w.

L-144/A

16.03.1965

191.

Budynek

Stary Rynek 11

mur, k. XIX w.

3112

02.10.1978

192.

Budynek

Stary Rynek 13

mur, 3 ćw. XIX w.

3096

08.09.1978

193.

Budynek

Stary Rynek 16

mur, poł. XIX w.

3095

08.09.1978

194.

Budynek

Stary Rynek 17

mur, 3 ćw. XIX w.

2569

21.11.1976

195.

Budynek

Stary Rynek 18

mur, pocz. XIX w.

3093

07.09.1978

196.

Budynek

Stary Rynek 19

mur, pocz. XIX w.

3092

07.09.1978

197.

Budynek

Stary Rynek 20

mur, 2 poł. XIX w.

3091

07.09.1978

198.

Budynek

Stary Rynek 21

mur, lata 20-te XX w.

3338

26.08.1996

199.

Budynek

Stary Rynek 22

mur, pocz. XX w.

3089

07.09.1978

200.

Budynek

Stary Rynek 23

mur, lata 20-te XX w.

2490

21.11.1976

201.

Budynek

mur, 1903 r.

3088

06.09.1978

202.

Budynek

mur, 4 ćw. XIX w.

2498

21.11.1976

203.

Budynek

Stary Rynek 24
Stary Rynek 28 (zachodnia część
piwnic)
Stary Rynek 3

mur, 4 ćw. XIX w.

3117

02.10.1978

190.

mur, XIX w.
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204.

Budynek

Stary Rynek 4

mur, 3 ćw. XIX w.

2565

21.11.1976

205.

Budynek

Stary Rynek 5

mur, poł. XIX w.

2566

21.11.1976

206.

Budynek

Stary Rynek 6

mur, poł. XIX w.

L-82/A

21.11.1976

207.

Budynek

Stary Rynek 7

mur, 3 ćw. XIX w.

2568

21.11.1976

208.

Budynek

Stary Rynek 8

mur, 2 poł. XIX w.

3102

14.09.1978

209.

Kamienica

Świętojańska 6

mur, 1 poł. XIX w.

1839

30.03.1965

210.

Kamienica

Tylna 31

mur, 1796 r.

68

25.04.1957

212.

Kamienica

Wandy 46

mur, XIX w.

1846

03.07.1965

213.

Budynek

Wrocławska 12

mur, 1907 r.

L-9/99

14.05.1999

214.

Budynek

Wrocławska 27

mur, 1902 r.

2511

21.11.1976

215.

Budynek

Wrocławska 29

mur, 1902 r.

2509

21.11.1976

216.

Budynek

Wrocławska 31

mur, pocz. XX w.

2487

21.11.1976

217.

Budynek

Wrocławska 33/35

mur, pocz. XX w.

2486

21.11.1976

218.

Budynek

Wrocławska 37/39

mur, pocz. XX w.

2485

21.11.1976

219.

Budynek

Wrocławska 7

mur, poł. XIX w.

2335

14.05.1976

220.

Budynek

Stanisława Wyspiańskiego 10

mur, XIX w.

2586

21.11.1976

221.

Budynek

Stanisława Wyspiańskiego 12

mur, XIX w.

2587

21.11.1976

222.

Budynek

Stanisława Wyspiańskiego 16

mur, XIX/XX w.

2482

21.11.1976

223.

Budynek

Stanisława Wyspiańskiego 2

mur, XIX w.

2583

21.11.1976

224.

Budynek

Stanisława Wyspiańskiego 4

mur, XIX w.

2584

21.11.1976

225.

Budynek

Stanisława Wyspiańskiego 5

mur, k. XIX w.

2483

21.11.1976

226.

Budynek

Stanisława Wyspiańskiego 8

mur, k. XIX w.

2585

21.11.1976

227.

Budynek

Stefana Żeromskiego 1

mur, 2 poł. XIX w.

2561

21.11.1976

228.

Budynek

Stefana Żeromskiego 10

mur, 4 ćw. XIX w.

3123

04.10.1978

229.

Budynek

Stefana Żeromskiego 13

mur, 4 ćw. XIX w.

2562

21.11.1976

230.

Budynek

Stefana Żeromskiego 14

mur, pocz. XX w.

3348

10.09.1997

231.

Budynek

Stefana Żeromskiego 15

mur, pocz. XX w.

3334

16.04.1996

232.

Budynek

Stefana Żeromskiego 16

mur, 4 ćw. XIX w.

2563

21.11.1976

233.

Budynek

Stefana Żeromskiego 17

mur, 1900 r.

3333

16.04.1996

234.

Budynek

Stefana Żeromskiego 18

mur, 4 ćw. XIX w.

2564

21.11.1976

235.

Budynek

Stefana Żeromskiego 19

mur, pocz. XX w.

2496

21.11.1976

236.

Budynek

Stefana Żeromskiego 2

mur, pocz. XX w.

L-154/A

21.11.1976

237.

Kamienica

Stefana Żeromskiego 21

mur, XVIII/XIX w.

1849

03.07.1965

238.

Budynek

Stefana Żeromskiego 23

mur, pocz. XX w.

2495

21.11.1976

239.

Budynek

Stefana Żeromskiego 4

mur, 4 ćw. XIX w.

3121

04.10.1978

240.

Budynek

Stefana Żeromskiego 6

mur, 4 ćw. XIX w.

3122

04.10.1978

241.

Kamienica

Strzelecka 4

mur, XVIII/XIX w.

1828

30.03.1965

242.

Kamienica

Ogrodowa 12

mur, 1 ćw. XIX w.

1867

10.09.1965

243.

Budynek

Niepodległości 29

mur, koniec XIX w.

L-168/A

09.06.2005

244.

Budynek
Zespół urbanistyczny miasta Zielona Góra

Plac Pocztowy 17

mur, XVIII/XIX w, poczXX

L-161/A

10.01.2005

75

07.11.1957

245.
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Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LXIV/792/10
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 30 marca 2010r.

W obszarze objętym planem obiektami objętymi ochroną na mocy planu (OE) są:

1.

Obiekt

Adres

Data powstania

Dom

1 Maja 10

mur, pocz. XX w.
mur, pocz. XX w.

2.

Dom

1 Maja 2

3.

Budynek mieszkalny

1 Maja 26-28

mur, 2 ćw. XX w.

4.

Dom

1 Maja 30/32

mur, pocz. XX w.

5.

Budynek mieszkalny

1 Maja 34-36

mur, 2 ćw. XX w.

6.

Dom

1 Maja 38

mur, pocz. XX w.

7.

Dom

1 Maja 4

mur, 4 ćw. XIX w.

8.

Dom

1 Maja 6

mur, pocz. XX w.

9.

Dom

1 Maja 8

mur, pocz. XX w.

10.

Budynek mieszkalny

Akacjowa 11-13-15

mur, 1 ćw. XX w.

11.

Budynek mieszkalny

Akacjowa 12-14-16

mur, 1 ćw. XX w.

12.

Budynek mieszkalny

Akacjowa 1-3

mur, 2 ćw. XX w.

13.

Budynek mieszkalny

Akacjowa 17

mur, 2 ćw. XX w.

14.

Budynek mieszkalny

Akacjowa 2-4

mur, 2 ćw. XX w.

15.

Budynek mieszkalny

Akacjowa 5-7-9

mur, 2 ćw. XX w.

16.

Budynek mieszkalny

Akacjowa 6-8-10

mur, 1 ćw. XX w.

17.

Dom

Bankowa 2

mur, 2 ćw. XX w.

18.

Dom

Bankowa 5a

mur, 2 ćw. XX w.

19.

Dom

Bankowa 8

mur, 2 ćw. XX w.

20.

Dom

Stefana Batorego 11

mur, 2 ćw. XIX w.

21.

Dom

Stefana Batorego 15

mur, 4 ćw. XIX w.

22.

Dom

Stefana Batorego 17

mur, 4 ćw. XIX w.

23.

Dom

Stefana Batorego 25

mur, 2 poł. XIX w.

24.

Dom

Stefana Batorego 27

mur, 2 poł. XIX w.

25.

Dom

Stefana Batorego 31

mur, 4 ćw. XIX w.

26.

Dom

Stefana Batorego 33

mur, 4 ćw. XIX w.

27.

Dom

Stefana Batorego 35

mur, 2 poł. XIX w.

28.

Dom

Stefana Batorego 37

mur, 4 ćw. XIX w.

29.

Dom

Stefana Batorego 42

mur, 2 poł. XIX w.

30.

Dom

Stefana Batorego 44

mur, lata 10-te XX w.

31.

Dom

Stefana Batorego 48

mur, 3 ćw. XIX w.

32.

Dom I

Stefana Batorego 7

mur, 2 ćw. XIX w.

33.

Dom

Stefana Batorego 9

mur, poł. XIX w.

34.

Budynek mieszkalny

Generała Józefa Bema 11-13

mur, 2 ćw. XX w.

35.

Budynek mieszkalny

Generała Józefa Bema 15

mur, k. XIX w.

36.

Budynek mieszkalny

Generała Józefa Bema 18

mur, 2 ćw. XX w.

37.

Budynek mieszkalny

Generała Józefa Bema 7-9

mur, 2 ćw. XX w.

38.

Dom

Ceglana 10

mur, 2 ćw. XX w., l.50

39.

Budynek mieszkalny

Ceglana 14-16

mur, 1 ćw. XX w.

40.

Dom

Ceglana 19

mur, 1 ćw. XX w.

41.

Dom

Ceglana 21

mur, pocz. XX w.

42.

Dom

Ceglana 23

mur, pocz. XX w.

43.

Dom

Ceglana 25

mur, pocz. XX w.

44.

Dom

Ceglana 27

mur, pocz. XX w.

45.

Dom

Ceglana 28

mur, lata 30-te XX w.

46.

Dom

Ceglana 32

mur, lata 30-te XX w.

47.

Dom

Ceglana 34

mur, 2 ćw. XX w.
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48.

Budynek mieszkalny

Ceglana 4

mur, k. XIX w.

49.

Dom

Fryderyka Chopina 14

mur, 2 ćw. XX w.

50.

Budynek mieszkalny

Fryderyka Chopina 18

mur, 1 ćw. XX w.

51.

Budynek mieszkalny

Fryderyka Chopina 20

mur, 1 ćw. XX w.

52.

Budynek mieszkalny

Fryderyka Chopina 22

mur, 1 ćw. XX w.

53.

Budynek mieszkalny

Fryderyka Chopina 23

mur, 1 ćw. XX w.

54.

Budynek mieszkalny

Fryderyka Chopina 24

mur, XIX/XX w.

55.

Dom

Bolesława Chrobrego 10

mur, pocz. XIX w.

56.

Dom

Bolesława Chrobrego 14

mur, XIX w.

57.

Dom

Bolesława Chrobrego 15/17

mur, XIX w.

58.

Dom

Bolesława Chrobrego 16

mur, XIX w.

59.

Dom

Bolesława Chrobrego 26

mur, XIX w.

60.

Dom

Bolesława Chrobrego 32

mur, XIX w.

61.

Dom

Bolesława Chrobrego 33a

mur, XIX w.

62.

Dom

Bolesława Chrobrego 34

mur, XIX w.

63.

Dom

Bolesława Chrobrego 36

mur, pocz. XX w.

64.

Dom

Bolesława Chrobrego 38

mur, XIX/XX w.

65.

Dom

Bolesława Chrobrego 40

mur, XIX w.

66.

Dom

Bolesława Chrobrego 56

mur, 1 ćw. XX w.

67.

Dom

Bolesława Chrobrego 69

mur, 4 cw. XIX w.

68.

Dom

Bolesława Chrobrego 8

mur, pocz. XX w.

69.

Dawny młyn

Ciesielska 1,2w

mur, k. XIX w.

70.

Dom

Ciesielska 10

mur, 3 ćw. XIX w.

71.

Dom

Ciesielska 6

mur, XVIII/XIX w.

72.

Oficyna

Ciesielska 9

mur, pocz. XX w.

73.

Oficyna

Ciesielska 9a

mur, pocz. XX w.

74.

Dom

Generała Jarosława Dąbrowskiego 1

mur

75.

Dom

Generała Jarosława Dąbrowskiego 11

mur

76.

Dom

Generała Jarosława Dąbrowskiego 15

mur, XIX/XX .

77.

Dom

Generała Jarosława Dąbrowskiego 19

mur, 1 ćw. XX w.

78.

Budynek mieszkalny ABM

Generała Jarosława Dąbrowskiego 25

mur, pocz. XX w.

79.

Dom

Generała Jarosława Dąbrowskiego 26

mur

80.

Dom

Generała Jarosława Dąbrowskiego 27

mur, pocz. XX w.

81.

Dom

Generała Jarosława Dąbrowskiego 29

mur, pocz. XX w.

82.

Dom, d.Leonhardt Tuchfabrik

Generała Jarosława Dąbrowskiego 35a

mur, 1 ćw. XX w.

83.

Budynek, d. Leonhardt Tuchfabrik

Generała Jarosława Dąbrowskiego 35-37

mur, 1 ćw. XX w.

84.

Dom

Generała Jarosława Dąbrowskiego 36

mur

85.

Budynek mieszkalny d.Tuchmacher Gewerksfabrik

Generała Jarosława Dąbrowskiego 39a

mur, 1 ćw. XX w.

86.

Budynek biurowy d.Tuchmacher Gewerksfabrik

Generała Jarosława Dąbrowskiego 39-41

mur, 1 ćw. XX w.

87.

Dom

Generała Jarosława Dąbrowskiego 44

mur

88.

Dom

Generała Jarosława Dąbrowskiego 45a

mur

89.

Dom

Generała Jarosława Dąbrowskiego 47

mur

90.

Dom

Generała Jarosława Dąbrowskiego 49

mur

91.

Dom

Generała Jarosława Dąbrowskiego 52

mur

92.

Dom

Generała Jarosława Dąbrowskiego 53

mur

93.

Dom

Generała Jarosława Dąbrowskiego 57

mur, XIX/XX w.

94.

Dom

Generała Jarosława Dąbrowskiego 60

mur, XIX/XX w.

95.

Dom

Generała Jarosława Dąbrowskiego 62

mur

96.

Dom

Generała Jarosława Dąbrowskiego 63

mur, 1901 r.

97.

Dom

Generała Jarosława Dąbrowskiego 67

mur, 1902 r.

98.

Budynek usługowo-mieszkalny, d.oficyna

Generała Jarosława Dąbrowskiego 7

mur, 4 ćw. XIX w.

99.

Dom

Generała Jarosława Dąbrowskiego 71

mur, XIX w.

100.

Dom

Generała Jarosława Dąbrowskiego 72

mur, pocz. XX w.

101.

Dom

Generała Jarosława Dąbrowskiego 76

mur, XIX/XX w.
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102.

Dom

Generała Jarosława Dąbrowskiego 78

mur

103.

Dom

Generała Jarosława Dąbrowskiego 80

mur, XIX/XX w.

104.

Dom

Generała Jarosława Dąbrowskiego 82

mur

105.

Dom

Generała Jarosława Dąbrowskiego 83

mur

106.

Dom

Generała Jarosława Dąbrowskiego 84

mur

107.

Dom

Generała Jarosława Dąbrowskiego 90

mur

108.

Dom /szkoła/

Długa 13

mur, XIX/XX w.

109.

Trafostacja

Drzewna

mur, lata 20-30 te XX w.

110.

Internat Liceum Ekonomicznego

Drzewna 13

mur, 3 ćw. XIX w.

111.

Dom

Drzewna 14

mur, 1 poł. XIX w.

112.

Dom

Drzewna 15

mur, 1 poł. XIX w.

113.

Dom

Drzewna 17

mur, pocz. XIX w.

114.

Dom

Drzewna 19

mur, 1 poł. XIX w.

115.

Dom

Drzewna 22

mur, k. XIX w.

116.

Dom

Drzewna 23

mur

117.

Dom

Drzewna 25

mur

118.

Dom

Drzewna 26

mur, 3 ćw. XIX w.

119.

Dom

Drzewna 27

mur

120.

Dom

Drzewna 29

mur, 1907 r.

121.

Dom

Drzewna 30

mur, pocz. XX w.

122.

Dom

Drzewna 31

mur, 3 ćw. XIX w.

123.

Dom

Drzewna 32

mur, 1 poł. XIX w.

124.

Dom

Drzewna 35

mur

125.

Dom

Drzewna 4

mur

126.

Dom

Drzewna 6

mur

127.

Dom

Drzewna 8

mur

128.

Kamienica

Dworcowa 1

mur, 4 ćw. XIX w.

129.

Dom

Dworcowa 19

mur, 1 ćw. XX w.

130.

Dom

Dworcowa 2

mur, 1 ćw. XX w.

131.

Budynek przemysłowy

Dworcowa 21

mur, 1 ćw. XX w.

132.

Dom

Dworcowa 23

mur, 2 ćw. XX w.

133.

Dom /d. przedsięb. studniarskie - Brunnenbau/

Dworcowa 27a

mur, pocz. XX w.

134.

Dworcowa 29

mur, 1 ćw. XX w.

Dworcowa 31

mur, k. XIX w.

136.

Dom /d. przedsięb. studniarskie - Brunnenbau/
Budynek przemysłowy /d. przedsięb. studniarskie - Brunnenbau/
Dom

Dworcowa 35

mur, 4 ćw. XIX w.

137.

Kamienica

Dworcowa 39

mur, 1897 r.

138.

Budynek Zakładu Przewozów Towarowych

Dworcowa 4a

mur, pocz. XX w.

139.

Dom

Dworcowa 9-11-13-15-17

mur, 1 ćw. XX w.

140.

Budynek mieszkalny

Fabryczna 12

mur, 2 ćw. XX w.

141.

Dom

Fabryczna 2

mur, XIX w.

142.

Dom

Fabryczna 4

mur, XIX w.

143.

Dom

Fabryczna 5

mur, XIX w.

144.

Dom

Fabryczna 7

mur, XIX w.

145.

Budynek mieszkalny

Fabryczna 8-10

mur, 1 ćw. XX w.

146.

Dom

Artura Grottgera 15

mur, k. XVIII w.

147.

Dom

Artura Grottgera 17

mur, lata 20-30 te XX w.

148.

Dom

Artura Grottgera 21

mur, 3 ćw. XIX w.

149.

Dom

Artura Grottgera 23

mur, 4 ćw. XIX w.

150.

Dom

Jana z Kolna 1

mur

151.

Dom

Jana z Kolna 2

mur

152.

Dom

Jana z Kolna 5

mur

153.

Dom

Jana z Kolna 6

mur

154.

Dom

Jana z Kolna 10

mur

135.
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155.

Dom

Jana z Kolna 15

mur

156.

Dom

Jana z Kolna 17

mur

157.

Dom

Jedności 11

mur, 3 ćw. XIX w.

158.

Dom

Jedności 13

mur, 1 poł. XIX w.

159.

Dom

Jedności 21

mur, XIX w.

160.

Dom

Jedności 23

mur, lata 10-20 te XX w.

161.

Dom

Jedności 25

mur, 3 ćw. XIX w.

162.

Dom

Jedności 27

mur, 3 ćw. XIX w.

163.

Dom

Jedności 29

mur, 3 ćw. XIX w.

164.

Dom

Jedności 30

mur, 3 ćw. XIX w.

165.

Dom

Jedności 31

mur, 4 ćw. XIX w.

166.

Dom

Jedności 36

mur, k. XIX w.

167.

Dom

Jedności 44

mur, 1 poł. XIX w.

168.

Dom

Jedności 48

mur, 1 poł. XIX w.

169.

Dom

Jedności 52

mur, lata 20-te XX w.

170.

Dom

Jedności 54

mur, 1 poł. XIX w.

171.

Dom

Jedności 57

mur, poł. XIX w.

172.

Dom

Jedności 58

mur, 1 poł. XIX w.

173.

Dom

Jedności 59

mur, 1 poł. XIX w.

174.

Dom

Jedności 60

mur, 3 ćw. XIX w.

175.

Dom

Jedności 61

mur, 3 ćw. XIX w.

176.

Dom

Jedności 63

mur, poł. XIX w.

177.

Dom

Jedności 64

mur, 1 poł. XIX w.

178.

Dom

Jedności 65

mur, poł. XIX w.

179.

Dom

Jedności 66

mur, 2 ćw. XIX w.

180.

Dom

Jedności 67

mur, 1 poł. XIX w.

181.

Dom

Jedności 67a

mur, 1 poł. XIX w.

182.

Dom

Jedności 68

mur, lata 30-te XX w.

183.

Dom

Jedności 69

mur, 1 poł. XIX w.

184.

Dom

Jedności 70

mur, 3 ćw. XIX w.

185.

Dom

Jedności 71

mur, k. XIX w.

186.

Dom

Jedności 72

mur, poł. XIX w.

187.

Dom

Jedności 73

mur, 1 poł. XIX w.

188.

Dom

Jedności 74

mur, poł. XIX w.

189.

Dom

Jedności 75

mur

190.

Dom

Jedności 75a

mur, pocz. XIX w.

191.

Dom

Jedności 75b

mur, pocz. XIX w.

192.

Dom

Jedności 77

mur, 1 poł. XIX w.

193.

Dom

Jedności 81

mur, k. XIX w.

194.

Dom

Jedności 82

mur, poł. XIX w.

195.

Dom

Jedności 83

mur, 2 poł. XIX w.

196.

Dom

Jedności 84

mur, 4 ćw. XIX w.

197.

Dom

Jedności 85

mur, poł. XIX w.

198.

Dom

Jedności 86

mur, 2 ćw. XIX w.

199.

Dom

Jedności 87

mur, 1 poł. XIX w.

200.

Dom

Jedności 88

mur, 1 poł. XIX w.

201.

Dom

Jedności 89

mur

202.

Dom

Jedności 90

mur, 1 poł. XIX w.

203.

Dom

Jedności 92

mur, po 1870 r.

204.

Dom

Jedności 94

mur, 1 poł. XIX w.

205.

Dom

Jedności 98

mur, 1899 r.
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mur, 3 ćw. XIX w.

206.

Dom

Jana Kasprowicza 11

207.

Budynek biurowy (straż poż.)

Jana Kasprowicza 3/5

mur, XIX/XX w.

208.

Dom

Jana Kasprowicza 9

mur, pocz. XX w.

209.

Dom

Kazimierza Wielkiego 3

mur

210.

Dom

Kazimierza Wielkiego 15

mur, k. XIX w.

211.

Dom

Kazimierza Wielkiego 16

mur, 4 ćw. XIX w.

212.

Dom

Kazimierza Wielkiego 18

mur, k. XIX w.

213.

Kamienica

Kazimierza Wielkiego 20

mur, 1 ćw. XX w.

214.

Dom

Kazimierza Wielkiego 22

mur, 4 ćw. XIX w.

215.

Dom

Kazimierza Wielkiego 24

mur, 4 ćw. XIX w.

216.

Dom

Kazimierza Wielkiego 26

mur, 2 ćw. XIX w.

217.

Dom

Kazimierza Wielkiego 28

mur, pocz. XX w.

218.

Dom

Kazimierza Wielkiego 30

mur, pocz. XX w.

219.

Dom

Kazimierza Wielkiego 5

mur, 1 poł. XIX w.

220.

Dom

Kazimierza Wielkiego 7

mur, 4 ćw. XIX w.

221.

Dom

Kazimierza Wielkiego 9

mur, 4 ćw. XIX w.

222.

Dom

Kingi 11

mur, lata 30-te XX w.

223.

Dom

Kingi 5

mur, pocz. XX w.

224.

Dom

Kingi 7

mur, pocz. XX w.

225.

Dom

Kingi 9

mur, lata 30-te XX w.

226.

Budynek mieszkalny

Klonowa 10-12-14-16

mur, 1 ćw. XX w.

227.

Budynek mieszkalny

Klonowa 13-15

mur, 2 ćw. XX w.

228.

Budynek mieszkalny

Klonowa 2-4-6-8

mur, 1 ćw. XX w.

229.

Budynek mieszkalny

Klonowa 1-3-5

mur, 2 ćw. XX w.

230.

Budynek mieszkalny

Klonowa 7-9-11

mur, 2 ćw. XX w.

231.

Budynek mieszkalno-gospodarczy

Jana Kochanowskiego 5

mur, XIX/XX w.

232.

Kamienica

Jana Kochanowskiego 6 i 6a

mur, 1 ćw. XX w.

233.

Kamienica

Mikołaja Kopernika 10

mur, 4 ćw. XIX w.

234.

Dom

Mikołaja Kopernika 11

mur, 1 poł. XIX w.

235.

Dom

Mikołaja Kopernika 2

mur, k. XIX w.

236.

Dom

Kościelna 3

mur, XIX w.

237.

Dom

Kościelna 6

mur, XIX/XX w.

238.

Dom

Kościelna 8

mur, 1 poł. XIX w.

239.

Dom

Krakusa 1

mur, 1 poł. XIX w.

240.

Dom

Krakusa 11

mur, pocz. XX w.

241.

Dom

Krakusa 12

mur, XIX w.

242.

Dom

Krakusa 13

szach/mur, XVIII-XIX w.

243.

Dom

Krakusa 14

mur, XIX w.

244.

Dom

Krakusa 15

mur, XIX w.

245.

Dom

Krakusa 16

mur, XIX/XX w.

246.

Dom

Krakusa 18

mur, XIX w.

247.

Dom

Krakusa 20

mur, XIX/XX w.

248.

Dom

Krakusa 22

mur, XIX w.

249.

Dom

Krakusa 26

mur, 4 ćw. XIX w.

250.

Dom

Krakusa 3

szach/mur, XIX w.

251.

Dom

Krakusa 4

mur, XIX w.

252.

Dom

Krakusa 9

mur, XVIII-XIX w.

253.

Magazyn

Józefa Ignacego Kraszewskiego 1

ceg, pocz. XX w.

254.

Dom

Józefa Ignacego Kraszewskiego 1

mur, k. XIX w.

255.

Budynek przemysłowy

Józefa Ignacego Kraszewskiego 1

mur, pocz. XX w.

256.

Dom

Józefa Ignacego Kraszewskiego 11

mur, XIX/XX w.
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257.

Dom

Józefa Ignacego Kraszewskiego 13

258.

Dom

Józefa Ignacego Kraszewskiego 14

259.

Dom

Józefa Ignacego Kraszewskiego 15

mur, pocz. XX w.

260.

Dom

Józefa Ignacego Kraszewskiego 17

mur, XIX/XX w.

261.

Dom

Józefa Ignacego Kraszewskiego 19

mur, XIX/XX w.

262.

Dom

Józefa Ignacego Kraszewskiego 3

mur, XIX/XX w.

263.

Oficyna

Józefa Ignacego Kraszewskiego 3

mur, XIX/XX w.

264.

Dom

Józefa Ignacego Kraszewskiego 9

mur, XIX/XX w.

265.

Dom

Józefa Ignacego Kraszewskiego 9a

mur, XVIII/XIX w.

mur, XIX/XX w.

266.

Dom

Krawiecka 2

mur, pocz. XIX w.

267.

Budynek mieszkalny

Krótka 1-3-5-7

mur, 1 ćw. XX w.

268.

Budynek mieszkalny

Krótka 9-11

mur, 2 ćw. XX w.

269.

Dom

Kupiecka 1

mur, poł. XIX w.

270.

Dom

Kupiecka 10

mur, pocz. XX w.

271.

Dom

Kupiecka 14

mur, 1 poł. XIX w.

272.

Dom

Kupiecka 15

mur, poł. XIX w.

273.

Dom

Kupiecka 16

mur, 1 poł. XIX w.

274.

Dom

Kupiecka 17

mur, poł. XIX w.

275.

Dom

Kupiecka 18

mur, poł. XIX w.

276.

Dom

Kupiecka 19

mur, 3 ćw. XIX w.

277.

Dom

Kupiecka 21

mur, lata 30-te XX w.

278.

Dom

Kupiecka 25

mur, 3 ćw. XIX w.

279.

Dom

Kupiecka 26

mur, poł. XIX w.

280.

Dom

Kupiecka 32 a

mur, 2 poł. XVIII w.

281.

Dom

Kupiecka 32 b

mur, 2 poł. XVIII w.

282.

Dom

Kupiecka 34

mur, 1 poł. XIX w.

283.

Dom

Kupiecka 36

mur, k. XVIII w.

284.

Dom

Kupiecka 4

mur, 3 ćw. XIX w.

285.

Dom

Kupiecka 42

mur, poł. XIX w.

286.

Dom

Kupiecka 44

mur, poł. XIX w.

287.

Dom

Kupiecka 48

mur, poł. XIX w.

288.

Dom

Kupiecka 50

mur, poł. XIX w.

289.

Dom

Kupiecka 52

mur, lata 10-te XX w.

290.

Dom

Kupiecka 6

mur, 3 ćw. XIX w.

291.

Dom

Kupiecka 7

mur, XVIII-XIX w.

292.

Dom

Kupiecka 76

mur, 2 poł. XIX w.

293.

Dom

Kupiecka 80

mur, 2 poł. XIX w.

294.

Dom

Kupiecka 82

mur, 2 poł. XIX w.

295.

Dom

Kupiecka 84

mur, k. XIX w.

296.

Dom

Kupiecka 9

mur, 2 poł. XIX w.

297.

Dom

Kupiecka 95

mur, 1900 r.

298.

Dom

Licealna 1a

mur, pocz. XIX w.

299.

Budynek mieszkalny

Lisia 1

mur, 1 ćw. XX w.

300.

Dom

Lisia 2

mur, 1 ćw. XX w.

301.

Dom

Lisia 4

mur, 4 ćw. XIX w.
mur, 4 ćw. XIX w.

302.

Dom

Lisia 7

303.

Zespół fabryczny

Lisia 10

304.

Zespół fabryczny

Lisia 10a

305.

Dom

Lisia 19

mur

306.

Dom

Lisia 23

mur

307.

Dom

Lisia 29

mur
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308.

Dom

Lisia 31

mur

309.

Dom

Lisia 33

mur

310.

Dom

Lisia 35

mur

311.

Dom

Lisia 41

mur

312.

Dom

Lisia 43

mur

313.

Dom

Lisia 47

mur

314.

Dom

Kazimierza Lisowskiego 11

mur, 4 ćw. XIX w.

315.

Dom

Kazimierza Lisowskiego 12

mur, 4 ćw. XIX w.

316.

Dom

Kazimierza Lisowskiego 13

mur, pocz. XIX w.

317.

Dom

Kazimierza Lisowskiego 16

mur, poł. XIX w.

318.

Dom

Kazimierza Lisowskiego 18a

mur

319.

Dom

Kazimierza Lisowskiego 20

mur

320.

Dom

Kazimierza Lisowskiego 6

mur, XIX-XX w.

321.

Dom

Kazimierza Lisowskiego 7

mur, 4 ćw. XIX w.

322.

Dom

Kazimierza Lisowskiego między 10 a 12

mur, pocz. XIX w.

323.

Dom

Mariacka 1

mur, XIX w.

324.

Dom

Masarska 1

mur, p. XIX, p. XX w.

325.

Dom

Adama Mickiewicza 11

mur, XIX w.

326.

Dom

Adama Mickiewicza 12

mur, XIX w.

327.

Dom

Adama Mickiewicza 5

mur, pocz. XIX w.

328.

Dom

Adama Mickiewicza 7

mur, pocz. XIX w.

329.

Dom

Młyńska 1

mur, pocz. XX w.

330.

Dom

Młyńska 2

mur, pocz. XX w.

331.

Dom

Młyńska 3

mur, XIX/XX w.

332.

Dom

Młyńska 4

mur, pocz. XX w.

333.

Budynek mieszkalny

Stanisława Moniuszki 1

mur, XVIII/XIX w.

334.

Dom

Stanisława Moniuszki 19

mur, XIX w.

335.

Dom

Stanisława Moniuszki 31

mur, XIX w.

336.

Przedszkole

Stanisława Moniuszki 33

mur, pocz. XX w.

337.

Dom

Stanisława Moniuszki 4

mur, k. XIX w.

338.

Dom

Stanisława Moniuszki 5

mur, 3 ćw. XIX w.

339.

Dom

Stanisława Moniuszki 9

mur, XIX/XX w.

340.

Dom

Stanisława Moniuszki 37

mur

341.

Dom

Nad Łąkami 1

mur, lata 30-te XX w.

342.

Dom

Nad Łąkami 10

mur, lata 30-te XX w.

343.

Dom

Nad Łąkami 2

mur, lata 30-te XX w.

344.

Dom

Nad Łąkami 3

mur, lata 30-te XX w.

345.

Dom

Nad Łąkami 4

mur, lata 30-te XX w.

346.

Dom

Nad Łąkami 5

mur, lata 30-te XX w.

347.

Dom

Nad Łąkami 6

mur, lata 30-te XX w.

348.

Dom

Nad Łąkami 8

mur, lata 30-te XX w.

349.

Dom

Aleja Niepodległości 11

mur, 4 ćw. XIX w.

350.

Dom

Aleja Niepodległości 23

mur, 4 ćw. XIX w.

351.

Dom

Aleja Niepodległości 26

mur, lata 10-20 te XX w.

352.

Dom

Aleja Niepodległości 27

mur, k. XIX w.

353.

Teatr

Aleja Niepodległości 3

mur, lata 30-50 te XX w.

354.

Dom

Aleja Niepodległości 31

mur, k. XIX w.

355.

Dom

Aleja Niepodległości 32

mur, 4 ćw. XIX w.

356.

Dom

Aleja Niepodległości 5

mur, pocz. XX w.

357.

Dom

Ogrodowa 10

mur, XIX w.

358.

Dom

Ogrodowa 14

mur, pocz. XX w.
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359.

Dom

Ogrodowa 16

mur, XIX w.

360.

Dom

Ogrodowa 2

mur, XIX w.

361.

Dom

Ogrodowa 6

mur, XIX w.

362.

Dom

Ogrodowa 8

mur, XIX w.

363.

Dom

Piaskowa 12

mur, lata 30-te XX w.

364.

Dom

Piaskowa 14

mur, lata 30-te XX w.

365.

Dom

Piaskowa 16

mur, lata 30-te XX w.

366.

Dom

Piaskowa 6

mur, lata 30-te XX w.

367.

Dom

Piaskowa 8

mur, lata 30-te XX w.

368.

Dom

Piotra Skargi 10

mur, XIX/XX w.

369.

Dom

Piotra Skargi 3

mur, pocz. XX w.

370.

Dom

Piotra Skargi 5

mur, pocz. XX w.

371.

Dom

Piotra Skargi 6

mur, pocz. XX w.

372.

Dom

Plac Kolejarza 1

373.

Budynek gospodarczy

Plac Jana Matejki 1

374.

Dom

Plac Jana Matejki 1

mur, poł. XIX w.

375.

Dom

Plac Jana Matejki 13

mur, 1 ćw. XIX w.

376.

Dom

Plac Jana Matejki 15

mur, 1 ćw. XX w.

377.

Budynek mieszkalny

Plac Jana Matejki 17

mur, 4 ćw. XIX w.

378.

Dom

Plac Jana Matejki 2

mur, 4 ćw. XIX w.

379.

Budynek przemysłowy

Plac Jana Matejki 2

mur, 1 ćw. XX w.

380.

Budynek usługowy

Plac Jana Matejki 2 a

mur, 1 ćw. XX w.

381.

Dom

Plac Jana Matejki 20

mur, 1 ćw. XX w.

382.

Budynek

Plac Jana Matejki 21

mur, XIX/XX w.

383.

Budynek biurowy

Plac Jana Matejki 21 a

mur, XIX/XX w.

384.

Magazyn

Plac Jana Matejki 21 a

mur, XIX/XX w.

385.

Kamienica

Plac Jana Matejki 22

mur, 4 ćw. XIX w.

386.

Dom

Plac Jana Matejki 23

mur, 1 ćw. XX w.

387.

Dom

Plac Jana Matejki 24

mur, 1 ćw. XX w.

388.

Dom

Plac Jana Matejki 25

mur, 3 ćw. XIX w.

389.

Kamienica

Plac Jana Matejki 27

mur, 2 ćw. XX w.

390.

Kamienica

Plac Jana Matejki 28

mur, 2 ćw. XX w.

391.

Kamienica

Plac Jana Matejki 29

mur, pocz. XIX w.

392.

Dom

Plac Jana Matejki 3

mur, 3 ćw. XIX w.

393.

Kamienica

Plac Jana Matejki 30

mur, 4 ćw. XIX w.

394.

Kamienica

Plac Jana Matejki 31

mur, XVIII/XIX w.

395.

Kamienica

Plac Jana Matejki 32/33

mur, XVIII/XIX w.

396.

Kamienica

Plac Jana Matejki 34

mur, ok. 1800 r.

397.

Dom

Plac Jana Matejki 4

mur, lata 10-20 te XX w.

398.

Dom

Plac Jana Matejki 6

mur, 3 ćw. XIX w.

399.

Dom

Plac Jana Matejki 7

mur, 3 ćw. XIX w.

400.

Dom

Plac Jana Matejki 8

mur, lata 20-te XX w.

401.

Dom

Plac Jana Matejki 9

mur, 3 ćw. XIX w.

402.

Kuria Biskupia, d. więzienie

Plac Powstańców Wielkopolskich 2

mur, XVIII w., 3 ćw. XX w.

403.

Fiharmonia

Plac Powstańców Wielkopolskich 10

mur, pocz. XX w.

404.

Szpital ss. Elżbietanek

Plac Powstańców Wielkopolskich 4

mur, 1926 r.

405.

Dom

Plac Powstańców Wielkopolskich 5

mur, 1 ćw. XX w.

406.

Budynek mieszkalny

Plac Słowiański 14

mur, 1 ćw. XX w.

407.

Budynek mieszkalny

Plac Słowiański 16

mur, 1 ćw. XX w.

408.

Kamienica

Plac Słowiański 17

mur, 1 ćw. XX w.

409.

Budynek mieszkalny

Plac Słowiański 18

mur, XIX/XX w.

mur, k. XIX w.
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Plac Słowiański 19

mur, 1 ćw. XX w.

Budynek gospodarczy

Plac Słowiański 22

mur, XIX/XX w.

Warsztat

Plac Słowiański 22 a

mur, XIX/XX w.

410.

Budynek mieszkalny

411.
412.
413.

Dom

Plac Pocztowy 12

mur, poł. XIX w.

414.

Dom

Plac Pocztowy 13/14

mur, lata 30-te XX w.

415.

Dom

Plac Pocztowy 15

mur, 3 ćw. XIX w.

416.

Dom

Plac Pocztowy 8

mur, pocz. XIX w.

417.

Dom

Plac Słowiański 20

mur, pocz. XX w.

418.

Dom

Plac Słowiański 25

mur, pocz. XX w.

419.

Dom

Podgórna 11

mur, pocz. XX w.

420.

Dom

Podgórna 13

mur, 2 ćw. XX w.

421.

Dom

Podgórna 15

mur, pocz. XX w.

422.

Dom

Podgórna 17

mur, 1 ćw. XX w.

423.

Dom

Podgórna 19

mur, pocz. XX w.

424.

Dom

Podgórna 2

mur, 1 ćw. XX w.

425.

Dom

Podgórna 20

mur, 2 ćw. XX w.

426.

Dom

Podgórna 21

mur, XIX/XX w.

427.

Dom

Podgórna 23

mur, 2 ćw. XX w.

428.

Dom

Podgórna 25

mur, 2 ćw. XX w.

429.

Dom

Podgórna 26

mur, pocz. XX w.

430.

Dom

Podgórna 27

mur, 2 ćw. XX w.

431.

Dom

Podgórna 29

mur, pocz. XX w.

432.

Dom

Podgórna 3

mur, 2 ćw. XX w.

433.

Dom

Podgórna 31

mur, XIX/XX w.

434.

Dom

Podgórna 32-34

mur, 2 ćw. XX w.

435.

Dom

Podgórna 33

mur, pocz. XX w.

436.

Dom

Podgórna 35

mur, pocz. XX w.

437.

Dom

Podgórna 36-38

mur, 2 ćw. XX w.

438.

Dom

Podgórna 37

mur, 2 ćw. XX w.

439.

Dom

Podgórna 39-41

mur, l. 20-30 XX w.

440.

Dom

Podgórna 40

mur, pocz. XX w.

441.

Dom

Podgórna 42

mur, k. XIX w.

442.

Dom

Podgórna 44

mur, XIX/XX w.

443.

Dom

Przemysłowa 3

mur

444.

Dom

Rymarska 10

mur, pocz. XX w.

445.

Dom

Rymarska 12

mur, XIX/XX w.

446.

Dom

Rymarska 14

mur, pocz. XX w.

447.

Dom

Rymarska 5

mur, 2 ćw. XX w.

448.

Dom

Rymarska 6

mur, pocz. XX w.

449.

Dom

Henryka Sienkiewicza 12

mur, XIX/XX w.

450.

Dom

Henryka Sienkiewicza 31

mur, 4 ćw. XIX w.

451.

Sala widowiskowa, ob. zakład usługowy

Henryka Sienkiewicza 8

mur, 2 poł. XIX w.

452.

Dom

Henryka Sienkiewicza 8

mur, poł. XIX w.

453.

Dom

mur, XVIII, XIX w.

454.

Dom

455.

Dom

Generała Władysława Sikorskiego 13
Generała Władysława Sikorskiego
15a,b,c,d
Generała Władysława Sikorskiego 17

456.

Dom

Generała Władysława Sikorskiego 23

mur, 4 ćw. XIX w.

457.

Dom

Generała Władysława Sikorskiego 27

mur, poł. XIX w.

458.

Dom

Generała Władysława Sikorskiego 31

mur, pocz. XX w.

459.

Dom

Generała Władysława Sikorskiego 34

mur, pocz. XX w.

mur
mur, 1 poł. XIX w.
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Dom

Generała Władysława Sikorskiego 35

461.

Dom

Generała Władysława Sikorskiego 37

mur, poł. XIX w.

462.

Figura w ogrodzie

Generała Władysława Sikorskiego 37

szt.kam, poł. XIX w.

463.

Dom

Generała Władysława Sikorskiego 38

mur, 2 ćw. XIX w.

464.

Oficyna

Generała Władysława Sikorskiego 38

mur, k. XIX w.

465.

Budynek gospodarczy

Generała Władysława Sikorskiego 38

mur, pocz. XX w.

466.

Dom

Generała Władysława Sikorskiego 39

mur, 4 ćw. XIX w.

467.

Dom

Generała Władysława Sikorskiego 4

mur, poł. XIX w.

468.

Dom

Generała Władysława Sikorskiego 41

mur, 4 ćw. XIX w.

469.

Dom

Generała Władysława Sikorskiego 44

mur, 4 ćw. XIX w.

470.

Dom

Generała Władysława Sikorskiego 5

mur, 4 ćw. XIX w.

471.

Dom

Generała Władysława Sikorskiego 51

mur, pocz. XX w.

472.

Budynek gospodarczy

Generała Władysława Sikorskiego 51

mur, pocz. XX w.

473.

Oficyna

Generała Władysława Sikorskiego 53a

mur, pocz. XX w.

474.

Dom

Generała Władysława Sikorskiego 56

mur, XIX w.

475.

Dom

Generała Władysława Sikorskiego 58

mur, 3 ćw. XIX w.

476.

Dom

Generała Władysława Sikorskiego 6

mur, XVIII, XIX w.

477.

Dom

Generała Władysława Sikorskiego 60

mur, 3 ćw. XIX w.

478.

Budynek gospodarczy

Generała Władysława Sikorskiego 60

mur, pocz. XX w.

479.

Lamus przy budynku

Generała Władysława Sikorskiego 60

mur, pocz. XX w.

480.

Dom

mur, 4 ćw. XIX w.

481.

Koszary, ob. dom mieszkalny

mur, 2 poł. XVIII w.

482.

Dom

Generała Władysława Sikorskiego 64
Generała Władysława Sikorskiego
66,68,70,72,74,76
Generała Władysława Sikorskiego 7

483.

Dom

Generała Władysława Sikorskiego 9

mur, 3 ćw. XIX w.

484.

Dom

Składowa 1

mur, 1 ćw. XIX w.

485.

Dom

Składowa 11

mur, k. XIX w.

486.

Dom

Składowa 13

mur, pocz. XX w.

487.

Dom

Składowa 1a

mur, pocz. XX w.

488.

Dom

Składowa 3

mur, pocz. XX w.

489.

Dom

Słoneczna 3

mur

490.

Dom

Jana Sobieskiego 11

mur, pocz. XIX w.

491.

Dom

Jana Sobieskiego 13

mur, XIX w.

492.

Dom

Jana Sobieskiego 16

mur, XVIII w.

493.

Dom

Jana Sobieskiego 18

mur, k. XIX w.

494.

Dom

Jana Sobieskiego 7

mur, pocz. XX w.

460.

mur, pocz. XX w.

mur, k. XIX w.

495.

Park

Generała Józefa Sowińskiego

pocz. XX w.

496.

Dom

Generała Józefa Sowińskiego 1

mur, XVIII/XIX w.

497.

Dom

Generała Józefa Sowińskiego 10

mur, pocz. XIX w.

498.

Dom

Generała Józefa Sowińskiego 23

mur, XIX/XX w.

499.

Willa

Generała Józefa Sowińskiego 27

mur, pocz. XX w.

500.

Dom

Generała Józefa Sowińskiego 29

mur, 3 ćw. XIX w.

501.

Dom

Generała Józefa Sowińskiego 4

mur, pocz. XIX w.

502.

Dom

Generała Józefa Sowińskiego 42

mur, poł. XIX w.

503.

Dom

Generała Józefa Sowińskiego 44

mur, XVIII/XIX w.

504.

Koszary, ob. dom mieszkalny

Generała Józefa Sowińskiego 46-58

mur, XVIII w.

505.

Dom

Generała Józefa Sowińskiego 5

mur, k. XIX w.

506.

Dom

Generała Józefa Sowińskiego 6

mur, XVIII/XIX w.

507.

Dom

Stary Rynek 1

mur, 1 poł. XIX w.

508.

Dom

Stary Rynek 14

mur, 3 ćw. XIX w.

509.

Dom

Stary Rynek 15

mur, 3 ćw. XIX w.
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510.

Dom

Stary Rynek 9

mur, 2 poł. XIX w.

511.

Budynek portierni LUMEL d. zespół Śląskiej Fabryki Sukna

Sulechowska 1

mur, 1 ćw. XX w.

Sulechowska 1

mur, 1906 r.

Sulechowska 1

mur, 1940 r.

Sulechowska 1

mur, 2 ćw. XX w.

Sulechowska 1

mur, 2 ćw. XX w.

Sulechowska 1

mur, lata 20-30 XX w.

Sulechowska 1

mur, pocz. lat 30-tych

Średnia 11

mur, 1 ćw. XX w.

Budynek montażu LUMEL d. przędzalnia w Śląskiej Fabryce
512.
Sukna R.Wolfa
Budynek transportu LUMEL d. garaż w zespole Śląskiej Fabry513.
ki Sukna
514.
Transformatorownia LUMEL, d.Śląska Fabryka Sukna
515.

Budynek energetyki LUMEL, d.Śląska Fabryka Sukna

518.

Budynek produkcyjny LUMEL w d. Zespole Śląskiej Fabyki
Sukna
Budynek administracyjny LUMEL, d. magazyn w Śląskiej Fabryce Sukna
Dom

519.

Dom

Średnia 12

mur, 1 ćw. XX w.

520.

Dom

Średnia 16

mur, XIX w.

521.

Dom

Średnia 5

mur, XIX w.

522.

Dom

Średnia 9

mur, 2 ćw. XX w.

523.

Dom

Świętojańska 4

mur, XIX w

524.

Dom

Tylna 11

mur, 1891-1901 r.

525.

Dom

Tylna 12

mur, 4 ćw. XIX w.

526.

Dom

Tylna 14

mur, XIX/XX w.

527.

Dom

Tylna 17

mur, k. XIX w.

528.

Dom

Tylna 18

mur, pocz. XX w.

529.

Dom

Tylna 19

mur, 4 ćw. XIX w.

530.

Dom

Tylna 23

mur, XIX/XX w.

531.

Dom

Tylna 29

mur, pocz. XX w.

532.

Dom

Tylna 3

mur, 1 poł. XIX w.

533.

Dom

Tylna 35

mur, 4 ćw. XIX w.

534.

Dom między numerami

Tylna 35 a 37

mur, 4 ćw. XIX w.

535.

Dom

Tylna 39

mur, poł. XIX w.

536.

Dom

Tylna 5

mur, 1 poł. XIX w.

537.

Dom

Tylna 7

mur, k. XIX w.

538.

Dom

Tylna 8

mur, lata 30-te XX w.

539.

Dom

Wandy 1

mur, XIX w.

540.

Dom

Wandy 13

mur, XIX w.

541.

Dom

Wandy 15

mur, XIX w.

542.

Dom

Wandy 21

mur, XIX w.

543.

Dom

Wandy 23

mur, XIX w.

544.

Dom

Wandy 40

mur, XIX w.

545.

Dom

Wandy 48/50

mur, XVIII/XIX w.

546.

Dom

Wandy 54

mur, pocz. XIX w.

547.

Dom

Wandy 56

mur, 1 poł. XIX w.

548.

Dom

Wandy 7

mur, XIX w.

549.

Dom

Wąska 10

mur, pocz. XX w.

550.

Dom

Wąska 12

mur, pocz. XX w.

551.

Dom

Wąska 14

mur, pocz. XX w.

552.

Dom

Wąska 18/20

mur, pocz. XX w.

553.

Dom

Wąska 22/24

mur, pocz. XX w.

554.

Dom

Wąska 6/8

mur, pocz. XX w.

555.

Dom

Wazów 3

mur

556.

Dom

Wazów 6

mur

557.

Dom

Wazów 8

mur

558.

Dom

Wazów 10

mur

516.
517.
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559.

Dom

Wazów 12

mur

560.

Dom

Wazów 24

mur

561.

Dom

Wazów 26

mur

562.

Dom

Wazów 28

mur

563.

Dom

Wazów 30

mur

564.

Dom

Wazów 34

mur

565.

Dom

Wazów 36

mur

566.

Dom

Wazów 42

mur

567.

Dom

Wąska 5

mur, pocz. XX w.

568.

Dom

Wąska 9

mur, pocz. XX w.

569.

Dom

Wąska 23

mur, k. XIX w.

570.

Dom

Wąska 25

mur, k. XIX w.

571.

Dom

Wąska 27

mur, k. XIX w.

572.

Willa

Bohaterów Westerplatte 25

mur, 2 ćw. XX w.

573.

Willa

Bohaterów Westerplatte 25a

mur

574.

Willa

Bohaterów Westerplatte 27

mur, 1 ćw. XX w.

575.

Budynek PZU d. willa

Bohaterów Westerplatte 30

mur, k. XIX w.

576.

Budynek PKP, d. willa

Bohaterów Westerplatte 32

mur, 1898 r.

577.

Apteka, d. willa

Bohaterów Westerplatte 45

mur, pocz. XX w.

578.

Dom

Wojska Polskiego 29

mur

579.

Kaplica cm. na byłym cm. Żydowskim

Wrocławska

mur, XIX w.

580.

Dom

Wrocławska 14

mur, pocz. XX w.

581.

Dom

Wrocławska 16

mur, XIX w.

582.

Dom

Wrocławska 21

mur, pocz. XX w.

583.

Dom

Wrocławska 23

mur, pocz. XX w.

584.

Dom

Wrocławska 25

mur, 1899 r.

585.

Dom

Wrocławska 3

mur, 1 poł. XIX w.

586.

Dom

Wrocławska 5

mur, XVIII/XIX w.

587.

Budynek gospodarczy, ob. Mieszkalny

Wrocławska 5

szach, poł. XIX w.

588.

Dom

Wrocławska 7a

mur

589.

Dom

Stanisława Wyspiańskiego 6

mur

590.

Dom

Zamkowa 1

mur, XIX w.

591.

Dom

Zamkowa 3/5

mur, XIX w.

592.

Dom

Zamkowa 5a,b,c,d

mur

593.

Dom

Zamkowa 31

mur, 3 ćw. XIX w.

594.

Dom

Zamkowa 33

mur, XIX w.

595.

Dom

Zamkowa 35

mur, XIX w.

596.

Dom

Zamkowa 37

mur, pocz. XX w.

597.

Dom

Zamkowa 39

mur, XIX w.

598.

Dom

Zyty 11-13

mur, 1 ćw. XX w.

599.

Dom

Zyty 1-1a

mur, 2 ćw. XX w.

600.

Dom

Zyty 17

mur, 2 ćw. XX w.

601.

Dom

Zyty 19

mur, pocz. XX w.

602.

Dom

Zyty 3-5

mur, 1 ćw. XX w.

603.

Dom

Zyty 7-9

mur, 1 ćw. XX w.

604.

Dom

Stefana Żeromskiego 11

mur, 3 ćw. XIX w.

605.

Dom

Stefana Żeromskiego 12

mur, 4 ćw. XIX w.

606.

Dom

Stefana Żeromskiego 17

mur

607.

Dom

Stefana Żeromskiego 3

mur, 4 ćw. XIX w.

608.

Dom

Stefana Żeromskiego 5

mur, 4 ćw. XIX w.

609.

Dom

Stefana Żeromskiego 7

mur, 3 ćw. XIX w.
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Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LXIV/792/10
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 30 marca 2010r.

1) dla jednostki urbanistycznej o symbolu A1 dla poszczególnych terenów obowiņzujņ ustalenia szczegółowe:

symbol
terenu

przeznaczenie
podstawowe

przeznaczenie
zamienne

nieprzekraczalną
wysokość zabudowy w granicach
terenu

maksymalny
procent terenów
zabudowanych

1
A1.1

2
UA

3
---

4
IV/K 18/H

5
100

minimalny
procent
terenów
biologicznie
czynnych
6
0

budynki
(ustalenia)

strefy
(ustalenia)

7
OR

8
A, W

2) dla jednostki urbanistycznej o symbolu A2 dla poszczególnych terenów obowiņzujņ ustalenia szczegółowe:

symbol
terenu

przeznaczenie
podstawowe

przeznaczenie
zamienne

nieprzekraczalną
wysokość zabudowy w granicach
terenu

1
A2. 1.
A2. 2.
A2. 3.
A2. 4.
A2. 5.
A2. 6.
A2. 7.
A2. 8.
A2. 9.
A2. 10.

2
UU
KDp
KDx
MWu
KDd
MWu
UU
UU
KDx
KDp

3
UN,UA,UK,MB*
------UU,UA,UK,MB
KDx
UU,UA,UK,MB
UA,UK,MB*
UA
-------

4
III/K 15/H
------IV/K 18/H
---IV/K 18/H
IV/K 18/H
III/K 15/H
-------

maksymalny
procent terenów zabudowanych
5
60
------80
---80
80
80
-------

minimalny
procent
terenów
biologicznie
czynnych
6
10
------10
---10
10
10
-------

budynki
(ustalenia)

strefy
(ustalenia)

7
OE,OR
------OR,OE
---OE OR
OE
OE
-------

8
A, W
A, W
A, W
A, W
A, W
A, W
A, W
A, W
A, W
A, W

W przypadku realizacji przeznaczenia oznaczonego gwiazdkņ wszelkie zabezpieczenia zwiņzane z wymogami określonymi na podstawie
przepisów o ochronie środowiska, w szczególności dotyczņce ochrony akustycznej winny byń realizowane w ramach danej inwestycji,
a nie w ramach terenu.
3) dla jednostki urbanistycznej o symbolu A3 dla poszczególnych terenów obowiņzujņ ustalenia szczegółowe:

symbol
terenu

przeznaczenie
podstawowe

przeznaczenie
zamienne

nieprzekraczalną
wysokość zabudowy w granicach
terenu

maksymalny
procent terenów zabudowanych

1
A3. 1.
A3. 2.
A3. 3.
A3. 4.
A3. 5.
A3. 6.
A3. 7.
A3. 8.
A3. 9.
A3. 10.
A3. 11.
A3. 12.
A3. 13.
A3. 14.
A3. 15.
A3. 16.
A3. 17.
A3. 18.
A3. 19.
A3. 20.
A3. 21.
A3. 22.
A3. 23.
A3. 24.
A3. 25.
A3. 26.

2
MWu
MWu
UK
UP
UU
KDp
MWu
UA
MWu
KDd
UC
KDp
UU
KDp
UU
MWu
UU
KDp
MWu
KDp
ZP
MWu
KDp
MWu
KDp
MWu

3
UU,UA,UK,MB
UU,UA,UK,MB
------UA,MB*
---UU,UA,UK,MB
UU
UU,UA,UK,MB
---UA,UU
---UA,UK
---UA,UK
UU,UA,UK,MB
UA,UK
KDx
UU,UA,MB
-----UU,UA,UK,MB
---UU,UA,UK,MB
---UU,UA,UK,MB

4
IV/K 18/H
IV/K 18/H
III/K 15/H
---III/K 15/H
---IV/K 18/H
III/K 15/H
III/K 15/H
---II/K 12/H
---IV/K 18/H
---III/K 15/H
III/K 15/H
IV/K 18/H
---III/K 15/H
---I/K 8/H
IV/K 18/H
---IV/K 18/H
---IV/K 18/H

5
60
60
80
---60
---60
50
100
---100
---100
---100
80
80
---80
------100
---80
---80

minimalny
procent
terenów
biologicznie
czynnych
6
20
20
10
---30
---30
30
0
---0
---0
---0
5
0
---5
------0
---0
---0

budynki
(ustalenia)

strefy
(ustalenia)

7
OE
OR,OE
OE
---OE
---OR,OE
OE
OE
---------OR
---OR
OR,OE
OE,OR
---OR
------OR,OE
---OR,OE
---OR,OE

8
A, W
A, W
A, W
A, W
A, W
A, W
A, W
A, W
A, W
A, W
A, W
A, W
A, W
A, W
A, W
A, W
A, W
A, W
A, W
A, W
A, W
A, W
A, W
A, W
A, W
A, W
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A3. 27.
A3. 28.
A3. 29.
A3. 30.
A3. 31.
A3. 32.
A3. 33.
A3. 34.
A3. 35.

KDp
UU
KDp
UD
MWu
MWu
ZP
KDx
ZP

---UA,MB*
------UU,UA,UK,MB
UU,UA,UK,MB
----------

– 3042 –
---V/K 21/H
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IV/K 18/H
I/K 8/H
---I/K 8/H
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---80
---80
80
80
----------

---10
---10
10
10
----------

---OR,OE
---OR
OR,OE
OR,OE
----------

A, W
A, W
A, W
A, W
A, W
A, W
A, W, Z
A, W
A, W, Z

W przypadku realizacji przeznaczenia oznaczonego gwiazdkņ wszelkie zabezpieczenia zwiņzane z wymogami określonymi na podstawie
przepisów o ochronie środowiska, w szczególności dotyczņce ochrony akustycznej winny byń realizowane w ramach danej inwestycji,
a nie w ramach terenu.
Ponadto dla jednostki urbanistycznej ustala siň:
a) wskazanie zmiany formy architektonicznej budynku naroşnego na skrzyşowaniu ulic Kupieckiej i Şeromskiego,
b) zaznaczenie w nawierzchni ulic i placów przebiegu dawnych murów miejskich oraz zarysów fundamentów innych obiektów odgrywajņcych waşna rolň w dziejach miasta;
4) dla jednostki urbanistycznej o symbolu A4 dla poszczególnych terenów obowiņzujņ ustalenia szczegółowe:

symbol
terenu

przeznaczenie
podstawowe

przeznaczenie
zamienne

1
A4. 1.
A4. 2.
A4. 3.
A4. 4.
A4. 5.
A4. 6.
A4. 7.
A4. 8.
A4. 9.
A4. 10.
A4. 11.
A4. 12.
A4. 13.
A4. 14.
A4. 15.
A4. 16.
A4. 17.

2
MWu
KDp
UC
MWu
MWu
UU
KDx
MWu
MWu
KDp
UU
MWu
KDx
KDd
MWu
UU
KDd
MWu

3
UU,UA,UK,MB
---UU,UA,UK,MB*
UU,UA,UK,MB
UU,UA,UK,MB
UK,UA
---UU,UA,UK,MB
UU,UA,UK,MB
---MB*,UK,UA
UU,UA,UK,MB
------UU,UA,UK,MB
UK,UA
---UU,UA,UK,MB
TG
------UU,UA,UK,MB
---UU,UA,UK,MB
---UU,UA,UK,MB
---------UU,UA,UK,MB
------UU,UA,UK,MB
UU,UA,UK,MB

A4. 18.
A4. 19.
A4. 20.
A4. 21.
A4. 22.
A4. 23.
A4. 24.
A4. 25.
A4. 26.
A4. 27.
A4. 28.
A4. 29.
A4. 30.
A4. 31.
A4. 32.
A4. 33.

ZP
KDx
MWu
UU
MWu
KDx
MWu
KDp
UD
KDx
MWu
ZP
MB
MWu
MWu

nieprzekraczalną
wysokość zabudowy w granicach
terenu

maksymalny
procent terenów zabudowanych

4
IV/K 18/H
---IV/K 18/H
IV/K 18/H
V/K 21/H
IV/K 18/H
---III/K 15/H
IV/K 18/H
---IV/K 18/H
III/K 15/H
------IV/K 18/H
IV/K 18/H
---IV/K 18/H

5
90
---100
100
100
100
---100
100
---90
80
------80
80
----

minimalny
procent
terenów
biologicznie
czynnych
6
0
---0
0
0
0
---0
0
---0
5
------10
10
----

80

10

------III/K 15/H
III/K 15/H
IV/K 18/H
---III/K 15/H
---25/H
---V/K 21/H
I/K 8/H
V/K 21/H
IV/K 18/H
IV/K 18/H

------80
90
90
---100
---100
---80
---80
80
80

------10
5
0
---0
---0
---10
---10
10
10

budynki
(ustalenia)

strefy
(ustalenia)

7
OR
------OR
OR
OE
---OR
OR,OE
---OE
OR, OE
------OR,OE
OR
---OE

8
A, W
A, W
A, W
A, W
A, W
A, W
A, W
A, W
A, W
A, W
A, W
A, W
A, W
A, W
A, W
A, W
A, W
A, W

------OE, OR
OR
OR,OE
---OE
---OR
---OR,OE
---OR
OE
OR

A, W
A, W
A, W
A, W
A, W
A, W
A, W
A, W
A, W
A, W
A, W
A, W
A, W
A, W
A, W

W przypadku realizacji przeznaczenia oznaczonego gwiazdkņ wszelkie zabezpieczenia zwiņzane z wymogami określonymi na podstawie
przepisów o ochronie środowiska, w szczególności dotyczņce ochrony akustycznej winny byń realizowane w ramach danej inwestycji,
a nie w ramach terenu.
Ponadto dla jednostki urbanistycznej ustala siň:
a) parcelacja niezabudowanego terenu na podstawie badań archeologicznych i w nawiņzaniu do historycznej zabudowy,
b) zaznaczenie w nawierzchni ulic i placów przebiegu dawnych murów miejskich oraz zarysów fundamentów innych obiektów odgrywajņcych waşna rolň w dziejach miasta,
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5) dla jednostki urbanistycznej o symbolu A5 dla poszczególnych terenów obowiņzujņ ustalenia szczegółowe:

symbol
terenu

przeznaczenie
podstawowe

przeznaczenie
zamienne

nieprzekraczalną
wysokość zabudowy w granicach
terenu

1
A5. 1.
A5. 2.
A5. 3.
A5. 4.
A5. 5.
A5. 6a.
A5. 6b.
A5. 7.
A5. 8.
A5. 9.
A5. 10.
A5. 11.
A5. 12.
A5. 13.
A5. 14.
A5. 15.

2
MWu
KDd
MWu
KDd
UU
KDd
KDp
UN
UN
MWu
KDd
MWu
KDd
ZP
MWu
UT

3
UU,UA,UK,MB
---UU,UA,UK,MB
------------UK
---UU,UA,UK,MB
---UU,UA,UK,MB
------UU,UA,UK,MB
----

4
IV/K 18/H
---III/K 15/H
---III/K 15/H
------III/K 15/H
IV/K 18/H
IV/K 18/H
---IV/K 18/H
------III/K 15/H
I/K 8/H

maksymalny
procent terenów
zabudowanych
5
90
---90
---70
------80
70
70
---70
------60
30

minimalny
procent
terenów
biologicznie
czynnych
6
0
---0
---10
------0
15
15
---15
------20
10

budynki
(ustalenia)

strefy
(ustalenia)

7
OR,OE
---OR,OE
---OE
---------OR
OE
---OE, OR
------OR, OE
----

8
B, OW
B, OW
B, OW
B, OW
B, OW
B, OW
B, OW
B, OW
B, OW
B, OW
B, OW
B, OW
B, OW
B, OW
B, OW
B, OW

Ponadto dla jednostki urbanistycznej ustala siň: parcelacja niezabudowanego terenu na podstawie badań archeologicznych
i w nawiņzaniu do historycznej zabudowy,
6) dla jednostki urbanistycznej o symbolu A6 dla poszczególnych terenów obowiņzujņ ustalenia szczegółowe:

symbol
terenu

przeznaczenie
podstawowe

przeznaczenie
zamienne

nieprzekraczalną
wysokość zabudowy w granicach
terenu

maksymalny
procent terenów
zabudowanych

1
A6. 1.
A6. 2.
A6. 3.
A6. 4.
A6. 5.

2
MWu
UP
KDx
UU
MWu

3
UU,UA,UK,MB
------UK,UA
UU,UA,UK,MB

4
III/K 15/H
III/K 15/H
---III/K 15/H
III/K 15/H

5
70
100
---70
70

minimalny
procent
terenów
biologicznie
czynnych
6
5
0
---10
10

budynki
(ustalenia)

strefy
(ustalenia)

7
OR,OE
------OE
OR,OE

8
A, W
A, W
A, W
A, W
A, W

7) dla jednostki urbanistycznej o symbolu A7 dla poszczególnych terenów obowiņzujņ ustalenia szczegółowe:

symbol
terenu

przeznaczenie
podstawowe

przeznaczenie
zamienne

1
A7. 1.
A7. 2.
A7. 3.
A7. 4.
A7. 5.
A7. 6.

2
MWu
UU
UU
KDx
MWu
UU

3
UU
---------UU,UA,UK,MB
MB*, UA

nieprzekraczalną
wysokość zabudowy w granicach
terenu
4
III/K 15/H
II/K 12/H
II/K 12/H
---IV/K 18/H
III/K 15/H

maksymalny
procent terenów
zabudowanych
5
70
60
60
---70
80

minimalny
procent terenów biologicznie czynnych
6
15
20
10
---15
10

budynki
(ustalenia)

strefy (ustalenia)

7
OR,OE
---OE
---OE
OE

8
A, W, B,OW
B,OW
B, OW
B, OW
B, OW
B,OW

W przypadku realizacji przeznaczenia oznaczonego gwiazdkņ wszelkie zabezpieczenia zwiņzane z wymogami określonymi na podstawie
przepisów o ochronie środowiska, w szczególności dotyczņce ochrony akustycznej winny byń realizowane w ramach danej inwestycji,
a nie w ramach terenu.
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8) dla jednostki urbanistycznej o symbolu A8 dla poszczególnych terenów obowiņzujņ ustalenia szczegółowe:

symbol
terenu

przeznaczenie
podstawowe

przeznaczenie
zamienne

1

2
MWu

3
UU,UA,UK,
MB*
UU,UA,UK
UA, MB
TG
---UU,UA,UK,MB
----

A8. 1.
A8. 2.
A8. 3.
A8. 4.
A8. 5.
A8. 6.
A8. 7.

MNu
UU
ZP
KDx
MWu
ZP

nieprzekraczalną
wysokość zabudowy
w granicach terenu
4
III/K 15/H
II/K 12/H
VI/K 25/H
I/K 8/H
---III/K 15/H
I/K 8/H

5

minimalny
procent
terenów
biologicznie
czynnych
6

70

15

60
80
------80
----

20
10
------5
----

maksymalny
procent terenów zabudowanych

budynki
(ustalenia)

strefy
(ustalenia)

7
OR,OE

8
B, OW

OR,OE
OE
------OR
----

B, OW
B, OW
B, OW
B, OW
B,OW
B, OW

W przypadku realizacji przeznaczenia oznaczonego gwiazdkņ wszelkie zabezpieczenia zwiņzane z wymogami określonymi na podstawie
przepisów o ochronie środowiska, w szczególności dotyczņce ochrony akustycznej winny byń realizowane w ramach danej inwestycji,
a nie w ramach terenu.
9) dla jednostki urbanistycznej o symbolu A9 dla poszczególnych terenów obowiņzujņ ustalenia szczegółowe:

symbol
terenu

przeznaczenie
podstawowe

przeznaczenie
zamienne

1

2
MWu

3

A9. 1.
A9. 2.
A9. 3.
A9. 4.
A9.5.
A9.6.
A9.7.
A9.8.
A9.9a.
A9.9b.
A9.10.
A9.11.
A9.12.
A9.13.
A9.14.
A9.15.
A9.16.
A9.17.
A9.18.
A9.19.
A9.20.
A9.21.
A9.22.
A9.23.
A9.24.

UU,UA,UK,MB

KDp
KDp
KDp
UU

----------

UU
MWu
UU
KDx
KDx
UK
UO
UA
MWu
UK
UZ
KDd
UA
UO
UA
MNu
UO
MWu
ZP
ZP

---UU,UA,UK,MB
----------------------UU,UA,UK,MB
------------------UU,UO
---UU,UA,UK,MB
-------

----

5

minimalny
procent
terenów
biologicznie
czynnych
6

80

10

---------V/K 21/H

----------

----------

90

0

V/K 21/H
V/K 21/H
III/K 15/H
------III/K 15/H
III/K 15/H
IV/K 18/H
IV/K 18/H
II/K 12/H
IV/K 18/H
---V/K 21/H
II/K 12/H
III/K 15/H
III/K 15/H
III/K 15/H
V/K 21/H
---I/K 8/H

90
70
80
------80
30
70
70
40
50
---60
30
60
60
40
70
-------

0
15
0
------10
50
10
15
20
10
---15
50
15
30
30
20
-------

nieprzekraczalną
wysokość zabudowy w granicach
terenu
4
III/K 15/H

maksymalny
procent terenów
zabudowanych

Ponadto dla jednostki urbanistycznej ustala siň:
a) nakaz stosowania kamienia naturalnego na nawierzchniach,
b) nakaz eliminacji zabudowy substandartowej,
c) nakaz dwustronnego kształtowania elewacji – od wnňtrza i zewnňtrza kwartału,
d) zakaz utrzymania funkcji parkingów naziemnych we wnňtrzu kwartału,
e) dopuszczenie braku zachowania podziału parcelacyjnego;

budynki
(ustalenia)

strefy
(ustalenia)

7
OE, OR

8
A, W,
B,OW
B,OW
B,OW
B,OW
A, W,
B,OW
B,OW
B,OW
B,OW
B,OW
B,OW
B, OW
B, OW
B, OW
B, OW
B, OW
B, OW
B,OW
B, OW
B, OW
B, OW
B, OW
B, OW
B, OW
B, OW
B, OW

---------OE, OR
OR
OE
OR
------OR
------OR,OE
OR
OE
---OR,OE
OR
OR,OE
OR
OE
OR,OE
-------
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10) dla jednostki urbanistycznej o symbolu A10 dla poszczególnych terenów obowiņzujņ ustalenia szczegółowe:

symbol
terenu

przeznaczenie
podstawowe

przeznaczenie
zamienne

nieprzekraczalną
wysokość zabudowy w granicach
terenu

maksymalny
procent terenów zabudowanych

1
A10. 1.
A10. 2.
A10. 3.
A10. 4.
A10. 5.
A10. 6.
A10. 7.
A10. 8.
A10. 9.
A10. 10.
A10. 11.
A10. 12.
A10. 13.
A10. 14.
A10. 15.
A10. 16.
A10. 17.
A10. 18.
A10. 19.

2
UU
ZP
TZ
MN
KDd
MWu
MNu
UA
KDd
MWu
UU
MN
UD
KDd
ZP
UA
TZ
UU
UZ

3
UA,MB*
------UU
---UU,UA,UK,MB
---------UU,UA,UK,MB
---UU
---------------UK
----

4
III/K 15/H
I/K 8/H
---II/K 12/H
---V/K 21/H
II/K 12/H
VI/K 25/H
---V/K 21/H
IV/K 19/H
II/K 12/H
25/H
---I/K 8/H
III/K 15/H
---III/K 15/H
III/K 15/H

5
70
------40
---70
40
50
---60
60
30
50
------50
---70
40

minimalny
procent
terenów
biologicznie
czynnych
6
15
------40
---10
40
20
---10
10
50
20
------10
---5
30

budynki
(ustalenia)

strefy
(ustalenia)

7
OR, OE
------OR,OE
---OE
OE
------OR,OE
OR
OR
OR
------OE
---OR
OR

8
B, OW, B1
B, OW, B1
---B,OW, B1
---B1
B1
B1
B,OW
B,OW
B,OW, B1
B,OW, B1
B,OW, B2
---B1
B1
---B1
B1

11) dla jednostki urbanistycznej o symbolu A11 dla poszczególnych terenów obowiņzujņ ustalenia szczegółowe:

symbol
terenu

przeznaczenie
podstawowe

przeznaczenie
zamienne

nieprzekraczalną
wysokość zabudowy w granicach
terenu

1
A11. 1.
A11. 2.
A11. 3.
A11. 4.
A11. 5.
A11. 6.
A11. 7.

2
UA
UD
UC
KDd
UU
MWu
UZ

3
------UU
---UK, UA
UU,UA,UK,MB
UU

4
IV/K 18/H
18/H
VI/K 25/H
---III/K 12/H
IV/K 18/H
IV/K 18/H

maksymalny
procent terenów zabudowanych
5
60
50
90
---80
70
90

minimalny
procent
terenów
biologicznie
czynnych
6
10
20
0
---5
0
0

budynki
(ustalenia)

strefy
(ustalenia)

7
OE
OR
---------OR,OE
OR

8
B,OW
B,OW, B2
B,OW
B,OW
B,OW
B,OW
B,OW

12) dla jednostki urbanistycznej o symbolu B1 dla poszczególnych terenów obowiņzujņ ustalenia szczegółowe:

symbol
terenu

przeznaczenie
podstawowe

przeznaczenie
zamienne

nieprzekraczalną
wysokość zabudowy

maksymalny
procent terenów
zabudowanych

1
B1.1.
B1.2.
B1.3.
B1.4.
B1.5.

2
UU
UC
Pp
UU
MWu

3
UZ
UU
UA,UU,UP
UA,UP
MNu, UU,UK

4
IV/K 18/H
III/K 15/H
II/K 12/H
III/K 15/H
III/K 15/H

5
70
80
50
70
70

minimalny
procent
terenów
biologicznie
czynnych
6
10
0
5
10
20

budynki
(ustalenia)

strefy
(ustalenia)

7
---------OE
OE

8
B, OW
B, OW
B, OW
B, OW
B, OW

Ponadto dla jednostki urbanistycznej ustala siň:
a) nakaz utrzymania lub zwiňkszenie liczby miejsc postojowych w ramach terenu oznaczonego symbolem B1.4.UU
13) dla jednostki urbanistycznej o symbolu B2 dla poszczególnych terenów obowiņzujņ ustalenia szczegółowe:

symbol
terenu

przeznaczenie
podstawowe

przeznaczenie
zamienne

nieprzekraczalną
wysokość zabudowy w granicach
terenu

maksymalny
procent terenów
zabudowanych

1
B2.1.
B2.2.

2
UU
MWu

3
---UU,UK,UZ

4
II/K 12/H
IV/K 18/H

5
80
70

minimalny
procent
terenów
biologicznie
czynnych
6
5
20

budynki
(ustalenia)

strefy
(ustalenia)

7
---OR,OE

8
B, OW
B, OW
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14) dla jednostki urbanistycznej o symbolu B3 dla poszczególnych terenów obowiņzujņ ustalenia szczegółowe:

symbol
terenu

przeznaczenie
podstawowe

przeznaczenie
zamienne

nieprzekraczalną
wysokość zabudowy w granicach
terenu

maksymalny
procent terenów zabudowanych

1
B3. 1.
B3. 2.
B3. 3.
B3. 4.
B3. 5.

2
MWu
KDd
MWu
UO
MWu

3
UU,UK,UZ
---UU,UK,UZ
---UU,UK,UP

4
IV/K 18/H
---IV/K 18/H
III/K 15/H
V/K 21/H

5
70
---70
50
70

minimalny
procent
terenów
biologicznie
czynnych
6
20
---20
30
20

budynki
(ustalenia)

strefy
(ustalenia)

7
OR,OE
---OR,OE,
OE
OR,OE

8
B, OW
A,W,B,OW
A,W,B,OW
B, OW
A,W,B,OW

15) dla jednostki urbanistycznej o symbolu B4 dla poszczególnych terenów obowiņzujņ ustalenia szczegółowe:

symbol
terenu

przeznaczenie
podstawowe

przeznaczenie
zamienne

nieprzekraczalną
wysokość zabudowy w granicach
terenu

1
B4. 1.
B4. 2.
B4. 3.
B4. 4.
B4. 5.
B1.6.
B1.7.

2
UO
MWu
ZP
KDx
MWu
KDx
MWu

3
---UU,UA,UO,MB
------UU,UA,UK, TG
---UU,UK

4
II/K 12/H
IV/K 18/H
I/K 8/H
---IV/K 18/H
---IV/K 18/H

maksymalny
procent terenów zabudowanych
5
40
60
------60
---80

minimalny
procent
terenów
biologicznie
czynnych
6
40
20
------20
---5

budynki
(ustalenia)

strefy
(ustalenia)

7
OE
OR, OE
------OE
---OE, OR

8
A, W
A, W
A, W
A, W
A, W
A, W
A, W

16) dla jednostki urbanistycznej o symbolu C1 dla poszczególnych terenów obowiņzujņ ustalenia szczegółowe:

symbol
terenu

przeznaczenie
podstawowe

przeznaczenie
zamienne

nieprzekraczalną
wysokość zabudowy w granicach
terenu

maksymalny
procent terenów zabudowanych

1
C1. 1.
C1. 2.
C1. 3.
C1. 4.
C1. 5.
C1. 6.
C1. 7.

2
Pp
UP
Pp
MWu
ZP
TG
KDx

3
UU,UP,UA, UT
---UU,UP,UA,UT
UU,MB,UK,UZ,
----------

4
II/K 12/H
II/K 12/H
II/K 12/H
V/K 21/H
---I/K 8/H
----

5
50
---50
50
----------

minimalny
procent
terenów
biologicznie
czynnych
6
25
---25
20
----------

budynki
(ustalenia)

strefy
(ustalenia)

7
----------------------

8
---------B, OW
------B, OW

Ponadto dla jednostki urbanistycznej ustala siň:
a) nakaz utrzymania przebiegu śladu ścieşki rowerowej tzw. „Zielonej Strzały”,
17) dla jednostki urbanistycznej o symbolu C2 dla poszczególnych terenów obowiņzujņ ustalenia szczegółowe:

symbol
terenu

przeznaczenie
podstawowe

przeznaczenie zamienne

nieprzekraczalną
wysokość zabudowy w granicach
terenu

1
C2. 1.
C2. 2.
C2. 3.
C2. 4.
C2. 5.
C2. 6.
C2. 7.
C2. 8.
C2. 9.
C2. 10.
C2. 11.
C2. 12.
C2. 13.
C2. 14.
C2. 15.

2
MWu
UO
KDd
MWu
MN
UU
KDd
MWu
KDd
MNu
KDd
KDd
ZP
MN
MWu

3
UU
------UU
---------UU, UA
---MW
------------UU, K,UZ,UO,MB

4
XI/K 35/H
II/K 12/H
---XI/K 35/H
II/K 12/H
III/K 15/H
---IV/K 18/H
---IV/K 18/H
------I/K 8/H
III/K 15/H
IV/K 18/H

maksymalny
procent terenów zabudowanych
5
40
30
---60
50
60
---60
---50
---------40
60

minimalny
procent
terenów
biologicznie
czynnych
6
20
50
---20
35
20
---20
---30
---------40
30

budynki
(ustalenia)

strefy
(ustalenia)

7
------------OE
------OE
---OE
---------OE
OE, OR

8
B, OW
B, OW
B, OW
B, OW
B, OW
B, OW
B, OW
B, OW
B, OW
B, OW
B, OW
B, OW
B, OW
B, OW
A,W,B,OW
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90
90
70
---80
70

0
0
10
---10
10

OE
----------------

A,W,B,OW
B, OW
B, OW
B, OW
B, OW
B, OW

18) dla jednostki urbanistycznej o symbolu C3 dla poszczególnych terenów obowiņzujņ ustalenia szczegółowe:

symbol
terenu

przeznaczenie
podstawowe

przeznaczenie
zamienne

nieprzekraczalną
wysokość zabudowy w granicach terenu

maksymalny
procent terenów zabudowanych

1
C3. 1.
C3. 2.
C3. 3.
C3. 4.
C3. 5.
C3. 6.
C3. 7.
C3. 8.
C3. 9.
C3. 10.
C3. 11.
C3. 12.
C3. 13.
C3. 14.
C3. 15.
C3. 16.
C3. 17.
C3. 18.

2
MN
UP
UO
UA
UU
MWu
KDd
MNu
MN
KDd
KDl
MN
MWu
MWu
UA
UD
MWu
KDd

3
------------UP,UT, Pp
UU,UA
---UU
MW
------MW
UU,UA,UK
UU,UA,UK
UU
---UU,UA,UK,MB
----

4
II/K 12/H
I/K 8/H
III/K 15/H
IV/K 18/H
III/K 15/H
III/K 15/H
---II/K 12/H
IV/K 18/H
------IV/K 18/H
III/K 15/H
IV/K 18/H
III/K 15/H
III/K 15/H
IV/K 18/H
----

5
50
90
40
70
60
80
---60
40
------40
60
70
50
50
70
----

minimalny
procent
terenów
biologicznie
czynnych
6
30
0
50
5
20
10
---20
40
------40
20
20
20
30
10
----

budynki
(ustalenia)

strefy (ustalenia)

7
OE
------OE
---OE
---OE
OE
------OE
OE
OE
------OE
----

8
B, OW
B, OW
B, OW
B, OW
B, OW
B, OW
B, OW
B, OW
B, OW
B, OW
B, OW
A,W,B,OW
B, OW
A,W,B,OW
B, OW
B, OW
A,W,B,OW
B, OW

19) dla jednostki urbanistycznej o symbolu C4 dla poszczególnych terenów obowiņzujņ ustalenia szczegółowe:

symbol
terenu

przeznaczenie
podstawowe

przeznaczenie
zamienne

nieprzekraczalną
wysokość zabudowy w granicach
terenu

1
C4. 1.
C4. 2.
C4. 3.

2
MN
UK
UD

3
MW
-------

4
IV/K 18/H
VI/K 25/H
V/K 21/H

maksymalny
procent terenów
zabudowanych
5
70
80
60

minimalny
procent
terenów
biologicznie
czynnych
6
10
5
20

budynki
(ustalenia)

strefy
(ustalenia)

7
OR,OE
---OE

8
A, W
A, W
A, W, B2

20) dla jednostki urbanistycznej o symbolu D1 dla poszczególnych terenów obowiņzujņ ustalenia szczegółowe:

symbol
terenu

przeznaczenie
podstawowe

przeznaczenie
zamienne

nieprzekraczalną
wysokość zabudowy w granicach
terenu

maksymalny
procent terenów
zabudowanych

1
D1. 1.
D1. 2.
D1. 3.
D1. 4.
D1. 5.
D1. 6.
D1. 7.
D1. 8.
D1. 9.
D1. 10.
D1. 11.
D1. 12.
D1. 13.
D1. 14.
D1. 15.
D1. 16.
D1. 17.
D1. 18.

2
UU
KDl
MNu
KDp
MNu
KDl
UU
KDl
UU
MNu
KDd
KDd
MNu
UU
KDl
Pp
MNu
MWu

3
MB*
---------------UZ,MB*, MNu*
------UU
------UU
UA,UZ
---UT,UP,UA
UU, MWu
UU

4
III/K 15/H
---II/K 12/H
---II/K 12/H
---III/K 15/H
---III/K 15/H
III/K 15/H
------II/K 12/H
III/K 15/H
---III/K 15/H
IV/K 18/H
VI/K 25/H

5
50
---50
---50
---50
---50
50
------50
80
---70
50
50

minimalny
procent
terenów
biologicznie
czynnych
6
25
---40
---40
---25
---25
40
------25
10
---10
40
40

budynki
(ustalenia)

strefy
(ustalenia)

7
OE
---OE
------------------OE
------OE
------OE
OE
OE

8
---------------------------M
------M
M
B, OW
B, OW
---B, OW
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W przypadku realizacji przeznaczenia oznaczonego gwiazdkņ wszelkie zabezpieczenia zwiņzane z wymogami określonymi na podstawie
przepisów o ochronie środowiska, w szczególności dotyczņce ochrony akustycznej winny byń realizowane w ramach danej inwestycji,
a nie w ramach terenu.
21) dla jednostki urbanistycznej o symbolu D2 dla poszczególnych terenów obowiņzujņ ustalenia szczegółowe:

symbol
terenu

przeznaczenie
podstawowe

przeznaczenie
zamienne

nieprzekraczalną
wysokość zabudowy w granicach
terenu

1
D2. 1.
D2. 2.
D2. 3.
D2. 4.
D2. 5.
D2. 6.
D2. 7.
D2. 8.

2
MNu
MW
MNu
UO
MNu
UT
MNu
MNu

3
---UT,UA, MB
UU,UA
---UU,UA
---UU,UA
UU,UA

4
III/K 15/H
IV/K 18/H
III/K 15/H
II/K 12/H
IV/K 18/H
I/K 8/H
II/K 12/H
II/K 12/H

maksymalny
procent terenów
zabudowanych
5
40
50
40
40
40
---40
40

minimalny
procent
terenów
biologicznie
czynnych
6
30
25
30
40
40
---30
30

budynki
(ustalenia)

strefy
(ustalenia)

7
OE
OE
OE
OE
OE
OE
---OE

8
M
M
M
B, OW
B, OW
B, OW
B, OW
B, OW

22) dla jednostki urbanistycznej o symbolu D3 dla poszczególnych terenów obowiņzujņ ustalenia szczegółowe:

symbol
terenu

przeznaczenie
podstawowe

przeznaczenie
zamienne

nieprzekraczalną
wysokość zabudowy w granicach
terenu

1
D3. 1.
D3. 2.
D3. 3.
D3. 4.
D3. 5.
D3. 6.
D3. 7.
D3. 8.
D3. 9.

2
Ps
MNu
UU
MNu
UT
UU
UU
KDx
TZ

3
---UU
UA,UK
-------------------

4
II/K 12/H
III/K 15/H
II/K 12/H
II/K 12/H
---II/K 12/H
II/K 12/H
------

maksymalny
procent terenów
zabudowanych
5
40
40
60
40
---70
70
------

minimalny
procent
terenów
biologicznie
czynnych
6
20
30
20
40
---10
10
------

budynki
(ustalenia)

strefy
(ustalenia)

7
---OE
---OE
---OE
OE
------

8
---M
---B, OW
B, OW
B, OW
B, OW
------

23) dla jednostki urbanistycznej o symbolu D4 dla poszczególnych terenów obowiņzujņ ustalenia szczegółowe:

symbol
terenu

przeznaczenie
podstawowe

przeznaczenie
zamienne

nieprzekraczalną
wysokość zabudowy w granicach
terenu

maksymalny
procent terenów
zabudowanych

1
D4. 1.
D4. 2.
D4. 3.
D4. 4.
D4. 5.
D4. 6.
D4. 7.
D4. 8.
D4. 9.
D4. 10.
D4. 11.
D4. 12.
D4. 13.

2
MWu
UU
KDl
KDl
KDl
UU
UU
KDl
UU
UU
UU
TZ
TZ

3
UU,UK,UZ
------------------------UK,UZ, TK
UK,UZ, MB*
-------

4
II/K 12/H
II/K 12/H
---------II/K 12/H
II/K 12/H
---II/K 12/H
II/K 12/H
II/K 12/H
-------

5
60
60
---------70
60
---70
70
30
-------

minimalny
procent
terenów
biologicznie
czynnych
6
20
20
---------20
20
---20
20
10
-------

budynki
(ustalenia)

strefy
(ustalenia)

7
OE
OE
---------OE
------OE
OE
----------

8
B, OW
B, OW
B, OW
B, OW
B, OW
B, OW
B, OW
------B, OW
----------

W przypadku realizacji przeznaczenia oznaczonego gwiazdkņ wszelkie zabezpieczenia zwiņzane z wymogami określonymi na podstawie
przepisów o ochronie środowiska, w szczególności dotyczņce ochrony akustycznej winny byń realizowane w ramach danej inwestycji,
a nie w ramach terenu.
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24) dla jednostki urbanistycznej o symbolu E1 dla poszczególnych terenów obowiņzujņ ustalenia szczegółowe:

symbol
terenu

przeznaczenie
podstawowe

przeznaczenie
zamienne

nieprzekraczalną
wysokość zabudowy w granicach
terenu

maksymalny
procent terenów
zabudowanych

1
E1. 1.
E1. 2.
E1. 3.
E1. 4.
E1. 5.
E1. 6.
E1. 7.
E1. 8.
E1. 9.
E1. 10.
E1. 11.
E1. 12.
E1. 13.
E1. 14.
E1. 15.
E1. 16.
E1. 17.
E1. 18.
E1. 19.
E1. 20.
E1. 21.
E1. 22.
E1. 23.
E1. 24.
E1. 25.

2
UU
KDd
UU
MWu
MNu
MW
MN
MW
UU
KDl
UP
KDd
MW
TZ
KDp
UO
MW
MWu
UU
MN
KDd
MNu
MN
UU
UU

3
UO,UA, MWu*
---UO,UA
UU
UU
UU
------UA
------------------------------------UU,UZ
----------

4
V/K 21/H
---V/K 21/H
V/K 21/H
II/K 12/H
V/K 21/H
II/K 12/H
IV/K 18/H
V/K 21/H
---------IV/K 18/H
------V/K 20/H
IV/K 18/H
II/K 12/H
IV/K 18/H
II/K 12/H
---III/K 15/H
III/K 15/H
IV/K 18/H
IV/K 18/H

5
70
---70
60
70
60
70
60
70
---------60
------30
60
60
60
40
---50
40
60
60

minimalny
procent
terenów
biologicznie
czynnych
6
10
---10
20
20
30
10
20
10
---------30
------20
20
20
20
40
---40
40
10
10

budynki
(ustalenia)

strefy
(ustalenia)

7
OE
---OE
OE
OE
OE
OE
OE
OE
---------OE
---------OE
OE
OE
OE
---OE
OE
-------

8
B, OW
B, OW
B, OW
B, OW
B, OW
B, OW
B, OW
B, OW, B3
B, OW
B, OW
B, OW
B, OW
B, OW, B3
---B, OW
B, OW
B, OW, B3
B, OW
---B, OW, B3
B, OW
B, OW
----------

W przypadku realizacji przeznaczenia oznaczonego gwiazdkņ wszelkie zabezpieczenia zwiņzane z wymogami określonymi na podstawie
przepisów o ochronie środowiska, w szczególności dotyczņce ochrony akustycznej winny byń realizowane w ramach danej inwestycji,
a nie w ramach terenu;
25) dla jednostki urbanistycznej o symbolu E2 dla poszczególnych terenów obowiņzujņ ustalenia szczegółowe:

symbol
terenu

przeznaczenie
podstawowe

przeznaczenie
zamienne

nieprzekraczalną
wysokość zabudowy w granicach
terenu

1
E2. 1.
E2. 2.

2
MB
MNu

3
UU
----

4
III/K 15/H
III/K 15/H

maksymalny
procent terenów
zabudowanych
5
80
40

minimalny
procent
terenów
biologicznie
czynnych
6
5
40

budynki
(ustalenia)

strefy
(ustalenia)

7
---OE

8
B, OW
B, OW, B1

26) dla jednostki urbanistycznej o symbolu E3 dla poszczególnych terenów obowiņzujņ ustalenia szczegółowe:

symbol
terenu

przeznaczenie
podstawowe

przeznaczenie
zamienne

nieprzekraczalną
wysokość zabudowy w granicach
terenu

1
E3. 1.
E3. 2.
E3. 3.
E3. 4.
E3. 5.
E3. 6.

2
UT
UU
UU
UP
ZP
UU

3
UU,UA
---UZ,MB*
------UZ,UA,UK, TG

4
III/K 15/H
III/K 15/H
III/K 15/H
III/K 15/H
I/K 6/H
II/K 12/H

maksymalny
procent terenów
zabudowanych
5
40
60
60
80
---60

minimalny
procent
terenów
biologicznie
czynnych
6
10
10
20
10
---10

budynki
(ustalenia)

strefy
(ustalenia)

7
OE
---OR,OE
------OE

8
------------Z
----

W przypadku realizacji przeznaczenia oznaczonego gwiazdkņ wszelkie zabezpieczenia zwiņzane z wymogami określonymi na podstawie
przepisów o ochronie środowiska, w szczególności dotyczņce ochrony akustycznej winny byń realizowane w ramach danej inwestycji,
a nie w ramach terenu.
Ponadto dla jednostki urbanistycznej ustala siň nakaz zagwarantowania miejsc parkingowych dla obsługi funkcji dworca autobusowego oraz dworca kolejowego;

Dziennik Urzňdowy
Województwa Lubuskiego Nr 49

– 3050 –

Poz. 702

27) dla jednostki urbanistycznej o symbolu E4 dla poszczególnych terenów obowiņzujņ ustalenia szczegółowe:

symbol
terenu

przeznaczenie
podstawowe

przeznaczenie
zamienne

nieprzekraczalną
wysokość zabudowy w granicach
terenu

maksymalny
procent terenów
zabudowanych

1
E4. 1.
E4. 2.
E4. 3.
E4. 4.

2
UA
MWu
MNu
ZP

3
---UU,UA
-------

4
VI/K 25/H
IV/K 18/H
II/K 12/H
----

5
50
60
30
----

minimalny
procent
terenów
biologicznie
czynnych
6
20
20
40
----

budynki
(ustalenia)

strefy
(ustalenia)

7
------OE
----

8
------M
Z

28) dla jednostki urbanistycznej o symbolu F1 dla poszczególnych terenów obowiņzujņ ustalenia szczegółowe:

symbol
terenu

przeznaczenie
podstawowe

przeznaczenie
zamienne

nieprzekraczalną
wysokość zabudowy w granicach
terenu

maksymalny
procent terenów
zabudowanych

1
F1. 1.
F1. 2.
F1. 3.

2
MWu
TZ
UU

3
UU,UA,UK
-------

4
III/K 15/H
---VI/K 25/H

5
60
---70

minimalny
procent
terenów
biologicznie
czynnych
6
10
---10

budynki
(ustalenia)

strefy
(ustalenia)

7
OR,OE
---OR,OE

8
------P

29) dla jednostki urbanistycznej o symbolu G1 dla poszczególnych terenów obowiņzujņ ustalenia szczegółowe:

symbol
terenu

przeznaczenie
podstawowe

przeznaczenie
zamienne

nieprzekraczalną
wysokość zabudowy w granicach
terenu

1
G1.1.

2
MW

3
----

4
IV/K 18/H

maksymalny
procent terenów
zabudowanych
5
40

minimalny
procent
terenów
biologicznie
czynnych
6
20

budynki
(ustalenia)

strefy
(ustalenia)

7
OE

8
----

30) dla jednostki urbanistycznej o symbolu H1 dla poszczególnych terenów obowiņzujņ ustalenia szczegółowe:

symbol
terenu

przeznaczenie
podstawowe

przeznaczenie
zamienne

nieprzekraczalną
wysokość zabudowy w granicach
terenu

1
H1. 1.
H1. 2.

2
UU
UO

3
UK,UZ, MB*
----

4
V/K 21/H
III/K 15/H

maksymalny
procent terenów
zabudowanych
5
70
40

minimalny
procent
terenów
biologicznie
czynnych
6
10
20

budynki
(ustalenia)

strefy
(ustalenia)

7
---OE

8
-------

W przypadku realizacji przeznaczenia oznaczonego gwiazdkņ wszelkie zabezpieczenia zwiņzane z wymogami określonymi na podstawie
przepisów o ochronie środowiska, w szczególności dotyczņce ochrony akustycznej winny byń realizowane w ramach danej inwestycji,
a nie w ramach terenu;
31) dla jednostki urbanistycznej o symbolu I1 dla poszczególnych terenów obowiņzujņ ustalenia szczegółowe:

symbol
terenu

przeznaczenie
podstawowe

przeznaczenie
zamienne

nieprzekraczalną
wysokość zabudowy w granicach
terenu

maksymalny
procent terenów
zabudowanych

1
I1. 1.
I1. 2.
I1. 3.
I1. 4.
I1. 5.
I1. 6.
I1. 7.
I1. 8.
I1. 9.
I1. 10.
I1. 11.
I1. 12.
I1. 13.
I1. 14.

2
UK
ZP
MW
UU
KDd
ZP
MWu
KDx
MW
MW
UO
UP
KDx
MN

3
---------UK,UZ
---------------------------UU

4
II/K 12/H
I/K 8/H
IV/K 18/H
II/K 12/H
---15/H
IV/K 18/H
---XI/K 35/H
XI/K 35/H
III/K 15/H
I/K 8/H
---III/K 15/H

5
80
---60
60
------70
---60
60
40
60
---40

minimalny
procent
terenów
biologicznie
czynnych
6
0
---20
20
------20
---20
20
50
10
---40

budynki
(ustalenia)

strefy
(ustalenia)

7
OE
------------OE
OR, OE
---------OR
------OE

8
---B, OW
B, OW
B, OW
------M
---------M
------M
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60
---60
70

20
---20
20

-------------

-------------

32) dla jednostki urbanistycznej o symbolu I2 dla poszczególnych terenów obowiņzujņ ustalenia szczegółowe:

symbol
terenu

przeznaczenie
podstawowe

przeznaczenie
zamienne

nieprzekraczalną
wysokość zabudowy w granicach
terenu

maksymalny
procent terenów
zabudowanych

1
I2. 1.
I2. 2.
I2. 3.
I2. 4.
I2. 5.
I2. 6.
I2. 7.
I2. 8.
I2. 9.
I2. 10.
I2. 11.
I2. 12.
I2. 13.

2
UU
UA
MW
MN
MWu
MN
UA
KDx
UZ
UO
KDd
MN
KDx

3
UK, UZ
------------------------boiska sportowe
----------

4
III/K 15/H
XI/K 35/H
V/K 21/H
III/K 15/H
V/K 21/H
II/K 12/H
IV/K 18/H
---VII/K 12/H
IV/K 18/H
---II/K 12/H
----

5
80
70
60
40
60
50
60
---70
60
---30
----

minimalny
procent
terenów
biologicznie
czynnych
6
10
20
30
40
30
20
20
---20
20
---50
----

budynki
(ustalenia)

strefy
(ustalenia)

7
OE
OE
---OE
---OE
------OE
------OE
----

8
B, OW
B, OW
B, OW
B, OW
------------------B, OW
B, OW
----

33) dla jednostki urbanistycznej o symbolu J1 dla poszczególnych terenów obowiņzujņ ustalenia szczegółowe:

symbol
terenu

przeznaczenie
podstawowe

przeznaczenie
zamienne

nieprzekraczalną
wysokość zabudowy w granicach
terenu

1
J1. 1.
J1. 2.
J1. 3.
J1. 4.
J1. 5.
J1. 6.
J1. 7.
J1. 8.
J1. 9.
J1. 10.
J1. 11.
J1. 12.
J1. 13.
J1. 14.
J1. 15.
J1. 16.
J1. 17.
J1. 18.

2
KDp
MW
UA
UA
MWu
MW
ZP
UU
KDd
UU
UP
UU
MB
MN
MN
MWu
MN
UZ

3
------------UK, UA
------UK,MB*
---------------------MNu*
-------

4
---II/K 12/H
VI/K 25/H
VI/K 25/H
12/H
III/K 15/H
I/K 8/H
IV/K 18/H
---IV/K 18/H
III/K 15/H
IV/K 18/H
IV/K 18/H
II/K 12/H
II/K 12/H
IV/K 18/H
II/K 12/H
IV/K 18/H

maksymalny
procent terenów
zabudowanych
5
---60
80
40
30
50
---80
---60
80
60
60
40
50
50
40
60

minimalny
procent
terenów
biologicznie
czynnych
6
---20
10
30
50
30
---10
---30
10
20
20
40
30
30
40
20

budynki
(ustalenia)

strefy
(ustalenia)

7
---OE
---------OR
---OE
---------------OE
OE
---OR, OE
----

8
B, OW
B, OW
B, OW
B, OW
B, OW
B, OW
B, OW
B, OW
B, OW
B, OW
B, OW
B, OW
B, OW
B, OW
B, OW, B1
B, OW, B1
B, OW
B, OW

W przypadku realizacji przeznaczenia oznaczonego gwiazdkņ wszelkie zabezpieczenia zwiņzane z wymogami określonymi na podstawie
przepisów o ochronie środowiska, w szczególności dotyczņce ochrony akustycznej winny byń realizowane w ramach danej inwestycji,
a nie w ramach terenu;
34) dla jednostki urbanistycznej o symbolu J2 dla poszczególnych terenów obowiņzujņ ustalenia szczegółowe:

symbol
terenu

przeznaczenie
podstawowe

przeznaczenie
zamienne

nieprzekraczalną
wysokość zabudowy w granicach
terenu

1
J2. 1.
J2. 2.
J2. 3.
J2. 4.

2
UU
MNu
MW
MN

3
-------------

4
IV/K 18/H
III/K 15/H
III/K 15/H
II/K 12/H

maksymalny
procent terenów
zabudowanych
5
60
40
60
40

minimalny
procent
terenów
biologicznie
czynnych
6
20
40
20
40

budynki
(ustalenia)

strefy
(ustalenia)

7
---OE
---OE

8
B, OW
B, OW
-------
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35) dla jednostki urbanistycznej o symbolu J3 dla poszczególnych terenów obowiņzujņ ustalenia szczegółowe:

symbol
terenu

przeznaczenie
podstawowe

przeznaczenie
zamienne

nieprzekraczalną
wysokość zabudowy w granicach
terenu

maksymalny
procent terenów
zabudowanych

1
J3. 1.
J3. 2.
J3. 3.
J3. 4.
J3. 5.

2
UU
MN
KDd
MN
MW

3
----------------

4
II/K 12/H
II/K 12/H
---II/K 12/H
V/K 21/H

5
60
40
---40
50

minimalny
procent
terenów
biologicznie
czynnych
6
30
40
---40
20

budynki
(ustalenia)

strefy
(ustalenia)

7
OE
OE
---OE
----

8
----------------

36) dla jednostki urbanistycznej o symbolu J4 dla poszczególnych terenów obowiņzujņ ustalenia szczegółowe:

symbol
terenu

przeznaczenie
podstawowe

przeznaczenie
zamienne

nieprzekraczalną
wysokość zabudowy w granicach
terenu

1
J4. 1.
J4. 2.
J4. 3.
J4. 4.
J4. 5.
J4. 6.
J4. 7.
J4. 8.

2
MN
MW
MN
MW
UO
UU
MN
KDx

3
-------------------------

4
II/K 12/H
III/K 15/H
III/K 15/H
III/K 15/H
II/K 12/H
III/K 15/H
II/K 12/H
----

maksymalny
procent terenów
zabudowanych
5
40
50
40
60
40
70
40
----

minimalny
procent
terenów
biologicznie
czynnych
6
40
20
40
20
20
20
40
----

budynki
(ustalenia)

strefy
(ustalenia)

7
OE
---OE
------OE
-------

8
--------------------------

37) dla jednostki urbanistycznej o symbolu K1 dla poszczególnych terenów obowiņzujņ ustalenia szczegółowe:

symbol
terenu

przeznaczenie
podstawowe

przeznaczenie
zamienne

nieprzekraczalną
wysokość zabudowy w granicach
terenu

1
K1. 1.
K1. 2.
K1. 3.
K1. 4.
K1. 5.
K1. 6.
K1. 7.

2
TW
UU
MWu
KDp
MNu
KDd
KDx

3
------MNu
-------------

4
I/K 8/H
III/K 15/H
III/K 15/H
---II/K 12/H
-------

maksymalny
procent terenów
zabudowanych
5
---60
50
---40
-------

minimalny
procent
terenów
biologicznie
czynnych
6
---30
30
---30
-------

budynki
(ustalenia)

strefy
(ustalenia)

7
---OR
OR,OE
---OR,OE
-------

8
B, OW, SE
B, OW, SE
B, OW
------B, OW
B, OW

38) dla jednostki urbanistycznej o symbolu L1 dla poszczególnych terenów obowiņzujņ ustalenia szczegółowe:

symbol
terenu

przeznaczenie
podstawowe

przeznaczenie
zamienne

1
L1. 1.
L1. 2.
L1. 3.
L1. 4.
L1. 5.

2
KDx
KDx
MWu
ZP
MN
MWu

3
------UU,UZ
-------

UZ
MWu

-------

L1. 6.
L1. 7.
L1. 8.

UU

4
------V/K 20/H
I/K 8/H
II/K 12/H
V/K 20/H

5
------70
---40

minimalny
procent
terenów
biologicznie
czynnych
6
------20
---40

70

10

II/K 12/H
V/K 20/H

30
60

50
30

nieprzekraczalną
wysokość zabudowy w granicach
terenu

maksymalny
procent terenów
zabudowanych

budynki
(ustalenia)

strefy
(ustalenia)

7
------OR,OE
---OE
OR,OE

8
A, W
A, W
A, W
A,W,B,OW
A, W, B1
A, W, SE,
B, OW
B, OW
B, OW, SE

OE
OR,OE
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39) dla jednostki urbanistycznej o symbolu L2 dla poszczególnych terenów obowiņzujņ ustalenia szczegółowe:

symbol
terenu

przeznaczenie
podstawowe

przeznaczenie
zamienne

nieprzekraczalną
wysokość zabudowy w granicach
terenu

1
L2. 1.
L2. 2.
L2. 3.
L2. 4.
L2. 5.
L2. 6.
L2. 7.
L2. 8.
L2. 9.
L2. 10.
L2. 11.
L2. 12.

2
MWu
KDd
MWu
KDd
MWu
KDd
UU
MNu
KDd
MNu
MWu
MWu

3
UU,UZ
---UU,UZ
---UU,UZ
------UU
---UU
UU,UZ
UU,UZ

4
III/K 15/H
---IV/K 18/H
---IV/K 18/H
---III/K 15/H
II/K 12/H
---II/K 12/H
IV/K 18/H
IV/K 18/H

maksymalny
procent terenów
zabudowanych
5
70
---60
---70
---60
50
---40
60
60

minimalny
procent
terenów
biologicznie
czynnych
6
10
---20
---10
---20
30
---30
30
30

budynki
(ustalenia)

strefy
(ustalenia)

7
OE
---OE
---OR
---OR,OE
OE
---OE
OE
OE

8
B, OW, SE
B, OW
B, OW
B, OW
B, OW
B, OW
B, OW, B1
B, OW
B, OW
B, OW
B, OW
B, OW

40) dla jednostki urbanistycznej o symbolu Ł1 dla poszczególnych terenów obowiņzujņ ustalenia szczegółowe:

symbol
terenu

przeznaczenie
podstawowe

przeznaczenie
zamienne

nieprzekraczalną
wysokość zabudowy w granicach
terenu

1
Ł1. 1.
Ł1. 2.
Ł1. 3.
Ł1. 4.
Ł1. 5.
Ł1. 6.
Ł1. 7.
Ł1. 8.
Ł1. 9.
Ł1. 10.
Ł1. 11.
Ł1. 12.
Ł1. 13.
Ł1. 14.

2
MW
UD
MNu
KDd
MN
MW
MW
UO
UU
MN
UU
UO
MW
MN

3
---UK
MW
----------------------------------

4
IV/K 18/H
II/K 20/H
III/K 15/H
---II/K 12/H
III/K 15/H
III/K 15/H
III/K 15/H
V/K 21/H
III/K 15/H
II/K 12/H
III/K 15/H
V/K 21/H
II/K 12/H

maksymalny
procent terenów
zabudowanych
5
40
40
40
---40
40
60
40
70
30
60
50
40
70

minimalny
procent
terenów
biologicznie
czynnych
6
30
30
30
---40
30
30
50
20
50
20
30
30
10

budynki
(ustalenia)

strefy
(ustalenia)

7
OE
------------------OE
---OE
---OE
---OE

8
B, OW
B, OW
B, OW
B, OW
B, OW
B, OW
B, OW
B, OW
A,W,B,OW
B, OW
B, OW
B, OW
B, OW
B, OW

41) dla jednostki urbanistycznej o symbolu Ł2 dla poszczególnych terenów obowiņzujņ ustalenia szczegółowe:

symbol
terenu

przeznaczenie
podstawowe

przeznaczenie
zamienne

1
Ł2. 1.
Ł2. 2.
Ł2. 3.
Ł2. 4.
Ł2. 5.
Ł2. 6.
Ł2. 7.

2
UT
UU
MW
KDp
KDd
UU
MWu
MWu

3
---------------MB*
UU,UK,UZ

Ł2. 8.
Ł2. 9.
Ł2. 10.
Ł2. 11.
Ł2. 12.
Ł2. 13.
Ł2. 14.
Ł2. 15.
Ł2. 16.
Ł2. 17.

MWu
KDd
KDd
MWu
MB
MWu
ZP
UP
UU

UU,UK,UZ
------------UU,UK,UZ
TK
ZP
----

5
65
60
50
------65
60

minimalny
procent
terenów
biologicznie
czynnych
6
15
30
30
------15
30

60

30

60

30

------IV/K 18/H

-------

-------

60

20

X/K 33/H
VI/K 25/H
I/K 8/H
I/K 8/H
II/K 12/H

80
60
---60
60

5
30
---10
10

nieprzekraczalną
wysokość zabudowy w granicach
terenu
4
I/K 8/H
III/K 15/H
IV/K 18/H
------III/K 15/H
VI/K 25/H
VI/K 25/H
VI/K 25/H

maksymalny
procent terenów
zabudowanych

budynki
(ustalenia)

strefy
(ustalenia)

7
---OR
OE
------OR
---OR

8
B, OW
B, OW
B, OW
A,B,OW,W
B, OW, SE
B, OW, P
B, OW, SE
A, W, B,
OW, P
A, W, B,
OW, SE
A, W, SE
B,OW,P,SE
B, OW, P,
SE
B, OW, SE
B, OW, SE
B, OW, SE
B, OW, SE
B, OW, SE

---------OR
----------------
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W przypadku realizacji przeznaczenia oznaczonego gwiazdkņ wszelkie zabezpieczenia zwiņzane z wymogami określonymi na podstawie
przepisów o ochronie środowiska, w szczególności dotyczņce ochrony akustycznej winny byń realizowane w ramach danej inwestycji,
a nie w ramach terenu.
Ponadto dla jednostki urbanistycznej ustala siň nakaz utrzymania przebiegu śladu ścieşki rowerowej tzw. „Zielonej Strzały”;
42) dla jednostki urbanistycznej o symbolu Ł3 dla poszczególnych terenów obowiņzujņ ustalenia szczegółowe:

symbol
terenu

przeznaczenie
podstawowe

przeznaczenie
zamienne

1
Ł3. 1.
Ł3. 2.
Ł3. 3.
Ł3. 4.
Ł3. 5.
Ł3. 6.
Ł3. 7.
Ł3. 8.
Ł3. 9.
Ł3. 10.
Ł3. 11.
Ł3. 12.
Ł3. 13.
Ł3. 14.
Ł3. 15.
Ł3. 16.
Ł3. 17.
Ł3. 18.

2
MW
KDd
UU
KDd
UU
MWu
KDd
MWu
KDd
MWu
UU
MWu
TE
TE
KDd
MWu
UU
KDd
UU

3
MWu
---UP
------------UU,UA,UK,UZ
---UU,UA,UK,UZ
---UU
-------------------

UO
MW
KDd
MWu
ZP

---------UU
TK

Ł3. 19.
Ł3. 20.
Ł3. 21.
Ł3. 22.
Ł3. 23.
Ł3. 24.
70 2

----

nieprzekraczalną
wysokość zabudowy w granicach
terenu

maksymalny
procent terenów zabudowanych

4
IV/K 18/H
---III/K 15/H
---II/K 12/H
IV/K 18/H
---IV/K 18/H
---IV/K 18/H
III/K 15/H
IV/K 18/H
II/K 12/H
II/K 12/H
---IV/K 18/H
II/K 12/H
---II/K 12/H

5
60
---60
---60
70
---70
---80
90
60
---------90
60
----

minimalny
procent
terenów
biologicznie
czynnych
6
30
---30
---20
10
---20
---10
5
20
---------5
20
----

60

20

III/K 15/H
IV/K 18/H
---IV/K 18/H
----

30
60
---70
----

50
20
---10
----

budynki
(ustalenia)

strefy (ustalenia)

7
OE,
------------OR,OE
---OE
---OR, OE
OE
OE
---------OR
------OE

8
A, W
A, W
A, W
A, W
A, W
A, W
A, W
A, W
A, W
A, W, SE
A, W
A, W
A, W
A, W
A, W
B,OW,P,SE
B, OW, SE
B, OW, SE
A, W, B,
OW, SE
B,OW,B1,SE
B, OW, SE
B, OW
B, OW, SE
B, OW, SE

OE
OE
---OR,OE
----
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UCHWAŁA NR XXXV/176/10
RADY GMINY KRZESZYCE
z dnia 31 marca 2010r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej – Kompleksu
Sportowego „Orlik 2012”
Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt. 4
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591
z póŝn. zmianami), uchwala siň, co nastňpuje:

b) posiadania odpowiedniego stroju i obuwia
sportowego (załņcznik Nr 1 do niniejszego
regulaminu),
c) przestrzegania zapisów niniejszego regulaminu,

§ 1. Przyjmuje siň „Regulamin korzystania
z gminnego obiektu uşyteczności publicznej – Kompleksu Sportowego „Orlik 2012”, określajņcy tryb
i zasady korzystania z obiektu, w brzmieniu stanowiņcym załņcznik do niniejszej uchwały.

d) stosowania siň do uwag, poleceń i decyzji
pełniņcego dyşur Instruktora Sportu,
e) uşytkowania wyposaşenia i sprzňtu sportowego znajdujņcego siň na obiekcie zgodnie z jego przeznaczeniem.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza siň Wójtowi
Gminy Krzeszyce.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczņcy Rady
Jerzy Tomaszewski
Regulamin korzystania z obiektu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” w Krzeszycach
1. Regulamin określa zasady korzystania
z kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012”
w Krzeszycach.
2. Właścicielem kompleksu boisk sportowych
usytuowanych przy Zespole Szkół Samorzņdowych
w Krzeszycach jest Gmina Krzeszyce.
3. Administratorem kompleksu sportowego
jest Urzņd Gminy Krzeszyce, w imieniu którego
obiektem zarzņdza Dyrektor Zespołu Szkół Samorzņdowych w Krzeszycach .
4. Kompleks sportowy „Moje boisko – Orlik
2012” obejmuje:
boisko do piłki noşnej,
boisko wielofunkcyjne,
zaplecze sanitarno - szatniowe w budynku
sali gimnastycznej ZSS Krzeszyce.
5. Wejście na obiekt jest równoznaczne z zapoznaniem siň i przyjňciem do wiadomości i przestrzegania treści niniejszego regulaminu.
6.

Korzystajņcy z obiektu sņ zobowiņzani do:

a) wpisania siň do „Rejestru uşytkowników”
prowadzonego przez obsługň kompleksu boisk,

7.

Korzystanie z kompleksu boisk jest bezpłat-

ne.
8. Osoby korzystajņce z obiektu mogņ korzystań z pomieszczeń szatni w porozumieniu z instruktorem.
9. Osoby pobierajņce sprzňt sportowy od pełniņcego dyşur Instruktora Sportu zobowiņzane sņ
zdań go po zakończonych zajňciach.
10. Boiska sņ czynne przez cały rok z uwzglňdnieniem ponişszych sytuacji:
a) w okresie roku szkolnego od poniedziałku do
piņtku w godzinach od 800 do 1500 w obiekcie
odbywajņ siň zajňcia dydaktyczne dla
uczniów Zespołu Szkół Samorzņdowych
w Krzeszycach,
b) godziny otwarcia Orlika dla pozostałych uşytkowników zawiera załņcznik Nr 2 do niniejszego regulaminu,
c) boiska sņ nieczynne podczas świņt państwowych i kościelnych (uznanych za ustawowo
wolne od pracy), w Wigiliň Boşego Narodzenia, w Wielki Czwartek, w Wielki Piņtek
i w Wielkņ Sobotň,
w szczególnie uzasadnionych przypadkach
zarzņdzajņcy Obiektem moşe wyraziń zgodň na korzystanie z niego w czasie świņt.
moşe teş, w razie takiej potrzeby, po wcześniejszym ogłoszeniu z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem, zawiesiń planowane zajňcia w dowolny dzień.
d) w sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje pełniņcy dyşur Instruktor Sportu.
11. Dopuszcza siň moşliwośń rezerwacji korzystania z boisk u Zarzņdzajņcego obiektem, który
ustala harmonogram imprez oraz rozkład treningów

Dziennik Urzňdowy
Województwa Lubuskiego Nr 49

– 3056 –

Poz. 703

i rozgrywek przeprowadzanych na terenie obiektów
sportowych kompleksu „Moje boisko – Orlik 2012”.

l) przebywania na terenie obiektów sportowych
i korzystania z nich poza godzinami otwarcia,

12. Uczniów korzystajņcych z zajňń określonych
w punkcie 10a regulaminu nie obowiņzuje niniejszy
regulamin, tylko regulamin boisk i zajňń szkolnych.

ł) korzystania z boisk bez zgody Instruktora Sportu.

13. Zajňcia określone w punkcie 10a niniejszego
regulaminu koordynujņ i nadzorujņ prowadzņcy te
zajňcia nauczyciele wychowania fizycznego; zajňcia
ogólnodostňpne koordynuje i nadzoruje pełniņcy
dyşur Instruktor Sportu.
14. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uşytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania siň:
a) uşywania kolców oraz butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach,
b) wprowadzania na teren kompleksu sportowego
i uşytkowania na jego terenie sprzňtu niezgodnego z przeznaczeniem boisk, jak np.: rower,
motorower, deskorolka, rolki, itp.,
c) niszczenia urzņdzeń sportowych i płyty boiska,
d) wchodzenia na ogrodzenie i urzņdzenia sportowe,
e) palenia tytoniu i spoşywania alkoholu,
f) zaśmiecania; wnoszenia opakowań szklanych
i metalowych,
g) wnoszenia jedzenia, şucia gumy, spoşywania
napojów chłodzņcych na płytach boisk,
h) wprowadzania zwierzņt,
i) przeszkadzania w zajňciach lub grze,
j) zakłócania porzņdku i uşywania wulgarnych
słów,
k) przebywania na terenie obiektów sportowych
po zmroku młodzieşy ponişej 15 roku şycia,
z wyjņtkiem zorganizowanych grup sportowych,

15. Rozstrzygniňcia dotyczņce właściwego korzystania z boisk, zgodnego z postanowieniami zawartymi w punkcie 14 niniejszego regulaminu podejmuje pełniņcy dyşur Instruktor Sportu, który w zaleşności od sytuacji moşe:
nakazań zmianň obuwia sportowego i stroju,
zwróciń uwagň na niewłaściwe, niezgodne
z regulaminem zachowanie (w formie
ostrzeşenia),
nakazań opuszczenie terenu boisk i szkoły,
zakazań wstňpów na kompleks boisk
w przyszłości (w określonym czasie),
zgłosiń powtarzajņce siň łamanie regulaminu oraz bardzo uciņşliwych uşytkowników administratorowi obiektu w celu jňcia
przez niego dalszych kroków dyscyplinujņcych.
16. Dzieci do 12-go roku şycia mogņ korzystań
z kompleksu boisk jedynie w obecności i pod nadzorem osób dorosłych rodzic/opiekun, trener, instruktor, nauczyciel).
17. Za zniszczenia powstałe z winy uşytkowników ponoszņ oni materialnņ odpowiedzialnośń.
18. Administrator nie ponosi odpowiedzialności
za wypadki powstałe w trakcie korzystania przez
uşytkowników z boisk.
19. Administrator obiektu nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni i na boisku.
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Załącznik Nr 1

OBUWIE SPORTOWE
A: WŁAŚCIWE

TAK !

TAK !
B:

NIE !

NIEWŁAŚCIWE (ZABRONIONE)

NIE !
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Załącznik Nr 2

Godziny otwarcia Orlika
(bez niedziel)
z wyłączeniem zajęć dydaktycznych dla uczniów ZSS, o których mowa w punkcie 10a Regulaminu
Godziny otwarcia
Miesiąc
kwiecień – czerwiec
wrzesień - paŝdziernik
lipiec - sierpień
listopad - marzec

Dzień tygodnia
poniedziałek – piņtek
sobota
poniedziałek – sobota
poniedziałek – piņtek
sobota

od godz.

do godz.

1500
1100
1500
1500
1100

2100
1800
2100
2100
1800

===================================================================================
70 3
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UCHWAŁA NR XXXV/177/10
RADY GMINY KRZESZYCE
z dnia 31 marca 2010r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krzeszyce
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminny (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.),
art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572 z póŝn. zm.) uchwala siň, co nastňpuje:

3) III grupa przy dochodzie miesiňcznym na
członka rodziny wyşszym niş 300zł i nie przekraczajņcym 351zł;

§ 1. W uchwale VII/21/07 Rady Gminy Krzeszyce
z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
Gminy Krzeszyce wprowadza siň zmiany w ten sposób, şe § 5 otrzymuje brzmienie:

1) dla I grupy - do 182zł;

„§ 5 1. Wysokośń miesiňczna stypendium uzaleşniona jest od grupy dochodowej, do której
został zakwalifikowany uczeń.
2. Ustala siň nastňpujņce grupy dochodowe:
1) I grupa przy dochodzie miesiňcznym na
członka rodziny ucznia do 250zł;
2) II grupa przy dochodzie miesiňcznym na
członka rodziny ucznia wyşszym niş 250zł i nie
przekraczajņcym 300zł;

3. Kwota stypendium wynikajņca z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej wynosi:
2) dla II grupy do 140zł;
3) dla III grupy - do 120zł;
4. W celu optymalnego wykorzystania środków
finansowych przeznaczonych na stypendia
szkolne kwota stypendium w II i III grupie dochodowej moşe zostań zwiňkszona do 182zł.”.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza siň Wójtowi
Gminy Krzeszyce.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Województwa Lubuskiego z mocņ obowiņzujņcņ od
1 stycznia 2010r.
Przewodniczņcy Rady
Jerzy Tomaszewski
70 4
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UCHWAŁA NR XLVII/308/2010
RADY GMINY SKĄPE
z dnia 15 kwietnia 2010r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom w Gminie Skąpe oraz trybu
i kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572 z póŝn. zm.), uchwala siň, co nastňpuje:

liczonymi jak od zaległości podatkowych. Odsetki
nalicza siň zgodnie z przepisami ustawy o finansach
publicznych.

§ 1. Ustala siň wysokośń dotacji dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Skņpe, na działalnośń w zakresie kształcenia, wychowania i opieki,
w tym profilaktyki społecznej w wysokości 75% wydatków bieşņcych ponoszonych w przedszkolach
publicznych, w przeliczeniu na jednego ucznia, prowadzonych przez najblişszņ gminň wiejskņ, z tym, şe
na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie nişszej niş kwota przewidziana na niepełnosprawnego
ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w czňści oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej
przez Gminň.

4. Dotacja przekazywana jest w 12 czňściach na
rachunek bankowy przedszkola.

§ 2. 1. Dotacji udziela siň na wniosek osoby
prawnej lub fizycznej prowadzņcej niepubliczne
przedszkole.
2. Wniosek powinien byń złoşony w terminie do
30 września roku poprzedzajņcego rok udzielenia
dotacji i powinien zawierań:
1) numer i datň zaświadczenia o wpisie do ewidencji
szkół i placówek niepublicznych, dokonanym zgodnie z ustawņ o systemie oświaty,
2) informacjň o liczbie dzieci uczňszczajņcych do
przedszkola,
3) zobowiņzanie do informowania o zmianach zachodzņcych w liczbie dzieci,
4) numer rachunku bankowego, na który ma byń
przekazywana dotacja,
5) numer statystyczny REGON,
3. Wzór wniosku stanowi załņcznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
§ 3. 1. Na podstawie wniosku organ dotujņcy
przekazuje dotacjň na kolejny miesiņc obliczonņ
według aktualnej liczby uczniów.
2. Do 10 dnia kaşdego miesiņca osoba prowadzņca przedszkole, składa w Urzňdzie Gminy w Skņpem, informacjň o faktycznej liczbie uczniów sporzņdzonņ na podstawie dokumentacji o przebiegu
nauczania według stanu na pierwszy dzień miesiņca,
za który udzielana jest czňśń dotacji przypadajņca na
dany miesiņc.
3. Dotacje w czňści niewykorzystanej do końca
roku budşetowego, wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane w nadmiernej wysokości lub
nienaleşnie podlegajņ zwrotowi wraz z odsetkami,

§ 4. 1. Osoba prawna lub fizyczna otrzymujņca
dotacjň sporzņdza i przekazuje miesiňczne rozliczenie otrzymanych dotacji w terminie do 20 dnia kaşdego nastňpnego miesiņca, z uwzglňdnieniem aktualnej liczby uczniów.
2. Organowi dotujņcemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości wykorzystania przyznanej dotacji.
§ 5. 1. Rozliczenia przyznanej i zwrotu ewentualnie nadpłaconej dotacji, pobranej w nadmiernej
wysokości, wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub niewykorzystanej do końca roku budşetowego organ prowadzņcy przedszkole bňdzie dokonywań w okresach miesiňcznych narastajņco do
20 dnia po upływie kaşdego miesiņca, z tym şe rozliczenie roczne nastņpi do 15 stycznia nastňpnego
roku. Rozliczenia dotacji organ prowadzņcy przedszkole niepubliczne dokonuje na podstawie faktycznej liczby uczniów uczňszczajņcych do niepublicznego przedszkola.
2. Rozliczenie dotacji powinno obejmowań zadania realizowane ze środków przyznanej dotacji
z podziałem na wydatki osobowe i rzeczowe.
3. Rozliczenie sporzņdza siň na formularzu określonym przez organ dotujņcy, stanowiņcy załņcznik
Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XX/108/2004 Rady
Gminy Skņpe z dnia 9 czerwca 2004r. w sprawie
szczegółowych zasad, trybu udzielania i rozliczania
dotacji niepublicznym przedszkolom w Gminie Skņpe (Dz. U. Nr 44, poz. 797) oraz uchyla siň uchwałň
Nr XLV/298/2010 Rady Gminy Skņpe z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu
udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom w Gminie Skņpe.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza siň Wójtowi
Gminy Skņpe.
§ 8. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzňdowym Województwa Lubuskiego i obowiņzuje od 1 czerwca
2010r.
Przewodniczņcy Rady
Mirosław Olczak
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLVII/308/2010
Rady Gminy Skąpe
z dnia 15 kwietnia 2010r.

Wniosek o udzielenie dotacji na rok………
złożony na podstawie uchwały Nr XLVII/ /2010r. Rady
Gminy w Skąpem z dnia 15 kwietnia 2010r.
Termin złoşenia wniosku do dnia 30 września roku poprzedzajņcego rok udzielenia dotacji.
1. Wnioskodawca:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Numer i data zaświadczenia uprawnionego organu o wpisie do ewidencji szkół i przedszkoli niepublicznych:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. Numer i data decyzji nadajņcej uprawnienia niepublicznego przedszkola:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. Liczba dzieci uczňszczajņcych do przedszkola według stanu na dzień:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. Organ prowadzņcy przedszkole zobowiņzuje siň do comiesiňcznego składania informacji o aktualnej liczbie uczniów oraz wysokości otrzymanych dotacji i ich wykorzystaniu.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Numer konta bankowego, na który naleşy przekazań dotacjň:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………..
Data

………………………………………….
podpis wnioskodawcy
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Poz. 705
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLVII/308/2010
Rady Gminy Skąpe
z dnia 15 kwietnia 2010r.

Rozliczenie rzeczowe i finansowe wydatkowania dotacji udzielonej przez Gminę Skąpe dla niepublicznego
przedszkola za miesiąc…………...….
1. Nazwa przedszkola
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
2. Nazwa i numer rachunku bankowego, na który ma zostań przekazana dotacja:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
3. Nazwa i adres organu prowadzņcego przedszkole:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
4. Numer REGON:
.............................................................................................................................................................
Lp
1
2

3

Wyszczególnienie
Dane ilościowe (rzeczowe):
Faktyczna liczba uczniów w miesiņcu sprawozdawczym
Przewidywana liczba uczniów w nastňpnym miesiņcu:
Dane finansowe w złotych
Kwota otrzymanej dotacji ogółem:
W tym:
- wydatki osobowe:
Wynagrodzenie
Pochodne od wynagrodzeń
- wydatki rzeczowe
Wydatki eksploatacyjne
Zakupy pomocy dydaktycznych i wyposaşenia
Remonty
Pozostałe wydatki

Liczba uczniów/kwota
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UCHWAŁA NR XLIII/332/10
RADY GMINY W DESZCZNIE
z dnia 26 kwietnia 2010r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/273/09 Rady Gminy Deszczno z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie
powołania instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Deszcznie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 9 ust. 1
i 2, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 paŝdziernika
1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 ze zm.)
w zwiņzku z art. 8 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 11 i 19 ustawy
z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U.
Nr 85, poz. 539 ze zm.) uchwala siň, co nastňpuje:
§ 1. W statucie, stanowiņcym załņcznik Nr 1 do
uchwały Nr XXXVII/273/09 Rady Gminy Deszczno
z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie powołania instytucji kultury pod nazwņ Gminna Biblioteka Publiczna
w Deszcznie, zmienia siň punkt I ust. 5, który otrzymuje brzmienie:

„5. Siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej
w Deszcznie znajduje siň pod adresem:
Maszewo 35C, 66-446 Deszczno,
a terenem jej
Deszczno.”

działania

jest

obszar

Gminy

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostajņ
bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza siň Wójtowi
Gminy Deszczno.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczņcy Rady
Jerzy Łochowicz
70 6

===================================================================================
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UCHWAŁA NR NR XLIII/467/2010
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE
z dnia 27 kwietnia 2010r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Na podstawie art. 22 ust. 3 i 5 ustawy z dnia
27 września 1990r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000r. Nr 47, poz. 544
z póŝn. zm.) uchwala siň, co nastňpuje:
§ 1. 1. W celu przeprowadzenia głosowania
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarzņdzonych na dzień 20 czerwca 2010r., na wniosek Burmistrza Sulechowa tworzy siň odrňbny obwód głosowania Nr 17 w Sulechowie obejmujņcy
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Sulechowie.
2. Siedzibņ Obwodowej Komisji Wyborczej jest
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Sulechowie ul. Zwyciňstwa 1.

§ 2. Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych podlega podaniu do publicznej
wiadomości w formie obwieszczenia najpóŝniej
w 35. dniu przed dniem wyborów.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzňdowym Województwa Lubuskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjňty.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjňcia.
Przewodniczņcy Rady
Tadeusz Pająk
70 7
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UCHWAŁA NR XLIX/383/10
RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU
z dnia 28 kwietnia 2010r.
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze gminy Lubsko w wyborach
Prezydenta RP
Na podstawie art. 22 ust. 3 i 4 ustawy z dnia
27 września 1990r. o wyborze Prezydenta RP (tekst
jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 47, poz. 544 z póŝn. zm.)
uchwala siň, co nastňpuje:
§ 1. Dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta RP zarzņdzonych na dzień
20 czerwca 2010r. na wniosek Burmistrza Lubska
tworzy siň nastňpujņce odrňbne obwody głosowania:
1) Nr 11 w Areszcie Śledczym w Lubsku przy
ul. Nowej 2,
2) Nr 12 w Zakładzie Pielňgnacyjno - Opiekuńczym
Powiatowego Centrum Usługowego Spółka
z o. o. NZOZ „Szpital na Wyspie”, znajdujņcym
siň w Lubsku przy ul. Poznańska 2.
§ 2. Informacja o wszystkich numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych podlega podaniu do

publicznej wiadomości w formie obwieszczenia najpóŝniej w 35 dniu przed dniem głosowania w wyborach Prezydenta RP.
§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku
Urzňdowym Województwa Lubuskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjňty.
§ 4. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Lubuskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Zielonej Górze.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Lubska.
§ 6. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjňcia.
Przewodniczņcy Rady
Andrzej Tomiałowicz
70 8
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UCHWAŁA NR XLIX/384/10
RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU
z dnia 28 kwietnia 2010r.
w spawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Lubsko
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 póŝn. zm.) uchwala siň, co nastňpuje

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzňdowym Województwa Lubuskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjňty.

§ 1. Dokonuje siň zmiany opisu granic obwodów
głosowania: Nr 3 i Nr 4 utworzonych na terenie
Gminy Lubsko uchwałņ Nr XLIV/322/06 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 21 sierpnia 2006r. w sprawie
utworzenia stałych obwodów głosowania, poprzez
dopisanie nowych nazw ulic.

§ 4. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Lubuskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Zielonej Górze.

§ 2. Wykaz stałych obwodów głosowania
uwzglňdniajņcy zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załņcznik do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza siň Burmistrzowi Lubska.
§ 6. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjňcia.
Przewodniczņcy Rady
Andrzej Tomiałowicz
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLIX/384/10
Rady Miejskiej w Lubsku
z dnia 28 kwietnia 2010r.

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
70 9

Granica obwodu

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej

LUBSKO
ulice: Aleja Pułaskiego, Czwartaków, Dňbowa, Farbiarska, Gdańska,
Jasna, Jodłowa, Kanałowa, Krakowskie Przedmieście, Krasińskiego,
Krucza, Krótka, Letnia, Mickiewicza, Moniuszki, Paderewskiego, Pokoju, Poznańska, Sienkiewicza, Szpitalna, Warszawska (+były Nowiniec), Zamkowa
LUBSKO
ulice: Aleja Niepodległości, Boczna, Chopina, Chrobrego, Dņbrowskiego, Emilii Plater, Gazowa, Grunwaldzka, Konopnickiej, Kopernika, plac Wolności, Kościuszki, Nadrzeczna, Reja, Straşacka, Zieleniecka
LUBSKO
ulice: Artyleryjska, Botaniczna, Budowlanych, Budziszyńska, Dojazdowa, Dworzec Towarowy, Geodetów, Gliniana, Głowackiego, Hoşa,
Jaskółcza, Kolejowa, Kosmonautów, Krňta, Kwiatowa, Letniskowa,
Lisia, Lotnicza, Lubelska, Łņkowa, Ogrodowa, Osiedle Łuşyckie, Piastowska, 1 Maja, Piwna, Pomorska, Robotnicza, Słowiańska, Szkolna, Transportowa, 3 Maja, Wesoła, Winna, Wiosny Ludów, Włókniarzy, Złota, Zielna, Şelazna
LUBSKO
Ulice: Brzozowa, Cicha, Dworcowa, Dworzec Południowy, Gronowa,
Jagodowa, Jana Raka, Jana Kochanowskiego, Janusza Korczaka,
Jarzňbinowa, Jaśminowa, Klonowa, Kielecka, Krzywa, Łabňdzia,
Mała, Młodzieşowa, Modra, Morelowa, Piaskowa, Przechodnia,
Przemysłowa, Rajska, Słowackiego, Słowicza, Stolarska, Strzelecka,
Ślņska, Tenisowa, Walki Młodych, Wincentego Witosa, Wspólna,
Şurawia
LUBSKO
ulice: Cypriana Norwida, XX-lecia PRL, Bohaterów, Kazimierza Złotka, Parkowa, plac Lucjana Grzei, Traugutta
LUBSKO
ulice: Aleja Wojska Polskiego, Aleksandra Fredry, Działkowa, HeNryka Sucharskiego, Hubalczyków, Jasieńska, Kilińskiego, Leopolda
Staffa, Lipowa, Lubuska, 22 Lipca, Nowa, plac Jana Pawła II, plac
Vlotho, Powstańców Wielkopolskich, Popławskiego, Podgórna, Sybiraków, Tkacka, T. Zana, Urocza, Zapolskiej, Şagańska, Şarska, Şeromskiego,
MIEJSCOWOŚCI:
CHEŁM ŞARSKI, DŁUŞEK, MIERKÓW, OSIEK, RASZYN, TARNÓW,
ZIŇBIKOWO, kolonia GAREJA
MIEJSCOWOŚCI:
CHOCICZ, DŅBROWA, GÓRZYN, GRABKÓW, KAŁEK, LUTOL, TYMIENICE, przysiółki: GOZDNO, JANOWICE
MIEJSCOWOŚCI:
BIAŁKÓW, CHOCIMEK, MOKRA, STARA WODA, TUCHOLA ŞARSKA,
przysiółek: MAŁOWICE

Zespół Szkół Technicznych
ul. Powstańców Wielkopolskich 2
Lubsko
(dla wyborców niepełnosprawnych)

Dom Pomocy Społecznej w Lubsku obejmujņcy obiekty: przy
ul. Zamkowej 27 oraz przy ul. Pokoju 1A w Lubsku

Dom Pomocy Społecznej
ul. Zamkowa 27
Lubsko

Sala Nr 6 Urzňdu Miejskiego (Ratusz)
pl. Wolności 1 Lubsko

Szkoła Podstawowa Nr 2
Al. Niepodległości 2
Lubsko

Powiatowy Urzņd Pracy
w Şarach Filia w Lubsku
ul. 3 Maja 1
Lubsko

Gimnazjum Nr 1
ul. Bohaterów 6
Lubsko
Lubski Dom Kultury
plac Jana Pawła II
Lubsko
(dla wyborców niepełnosprawnych)
Szkoła Podstawowa Nr 3
Punkt Filialny Mierków
Szkoła Podstawowa
Górzyn
Remiza OSP
Stara Woda
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UCHWAŁA NR XXXIII/204/10
RADY GMINY ZABÓR
z dnia 28 kwietnia 2010r.
zmiany uchwały Nr XVIII/119/08 Rady Gminy Zabór z dnia 26 września 2008r. w sprawie uchwalenia
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
Na podstawie art. 21 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia
21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 31,
poz. 266 z póŝn. zm.) uchwala siň, co nastňpuje:

nia wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy w Rozdziale I.
Wielkośń zasobu mieszkaniowego Gminy Zabór
z podziałem na lokale mieszkalne i lokale socjalne
zamieszkałe zgodnie z umowami najmu, zmienia siň
treśń pkt 1.2., który po zmianie otrzymuje brzmienie:

§ 1. W § 1 uchwały Nr XVIII/119/08 Rady Gminy
Zabór z dnia 26 września 2008r. w sprawie uchwale-

„1.2. Wielkośń zasobu mieszkaniowego Gminy Zabór – lokale mieszkalne.
Lp.

Adres

1
2

Przytok 44
Przytok 63
Zabór ul.
3
Gronowa 10
4
Wielobłota 9
Razem

Powierzchnia uşytkowa lokali mieszkalnych
117,08m²
81,00m²

4
2

Instalacja wod-kan.
oczyszczalnia przydomowa
0
1

185,48m²

4

1

0

90,80m²
474,36m²

1
11

0
2

1
2

Ilośń lokali
mieszkalnych

§ 2. W § 1 uchwały Nr XVIII/119/08 Rady Gminy
Zabór z dnia 26 września 2008r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w Rozdziale I. Wielkośń
zasobu mieszkaniowego Gminy Zabór z podziałem
na lokale mieszkalne i lokale socjalne zamieszkałe

Zbiornik na nieczystości płynne
1
0

zgodnie z umowami najmu w Rozdziale I. Wielkośń
zasobu mieszkaniowego Gminy Zabór z podziałem
na lokale mieszkalne i lokale socjalne zamieszkałe
zgodnie z umowami najmu zmienia siň treśń
pkt. 1.3., który po zmianie otrzymuje brzmienie:

„1.3. Lokale socjalne.
Lp.
1

Adres

Czarna 20
Droszków
2
ul. Kościelna 9
2
Przytok 44
3
Przytok 63
4
Wielobłota 15
Zabór
5
ul. Gronowa
10
Razem

Powierzchnia uşytkowa lokali socjalnych
59,44m²

2

Instalacja wod-kan.
oczyszczalnia przydomowa
2

38,15m²

1

0

1

62,66m²
204,26m²
84,79m²

3
6
1

0
1
0

1
0
1

114,91m²

2

1

0

564,21m²

15

4

3

Ilośń lokali
socjalnych

Zbiornik na nieczystości płynne
0

§ 3. Wykonanie uchwały powierza siň Wójtowi
Gminy Zabór.

na tablicy ogłoszeń w urzňdzie gminy i w poszczególnych sołectwach.

§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Województwa Lubuskiego oraz podlega rozplakatowaniu

Przewodniczņcy Rady:
Bogdan Szafrański

10
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UCHWAŁA NR XXXIII/207/10
RADY GMINY ZABÓR
z dnia 29 kwietnia 2010r.
w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Droszków
§ 1. Rada Gminy Zabór nadaje drodze wewnňtrznej połoşonej w miejscowości Droszków nazwň „Orzechowa”.
§ 2. Ulica „Orzechowa” stanowi działkň oznaczonņ numerem ewidencyjnym 32/27 obrňb Droszków, której szczegółowe połoşenie oznaczono na
mapie stanowiņcej załņcznik graficzny do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza siň Wójtowi
Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzňdowym
Województwa Lubuskiego i podlega rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń w urzňdzie gminy i w poszczególnych sołectwach.
Przewodniczņcy Rady
Bogdan Szafrański
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UCHWAŁA NR L/322/2010
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY
z dnia 29 kwietnia 2010r.
określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej
Na podstawie art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póŝn. zm.),
uchwala siň tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizacjň zadania publicznego w ramach
inicjatyw lokalnych w ponişszym brzmieniu:
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Określony w uchwale tryb stosuje siň do zlecania realizacji zadania publicznego w oparciu
o przepis art. 19b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póŝn. zm.), zwanej danej
ustawņ oraz do udzielania dotacji z budşetu Gminy
Witnica podmiotom wymienionym w § 3. niniejszej
uchwały, ubiegajņcym siň o udzielenie dotacji na
wykonanie zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
§ 2. Celem uchwały jest:
1. umoşliwienie mieszkańcom współuczestniczenia w realizacji zadań publicznych wymienionych w art. 19b ust. 1 ustawy, a w szczególności umoşliwienie mieszkańcom współuczestniczenia w realizacji zadań zmierzajņcych do zaspakajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorzņdowej Gminy w zakresie budowy infrastruktury technicznej w Gminie;
2. przyśpieszenie realizacji przedsiňwziňń polepszajņcych warunki şycia mieszkańców poszczególnych obszarów Gminy;
3. przyśpieszenie eliminacji zapóŝnień w tworzeniu infrastruktury technicznej Gminy;
4. stworzenie przejrzystych zasad wydatkowania
środków publicznych na budowň infrastruktury
technicznej w poszczególnych obszarach Gminy
5. zachňcenie mieszkańców do wkładu pracy społecznej w realizacjň zadań publicznych.
§ 3. O udzielenie dotacji mogņ ubiegań siň
mieszkańcy gminy wystňpujņcy bezpośrednio lub za
pośrednictwem organizacji pozarzņdowych albo
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
oraz osoby prawne niezaliczane do sektora finansów
publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, zwane w dalszej czňści uchwały Wnioskodawcami.

§ 4. W oparciu o niniejszņ uchwałň mogņ byń realizowane zadania naleşņce do zadań własnych
Gminy, wymienione w art. 19b ust. 1 ustawy, zwane
w dalszej czňści uchwały – Przedsiňwziňciami.
Rozdział 2
Tryb postępowania o udzielenie dotacji
§ 5. 1. Podstawņ otrzymania dofinansowania jest
złoşenie wniosku o dotacjň, stanowiņcego wniosek
w rozumieniu Kodeksu postňpowania administracyjnego.
2. Burmistrz moşe złoşyń podmiotom wymienionym w § 3 oferty realizacji zadań publicznych,
o których mowa w § 4.
§ 6. 1. Wniosek o dotacjň składa siň do Burmistrza.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 musi zawierań w szczególności:
1) szczegółowy zakres rzeczowy Przedsiňwziňcia;
2) termin i miejsce realizacji Przedsiňwziňcia;
3) kalkulacjň przewidywanych kosztów realizacji
Przedsiňwziňcia;
4) informacjň o wcześniejszej działalności Wnioskodawcy w zakresie, którego zadanie dotyczy;
5) informacjň o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, zapewniajņcych wykonanie
zadania oraz o posiadanych własnych środkach
i wysokości środków finansowych uzyskanych
na realizacjň tego zadania z innych ŝródeł.
3. Wniosek jest składany do dnia 15 sierpnia roku poprzedzajņcego rok, w którym Przedsiňwziňcie
ma byń realizowane.
4. Do wniosku naleşy dołņczyń:
1) w przypadku organizacji pozarzņdowych
i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3
ustawy:
a) statut lub inny dokument organizacyjny,
z którego wynikajņ zadania statutowe podmiotu,
b) dokument rejestracyjny podmiotu,
c) pełnomocnictwa do składania oświadczeń
woli,
d) oświadczenie osoby upowaşnionej do składania w imieniu Wnioskodawcy oświadczeń
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woli oświadczenia o niezaleganiu Wnioskodawcy z zapłatņ składek oraz obowiņzkowych
naleşności publiczno-prawnych,
e) oświadczenie, iş podmiot nie działa dla osiņgniňcia zysku;
2) w przypadku osób fizycznych, w tym komitetów
społecznych i nieformalnych grup mieszkańców pisemne oświadczenie wszystkich uczestników potwierdzajņce ich zaangaşowanie w realizacjň Przedsiňwziňcia, o które wnioskujņ oraz
wskazujņce osobň lub osoby, przez które bňdņ
reprezentowani, a takşe oświadczenie, iş osoby
te nie działajņ w celu osiņgniňcia zysku;
5. Wniosek powinien byń podpisany przez osobň
lub osoby uprawnione do składania oświadczeń
woli w imieniu Wnioskodawcy, którym jest osoba
prawna oraz przez wszystkie osoby ubiegajņce siň
o dotacjň, w przypadku Wnioskodawców, którymi
nie sņ osoby prawne.
6. Burmistrz moşe uzaleşniań rozpatrzenie wniosków od złoşenia w ustalonym terminie dodatkowych informacji i wyjaśnień lub dokumentów.
7. Niezłoşenie wskazanych dokumentów lub wyjaśnień i informacji w terminie spowoduje wykluczenie podmiotu z postňpowania o udzielenie dotacji.
8. Wzór wniosku stanowi załņcznik Nr 1 do
uchwały i jej integralnņ czňśń.
§ 7. 1. Ocena i rozpatrzenie wniosków o udzielenie dotacji nastňpuje w trakcie procedury uchwalania budşetu gminy na rok, którego wniosek dotyczy.
2. Decyzjň o przyznaniu dotacji i jej wysokości
podejmuje Burmistrz po uzyskaniu pozytywnej opinii merytorycznej komisji Rady ds. budşetu
i gospodarki komunalnej, uwzglňdniajņc w szczególności:
1) znaczenie Przedsiňwziňcia dla realizacji celów
samorzņdu gminnego;
2) planowanņ wysokośń środków budşetu Gminy
przeznaczonych na dotacje dla podmiotów,
o których mowa w § 3;
3) ocenň przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu
rzeczowego zadania;
4) ocenň moşliwości realizacji Przedsiňwziňcia
przez Wnioskodawcň przy uwzglňdnieniu informacji zawartych we wniosku;
5) deklarowany przez Wnioskodawcň udział w realizacji Przedsiňwziňcia, a w szczególności
wkład pracy społecznej w realizacjň inicjatywy
lokalnej;

Poz. 712

o ocenň celowości z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej.
4. O sposobie rozpatrzenia wniosku Wnioskodawcy informowani sņ na piśmie w terminie do
30 dni od daty jego ostatecznego rozpatrzenia.
Rozdział 3
Realizacja, rozliczenie i kontrola wykonanie zadania
§ 8. 1. Warunkiem zlecenia przez Gminň Witnica
realizacji Przedsiňwziňcia jest zawarcie pisemnej
umowy z Wnioskodawcņ reprezentowanym przez
osoby uprawnione do składania oświadczeń woli
w jego imieniu, a w przypadku osób fizycznych
przez wszystkie osoby obiegajņce siň o dotacjň.
2. Umowa powinna zawierań w szczególności:
1) dokładne oznaczenie stron umowy;
2) szczegółowy zakres rzeczowy realizowanego
Przedsiňwziňcia, czas oraz miejsce jego realizacji;
3) określenie terminu, na jaki umowa została zawarta;
4) Zobowiņzanie Wnioskodawcy do realizacji
Przedsiňwziňcia jako inwestor, w rozumieniu
przepisów Prawa budowlanego, jeśli wymaga
tego zakres merytoryczny inicjatywy lokalnej
oraz do prowadzenia dokumentacji według
wymagań określonych przez Gminň w sposób
umoşliwiajņcy ocenň wykonania zadania pod
wzglňdem rzeczowym, finansowym i jakościowym;
5) zobowiņzanie Wnioskodawcy do poddania siň
kontroli w zakresie objňtym umowņ prowadzonej przez Burmistrza lub osobň przez niego pisemnie upowaşnionņ;
6) określenie wysokości dotacji oraz sposobu
i terminu jej przekazywania;
7) określenie wysokości udziału finansowego
Wnioskodawcy oraz postaci w jakiej bňdzie on
przekazany (środki finansowe, robocizna,
sprzňt, materiały i inne);
8) określenie przyblişonej wartości udziału niefinansowego Wnioskodawcy, a w szczególności
wkładu pracy społecznej;
9) określenie przeznaczenia przychodów uzyskanych przy realizacji zadania przez Wnioskodawcň, których nie moşna było przewidzień przy
kalkulowaniu wysokości dotacji oraz odsetek
ustawowych od przekazywanych przez Gminň
środków;
10) ustalenie terminów oraz sposobu rozliczeń
miňdzy stronami umowy;

6) analizy wykonania zadań zleconych Wnioskodawcy w okresie poprzednim, w przypadku gdy
zadania takie były zlecone, w tym rzetelności
i terminowości realizacji zadań i ich rozliczeń.

11) ustalenie sposobu i terminu przekazywania
Gminie informacji o realizacji umowy;

3. Burmistrz dokonuje wyboru ofert w oparciu
o kryteria wymienione w ust. 2 oraz w oparciu

13) szczegółowo określone zasady odpowiedzialności Wnioskodawcy z tytułu niewykonania lub

12) warunki wypowiedzenia umowy;
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nienaleşytego wykonania zleconego zadania,
a w szczególności:

3) dowodów zapłaty, w przypadku gdy dotacja
przekazywana jest przed wykonaniem zadania.

a) termin zwrotu kwoty dotacji niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem,

2. Rozliczenie wykonania zadania i wykorzystania dotacji nastňpuje w terminie określonym
w umowie.

b) wysokośń oprocentowania kwoty dotacji
niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem,

§ 12. Zapewnia siň jawnośń postňpowania
o udzielenie dotacji przez publiczne ogłoszenie
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Witnica
oraz na tablicy ogłoszeń Urzňdu Miasta i Gminy
Witnica:

c) termin zwrotu kwoty dotacji w wypadku niewykonania lub czňściowego niewykonania
Przedsiňwziňcia oraz obowiņzek zapłaty odsetek z tytułu nieterminowego zwrotu dotacji
przez Wnioskodawcň, zgodnie z wymogami
ustawy o finansach publicznych.
§ 9. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodņ Burmistrza, stronņ realizujņcņ Przedsiňwziňcie, jako inwestor, w rozumieniu przepisów
Prawa budowlanego, moşe zostań Gmina.
2. Zasady realizacji Przedsiňwziňcia przez Gminň,
jako inwestora, muszņ byń określone w umowie,
o której mowa w § 8.
§ 10. Kontrola nad wykonywaniem Przedsiňwziňcia moşe byń prowadzona w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu, w szczególności
poprzez:
1) badanie dokumentów oraz innych nośników
informacji, które majņ lub mogņ mień znaczenie
dla oceny prawidłowości wykonywania Przedsiňwziňcia;
2) bieşņca kontrola prawidłowości wykonywania
Przedsiňwziňcia, w tym dokonywanie w miarň
potrzeb, przeglņdów w miejscu jego realizacji.
§ 11. 1. Rozliczenie wykonania Przedsiňwziňcia
i wykorzystania dotacji z zachowaniem zasady jawności postňpowania nastňpuje na podstawie:
1) sprawozdania z wykonania zadania, według
wzoru stanowiņcego załņcznik Nr 2 do uchwały
i bňdņcego jej integralnņ czňściņ;
2) kserokopii opisanych rachunków, potwierdzonych za zgodnośń z oryginałem bņdŝ faktur
VAT, dotyczņcych wydatków Wnioskodawcy
poniesionych na realizacjň zadania;

1) informacji o złoşonych wnioskach o udzielenie
dotacji, o których mowa w § 5 ust. 1;
2) informacji o złoşonych ofertach, o których mowa w § 5 ust. 2;
3) informacji o rozstrzygniňciu w sprawie wniosków i zawartych umowach o udzielenie dotacji;
4) informacji o rozliczeniu udzielonych dotacji.
Rozdział 4
Postanowienia końcowe
§ 13. Traci moc uchwała Nr XXVII/165/2008 Rady
Miejskiej w Witnicy z dnia 26 czerwca 2008r.
w sprawie określenia trybu postňpowania o udzielenie dotacji z budşetu Gminy Witnica podmiotom
niezaliczonym do sektora finansów publicznych
i niedziałajņcym w celu osiņgniňcia zysku na cele
publiczne zwiņzane z realizacjņ zadań Gminy Witnica
innych niş określone w ustawie z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconych zadań.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza siň Burmistrzowi Miasta i Gminy Witnica.
§ 15. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczņca Rady
Krystyna Sikorska
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr L/322/2010
Rady Miejskiej w Witnicy
z dnia 29 kwietnia 2010r.

Potwierdzenie przyjňcia wniosku

Data wpływu ..................................................
Numer ............................................................
WNIOSEK

O dofinansowanie w roku............... z budşetu Gminy Witnica mieszkańców gminy wystňpujņcym bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji pozarzņdowej albo podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności poşytku publicznego i wolontariacie.
1. Wnioskodawca:
a) pełna nazwa:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
b) forma prawna:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
c) dokładny adres:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
d) nazwiska i imiona oraz funkcje osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu (zawierania umów):
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
e) aktualny numer konta bankowego:
.......................................................................................................................................................
*NIP............................................................................REGON........................................................
* dotyczy stowarzyszeń i organizacji społecznych
f) osoba odpowiedzialna za realizacjň zadania (nazwisko, imiň, adres, numer telefonu):
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
2. Dane o wnioskodawcy:
a) cele statutowe:
.......................................................................................................................................................
3. Opis zadania:
a) nazwa zadania:
…...................................................................................................................................................
b) termin realizacji zadana:
…………………………….…………….......................................................................................
c) miejsce realizacji zadania:
......................................................................................................................................................
d) liczba osób uczestniczņcych w realizacji zadania:
……………….................................................................................................................................
4. Szczegółowy opis zadania:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
5. Zakładane rezultaty realizacji zadania:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
6. Opis dodatkowych przedsiňwziňń zwiņzanych z realizacjņ zadania:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
7. Wskazania korzyści dla jednostki samorzņdu terytorialnego z realizacji konkretnego zadania (opisań, wymieniń, przedstawiń procentowo takşe korzyści o charakterze niematerialnym):
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
8. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania:

lp.

rodzaj kosztów
i sposób ich kalkulacji

koszty ogółem

przewidywana realizacja ze środków
innych ŝródeł
własnych
budşet gminy w tym zagranicznych

Razem:
9. Informacja o posiadanych zasobach rzeczowych, lokalowych kadrowych, wskazujņcych na moşliwości
realizacji zadania:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
10. Informacja o udziale i ŝródle pochodzenia środków własnych angaşowanych w realizacjň zadania oraz
uzyskanych z innych ŝródeł, w tym z pomocy zagranicznej i programów oraz projektów Unii Europejskiej:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
11. Informacje na temat dotychczasowych zadań realizowanych we współpracy z administracjņ publicznņ:
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
12. Oświadczam(-my), şe informacje zawarte we wniosku sņ zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
13. Załņczniki do wniosku:
1) statut *;
2) aktualny odpis z rejestru (waşny do 3 miesiňcy od daty wystawienia)*,
3) zaświadczenie z ZUS oraz urzňdu skarbowego o niezaleganiu z zapłatņ obowiņzkowych składek oraz obowiņzkowych naleşności
publiczno - prawnych, bņdŝ za zgodņ zleceniodawcy o niezaleganiu*,
4) wskazanie osób do składania oświadczeń woli, potwierdzenie umocowania pełnomocnictwem.
* dokumenty składane w przypadku organizacji społecznych i stowarzyszeń
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr L/322/2010
Rady Miejskiej w Witnicy
z dnia 29 kwietnia 2010r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania zadania publicznego
.......................................................................................................................................................
(nazwa zadania)
w okresie od ………………………………………..................................do ......................................................,
określonego w umowie Nr ..........................................................................................................,
zawartej w dniu.......................................................................................................... , pomiňdzy
.......................................................................................................................................................
a ....................................................................................................................................................
Data złoşenia sprawozdania:
Część I. Informacje ogólne
1.W jakim stopniu planowane cele zostały zrealizowane:

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

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

3. Informacje o beneficjentach*/adresatach* zadania (liczebnośń, charakterystyka ze wzglňdu na istotne dla
realizacji zadania cechy, np. wiek, płeń, miejsce zamieszkania, status materialny).

4. Wymierne rezultaty realizacji zadania(odpowiednio do złoşonej oferty).

5. Rola partnerów w realizacji zadania (ze szczególnym uwzglňdnieniem organów administracji publicznej).

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków
A. Informacja o wydatkach poniesionych przy wykonaniu zadania
Całkowity koszt w okresie sprawozdawczym(w zł) [................................................................],
w tym koszty pokryte z uzyskanej dotacji(w zł) [......................................................................],
w tym środki własne (w porównaniu z ofertņ) [.........................................................................].
1. Kosztorys ze wzglňdu na rodzaj kosztów (w zł)
całośń zadania
rodzaj kosztów i sposób ich kalkulacji
Lp.
koszt całkowity
w tym z dotacji
łņcznie
2. Kosztorys ze wzglňdu na ŝródła finansowania:
ŝródło finansowania
koszty pokryte z dotacji
środki własne
wypłaty i opłaty uczestników

całośń zadania
zł

%
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– z jakiego tytułu
ogółem
Uwagi mogņce mień znaczenie przy ocenie realizacji budşetu:

100%

B. Zestawienie faktur (rachunków):
Lp.

Numer dokumentu
ksiňgowego

Numer pozycji kosztorysu

Data

Nazwa wydatku

Kwota (zł)

W tym ze środków pochodzņcych z dotacji
(zł)

Łņcznie
Do sprawozdania załączyć należy spis wszystkich faktur (rachunków). które opłacone zostały w całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji. Spis zawierać powinien: nr faktury (rachunku), datę jego wystawienia, wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w
jakiej części pokryta ona została z dotacji, oraz rodzaj towaru lub zakupionej usługi. Każda z faktur (rachunków) opłaconych z otrzymanej dotacji powinna być opatrzona na odwrocie pieczęcią organizacji, podmiotu lub jednostki organizacyjnej oraz zawierać sporządzony w sposób trwały opis zawierający informacje: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie
zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności. Informacja ta powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za spawy dotyczące rozliczeń finansowych organizacji. Do sprawozdania załącza się kserokopie oryginałów faktur (rachunków).
Oryginały faktur (rachunków) należy przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i udostępniać podczas przeprowadzanych
czynności kontrolnych.

Część III dodatkowe informacje

Załņczniki.
1. ...................................................................................................................................................
2. ...................................................................................................................................................
3………………………………………………………..........................................................................
4. ...................................................................................................................................................
5. ...................................................................................................................................................
Do niniejszego sprawozdania załączyć należy dodatkowe materiały mogące dokumentować działania faktyczne podjęte przy realizacji
zadania (np. listy uczestników projektu, publikacje wydane w ramach projektu, raporty, wyniki prowadzonych ewaluacji), jak również
dokumentować konieczne działania prawne (kopie umów, kopie dowodów przeprowadzenia odpowiedniego postępowania w ramach
zamówień publicznych).

Oświadczam (-my), że:
1) od daty zawarcia umowy nie zmienił siň status prawny Zleceniobiorcy;
2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje sņ zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
3) zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach umowy zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
pieczňń, podpisy osób upowaşnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Zleceniobiorcy
Poświadczenie złoşenia sprawozdania

Adnotacje urzňdowe (nie wypełniań)

POUCZENIE
Sprawozdania składa siň osobiście lub nadsyła listem poleconym w przewidzianym w umowie terminie na adres organu zlecajņcego.
712
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UCHWAŁA NR L/324/2010
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY
z dnia 29 kwietnia 2010r.
w sprawie utworzenia obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.
Na podstawie art. 22 ust. 3 i 5 ustawy z dnia
27 września 1990r. o wyborze Prezydenta RP (Dz. U.
z 2000r. Nr 47, poz. 544 ze zm.), na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Witnica Rada Miejska w Witnicy uchwala, co nastňpuje:
§ 1. 1. W Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu
Wielkim tworzy siň obwód głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, zarzņdzonych na dzień 20 czerwca 2010r.

§ 2. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Lubuskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Gorzowie Wlkp.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza siň Burmistrzowi Miasta i Gminy Witnica.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjňcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzňdowym Województwa Lubuskiego oraz w sposób zwyczajowo
przyjňty w gminie

2. Obwód głosowania, o którym mowa w ust. 1
otrzymuje numer 11.
3. Granicň obwodu głosowania numer 11 stanowi Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim
- ul. Stawna 40 i utworzony jest dla wyborców przebywajņcych w dniu wyborów w tej jednostce.

Przewodniczņca Rady
Krystyna Sikorska
713

4. Siedziba obwodowej komisji wyborczej Nr 11
znajduje siň w Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim przy ul. Stawnej 40.
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UCHWAŁA NR L/325/2010
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY
z dnia 29 kwietnia 2010r.
w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Witnica
Na podstawie art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 lipca
1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003r. Nr 159,
poz. 1547 ze zmianami) uchwala siň, co nastňpuje:
§ 1. Dokonuje siň zmiany opisu granic obwodów
głosowania utworzonych na terenie Gminy Witnica
uchwałņ Nr LIX/98 Zarzņdu Miasta i Gminy Witnica
z dnia 9 września 1998r. w sprawie utworzenia na
terenie Miasta i Gminy Witnica obwodów głosowania oraz wskazania obwodowych komisji wyborczych, a takşe uchwałņ XVI/126/2000 Rady Miasta
i Gminy Witnica z dnia 24 sierpnia 2000r. w sprawie
zmiany podziału na obwody głosowania, w nastňpujņcy sposób:
1. W opisie granic obwodu głosowania Nr 1 dodaje siň ulice o nazwie: Akacjowa, Bajkowa, Bociania, Fabryczna, Gajowa, Gołňbia, Jagodowa, Jaskółcza, Jastrzňbia, Kasztanowa, Krucza, Kukułcza, Lisia,
Łabňdzia, Łowiecka, Orla, Orła Bielika, Osadników,

Ptasia, Repatriantów, Słowicza, Sokola, Sowia, Strusia, Świerkowa, Wilcza, Zacisze, Şurawia;
2. W opisie granic obwodu głosowania Nr 2 dodaje siň ulice o nazwie: Azaliowa, Fiołkowa, Łņkowa,
Parkowa, Róşana;
3. W opisie granic obwodu głosowania Nr 3 dodaje siň ulicň o nazwie: Granitowa, Maszynowa,
Papiernicza, Poprzeczna, Przemysłowa, Spedycyjna,
Stalowa, Towarowa, Transportowa, Usługowa,
Wierzbowa.
§ 2. Wykaz stałych obwodów głosowania
uwzglňdniajņcy zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załņcznik Nr 1 do niniejszej uchwały, bňdņcy jej
integralnņ czňśń.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzňdowym Województwa Lubuskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjňty.
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§ 4. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Lubuskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Gorzowie Wielkopolskim.

Poz. 714, 715
§ 6. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjňcia.
Przewodniczņca Rady
Krystyna Sikorska

§ 5. Wykonanie uchwały powierza siň Burmistrzowi Miasta i Gminy Witnica.
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr L/325/2010
Rady Miejskiej w Witnicy
z dnia 29 kwietnia 2010r.
Opis granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Witnica
numer obwodu głosowania

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

granice obwodu głosowania
Witnica – ulice: Akacjowa, Bajkowa, Bociania, Cegielniana, Dňbowa, Droga Polna, Fabryczna, Gajowa, Gołňbia, Jagodowa, Jaskółcza, Jastrzňbia, Kasztanowa, Komisji Edukacji
Narodowej, Końcowa, Kosynierów Mirosławskich, Kościuszki, Krucza, Kukułcza, Leśna,
Lisia, Łabňdzia, Łowiecka, Myśliwska, Orla, Orła Bielika, Osiedle Zachodnie, Osadników,
Potok, Ptasia, Repatriantów, Rolna, Sikorskiego (41-90), Słowicza, Sokola, Sosnowa, Sowia, Starzyńskiego (26-81), Strusia, Szkolna, Świerkowa, Traugutta, Wesoła, Wilcza, Wiosny Ludów, Wysockiego, Zacisze, Zaułek Kowalski, Şaków, Şurawia
Witnica – ulice: Azaliowa, Cmentarna, Energetyków, Fiołkowa, Gorzowska, Konopnickiej,
Łņkowa, Moniuszki, Ogrodowa, Osiedle Południowe, Parkowa, 1-go Maja, Plac Wolności,
Róşana, Słoneczna, Spokojna, Sportowa, Strzelecka, Ścieşka Rybacka, Św. Jerzego, Gen.
Świerczewskiego, Wielka, Wiśniowa, Wojska Polskiego oraz wieś Mosina
Witnica – ulice: Granitowa, Kolejowa, Krajowej Rady Narodowej, Krasickiego, Krótka, Maszynowa, Papiernicza, Piaskowa, Poprzeczna, Przemysłowa, Rutkowskiego, Rybacka, Sikorskiego (3-40), Spedycyjna, Stalowa, Starzyńskiego (1-25), Towarowa, Transportowa,
Usługowa, Wierzbowa, Zaułek Kościelny, Zaułek Polny, Zaułek Wodny, Şwirowa
Białczyk, Boguszyniec, Kłopotowo, Oksza, Pyrzany, Świerkocin
Nowe Dzieduszyce, Sosny, Stare Dzieduszyce, Tarnówek
Kamień Mały, Krześniczka, Mościczki
Kamień Wielki, Mościce
Dņbroszyn
Nowiny Wielkie
Białcz
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UCHWAŁA NR L/333/2010
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY
z dnia 29 kwietnia 2010r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich
lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z póŝn. 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 póŝn. zm.) Rada Miejska
w Witnicy uchwala, co nastňpuje:
§ 1. 1. Uchwała określa:
1) warunki ubiegania siň o dotacjň na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich

i robót budowlanych przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków;
2) rodzaj danych i informacji, które naleşy zawrzeń
we wniosku o dotacjň;
3) tryb postňpowania z wnioskiem o udzielenie
dotacji;
4) postanowienia, jakie winna zawierań umowa
o udzielenie dotacji;
5) zasady rozliczania, kontroli i zwrotu dotacji;
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6) sposób ewidencjonowania i upowszechniania
informacji o udzielonych dotacjach.
2. Znaczenie uşytych w uchwale pojňń dotyczņcych zabytków lub czynności z nimi zwiņzanych
określajņ przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz
rozporzņdzeń wydanych na podstawie tej ustawy.
3. Ilekroń w uchwale jest mowa o:
1) pracach lub robotach budowlanych przy zabytku - naleşy przez to rozumień prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
2) beneficjencie - naleşy przez to rozumień podmiot, któremu na zasadach określonych niniejszņ uchwałņ przyznano dotacjň z budşetu Miasta i Gminy Witnica na prace lub roboty budowlane przy zabytku;
3) środkach publicznych - naleşy przez to rozumień publiczne środki finansowe określone
przepisami o finansach publicznych.
§ 2. 1. Z budşetu Miasta i Gminy Witnica mogņ
byń udzielane dotacje celowe na sfinansowanie prac
lub robót budowlanych przy zabytku ruchomym lub
nieruchomym, jeşeli zabytek ten łņcznie spełnia nastňpujņce kryteria:
1) znajduje siň na stałe na obszarze Miasta i Gminy Witnica;
2) jest dostňpny publicznie;
3) posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe dla mieszkańców Miasta
i Gminy Witnica;
4) jest wpisany do rejestru zabytków.
2. Dotacja na prace lub roboty budowlane przy
zabytku moşe finansowań nakłady obejmujņce:
1) sporzņdzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
2) przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych;
3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
4) opracowanie programu prac konserwatorskich
i restauratorskich;
5) wykonanie projektu budowlanego
z przepisami prawa budowlanego;

zgodnie

6) sporzņdzenie projektu odtworzenia kompozycji
wnňtrz;
7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
8) stabilizacjň konstrukcyjnņ czňści składowych
zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbňdnym dla zachowania tego zabytku;
9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin
architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzglňdnieniem charakterystycznej
dla tego zabytku kolorystyki;

Poz. 715

10) odtworzenie zniszczonej przynaleşności zabytku, jeşeli odtworzenie to nie przekracza 50%
oryginalnej substancji tej przynaleşności;
11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien,
w tym ościeşnic i okiennic, zewnňtrznych
odrzwi i drzwi, wiňŝby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
12) modernizacjň instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadajņ oryginalne, wykonane z drewna czňści
składowe i przynaleşności;
13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych
nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
15) działania zmierzajņce do wyeksponowania istniejņcych, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbňdnych do wykonania prac i robót
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7 – 15;
17) zakup i montaş instalacji przeciwwłamaniowej
oraz przeciwpoşarowej i odgromowej.
§ 3. 1. O dotacjň moşe siň ubiegań kaşdy podmiot bňdņcy właścicielem lub posiadaczem zabytku,
a takşe podmiot, który do tego zabytku posiada tytuł
prawny wynikajņcy z uşytkowania wieczystego,
ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarzņdu
albo stosunku zobowiņzaniowego z uwzglňdnieniem
zapisu § 2 ust. 1.
2. Dotacja moşe byń udzielona na sfinansowanie
prac lub robót budowlanych przy zabytku, które
wnioskodawca zamierza wykonań w roku złoşenia
wniosku o udzielenie dotacji albo w roku złoşenia
wniosku i w roku nastňpnym.
3. Na zasadach określonych w niniejszej uchwale
wnioskodawca moşe równocześnie wystņpiń z kilkoma wnioskami o dotacje do prac lub robót budowlanych przy wiňcej niş jednym zabytku.
§ 4. 1. Dotacja z budşetu Miasta i Gminy Witnica
na wykonanie prac lub robót budowlanych przy
jednym i tym samym zabytku moşe byń udzielona
w wysokości do 50% ogółu nakładów na te prace
lub roboty.
2. Jeşeli zabytek posiada wyjņtkowņ wartośń historycznņ, artystycznņ lub naukowņ albo wymaga
przeprowadzenia złoşonych pod wzglňdem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich
lub robót budowlanych, albo gdy sytuacja wymaga
niezwłocznego podjňcia prac lub robót budowlanych przy zabytku, dotacja moşe byń udzielona
w wysokości do 100% nakładów koniecznych na
wykonanie tych prac lub robót budowlanych.
3. W przypadku gdy beneficjent na prace lub roboty budowlane przy zabytku otrzymuje równieş
inne środki publiczne, kwota dotacji przyznanej
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z budşetu Miasta i Gminy Witnica wraz z kwotami
przyznanych na ten cel innych środków publicznych
nie moşe przekraczań 100% nakładów koniecznych
na wykonanie tych prac lub robót.
§ 5. 1. We wniosku o przyznanie dotacji naleşy
wskazań:
1) imiň, nazwisko, miejsce zamieszkania wnioskodawcy lub nazwň, adres i siedzibň wnioskodawcy bňdņcego jednostkņ organizacyjnņ;
2) dane obiektu uwidocznione w rejestrze zabytków;
3) fotograficznņ dokumentacjň zabytku;
4) dokument potwierdzajņcy tytuł prawny wnioskodawcy do władania zabytkiem;
5) decyzjň właściwego organu ochrony zabytków
zezwalajņcņ na przeprowadzenie prac lub robót
budowlanych przy zabytku oraz projekt i pozwolenie na budowň, gdy wniosek dotyczy prac
lub robót budowlanych przy zabytku nieruchomym lub program prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym;
6) wnioskowanņ kwotň dotacji i proponowany
termin jej przekazania;
7) zakres prac lub robót budowlanych, które majņ
byń objňte dotacjņ;
8) termin zakończenia prac objňtych wnioskiem;
9) harmonogram i kosztorys przewidywanych
prac lub robót budowlanych ze wskazaniem
ŝródeł ich finansowania;
10) informacjň o środkach publicznych przyznanych z innych ŝródeł na te same prace lub roboty budowlane przy zabytku oraz informacjň
o wystņpieniu o takie środki złoşonym do innych podmiotów;
11) wykaz prac lub robót budowlanych wykonanych przy danym zabytku w okresie 3 lat poprzedzajņcych dzień złoşenia wniosku z podaniem łņcznej wysokości nakładów, w tym wysokości i ŝródeł dofinansowania otrzymanego
ze środków publicznych;
12) określenie organu, u którego ubiega siň o dotacjň.
2. Formularz wniosku o udzielenie dotacji stanowi załņcznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. W przypadku gdy wnioskodawca jest przedsiňbiorcņ, do wniosku o udzielenie dotacji winien
dołņczyń informacjň o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem złoşenia wniosku - sporzņdzonņ
w zakresie i według zasad określonych w art. 37
ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postňpowaniu
w sprawach dotyczņcych pomocy publicznej (Dz. U.
Nr 123, poz. 1291).
4. Udzielenie dotacji na prace lub roboty budowlane podmiotu, o którym mowa w ust. 3, dokonywane jest zgodnie z przepisami niniejszej uchwały
z uwzglňdnieniem zasad określonych w przepisach
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prawa regulujņcych udzielanie pomocy publicznej
dla przedsiňbiorców.
§ 6. 1. Wnioski o dotacjň kieruje siň do Burmistrza Miasta i Gminy Witnica w terminie przez niego
wyznaczonym, ogłoszonym w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzňdu Miasta.
2. Wnioski o przyznanie dotacji po ich przekazaniu Burmistrzowi sņ przedstawiane do zaopiniowania komisji Rady Miasta właściwej do spraw kultury
oraz komisji właściwej do spraw budşetu.
§ 7. 1. Dotacjň przyznaje Rada Miejska w uchwale określajņcej:
1) nazwň podmiotu otrzymujņcego dotacjň;
2) prace lub roboty budowlane przy obiekcie zabytkowym, na których wykonanie przyznano
dotacjň;
3) kwotň dotacji do przekazania w roku budşetowym, a w przypadku z ust. 4 kwotň do przekazania w roku nastňpnym.
2. Z zastrzeşeniem ust. 3, przy ustalaniu wysokości przyznawanych dotacji Rada Miejska uwzglňdnia
kwotň zaplanowanņ na ten cel w budşecie Miasta
i Gminy Witnica.
3. Przyznajņc dotacjň, Rada Miejska moşe postanowiń, şe czňśń kwoty dotacji, nie wiňcej niş 80%,
zostanie przekazana beneficjentowi w nastňpnym
roku budşetowym.
§ 8. Uwzglňdniajņc § 7 uchwały oraz dane
z wniosku o dotacjň, Burmistrz zawiera z beneficjentem umowň określajņcņ w szczególności:
1) opis prac lub robót budowlanych przy zabytku
i termin ich wykonania;
2) kwotň dotacji i terminy jej przekazywania, które
w postanowieniach umowy mogņ zostań uzaleşnione od wyniku kaşdorazowej kontroli postňpu prac lub robót budowlanych i rozliczenia
tych wydatków;
3) zobowiņzanie siň beneficjenta do przekazywania informacji o wysokości środków publicznych na prace lub roboty przy zabytku otrzymanych z innych ŝródeł;
4) zobowiņzanie siň beneficjenta do stosowania
takich zasad obiegu i opisywania dokumentów
finansowych, aby oryginały dokumentów
świadczņcych o dokonaniu wydatków sfinansowanych w całości lub w czňści z otrzymanej
dotacji zaopatrzone byty w sposób trwały
w klauzulň potwierdzajņcņ ten fakt;
5) zobowiņzanie siň beneficjenta do poddania siň
kontroli przeprowadzanej przez Burmistrza lub
osobň przez niego upowaşnionņ w zakresie
przeznaczenia dotacji i wykonania prac lub robót budowlanych;
6) sposób i termin rozliczania kwot udzielonej dotacji;
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7) warunki, sposób i termin zwrotu niewykorzystanej dotacji oraz zwrotu dotacji wykorzystanej
niezgodnie z przeznaczeniem;
8) pouczenie o zakresie odpowiedzialności karnej
skarbowej beneficjenta i odpowiedzialności za
naruszenie dyscypliny finansów publicznych
przy wydatkowaniu środków z otrzymanej dotacji;
9) pouczenie o tym, şe w przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobraniu jej nienaleşnie albo w nadmiernej
wysokości - na mocy art. 252 ust. 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2005r. o finansach publicznych - beneficjent zwraca dotacjň wraz z naleşnymi odsetkami.
§ 9. Kontrola, o której mowa w § 8 pkt 2 i 5, jest
przeprowadzana przez osoby upowaşnione przez
Burmistrza i polega na:
1) sprawdzaniu rzeczywistego przebiegu realizacji
celów zakładanych w zakresie dotowanego zadania pod kņtem zgodności z przepisami prawa
i zawartņ umowņ (kontrola formalno - merytoryczna);
2) sprawdzaniu dokumentów zwiņzanych z realizacjņ dotowanego zadania (w szczególności
znajdujņcych siň w siedzibie podmiotu oryginałów dokumentów finansowych) pod kņtem ich
zgodności z przepisami prawa, umowņ i zasadami rachunkowości (kontrola formalno - rachunkowa).
§ 10. 1. W celu rozliczenia dotacji beneficjent
w sposób i w terminach określonych w umowie
składa Burmistrzowi sprawozdania z wykonania
prac lub robót budowlanych.
2. Sprawozdanie określa:
1) całkowity koszt zadania w okresie sprawozdawczym, w tym nakłady pokryte z innych środków
publicznych;
2) zestawienie rachunków dołņczanych do sprawozdania w celu rozliczenia dotacji - ze wskazaniem numeru ksiňgowego, numeru pozycji
kosztorysu, daty wystawienia rachunku, nazwy
wydatku oraz jego kwoty wraz z określeniem

Poz. 715
wysokości środków z dotacji finansujņcych dany rachunek.

3. Formularz sprawozdania z rozliczenia udzielonej dotacji stanowi załņcznik do niniejszej uchwały.
§ 11. W przypadku czňściowego lub całkowitego
niewykonania dotowanego zadania z przyczyn leşņcych po stronie beneficjenta lub wykorzystania
środków niezgodnie z przeznaczeniem, odpowiednia
czňśń przekazanych środków dotacji podlega zwrotowi do budşetu Miasta i Gminy Witnica na zasadach określonych w umowie.
§ 12. 1. Burmistrz prowadzi zestawienie danych
o udzielonych dotacjach oraz informuje inne organy
uprawnione do udzielania dotacji na prace lub roboty budowlane przy zabytkach o dotacjach przyznanych przez Radň Miejskņ w Witnicy.
2. Zestawienie danych dla kaşdej udzielonej dotacji winno zawierań:
1) wskazanie zabytku, z uwzglňdnieniem miejsca
jego połoşenia lub przechowywania,
2) imiň, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres
osoby albo nazwň, siedzibň i adres jednostki
organizacyjnej, której przyznano dotacjň;
3) kserokopiň uchwały o przyznaniu dotacji;
4) kserokopiň umowy o dotacjň;
5) informacje o wysokości środków przekazanych
beneficjentowi z dotacji oraz o rozliczeniu kwoty wypłaconej dotacji;
6) informacje przekazane przez inne organy zobowiņzane do udzielania informacji o dotacjach
na prace lub roboty budowlane przy danym zabytku.
3. Burmistrz niezwłocznie ogłasza na tablicy
ogłoszeń Urzňdu Miasta i w Biuletynie Informacji
Publicznej uchwałň o przyznaniu dotacji.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza siň Burmistrzowi Miasta i Gminy Witnica.
§ 14. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczņca Rady
Krystyna Sikorska
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr L/333/2010
Rady Miejskiej w Witnicy
z dnia 29 kwietnia 2010r.

WNIOSEK
o udzielenie w .............. roku dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie Miasta i Gminy Witnica.
1.

WNIOSKODAWCA:
OSOBA FIZYCZNA

Imiň i nazwisko
Miejsce zamieszkania
Tytuł prawny do zabytku
NIP
Konto bankowe Wnioskodawcy
(bank i nr)
OSOBA PRAWNA
Nazwa jednostki organizacyjnej
Siedziba jednostki organizacyjnej
Tytuł prawny do zabytku
Forma osobowości prawnej
Nr właściwego rejestru / ewidencji
Data wpisu do rejestru / ewidencji
NIP
REGON
KRS
Osoby upowaşnione do reprezentowania Wnioskodawcy
(zgodnie z danymi rejestrowymi
lub uchwałami)
Konto bankowe Wnioskodawcy
(bank i Nr)
2.

DANE O ZABYTKU:

Nazwa lub określenie zabytku
Dokładny adres obiektu
Nr w rejestrze zabytków
Data wpisu do rejestru zabytków
Nieruchomośń ujawniona w ksiňdze wieczystej KW Nr ______________________ w Sņdzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp.
3.

ZAKRES PRAC, KTÓRE MAJA ZASTAŃ OBJŇTE DOTACJŅ:

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
4.

UZASADNIENIE:

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
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TERMIN PRZEPROWADZENIA PRAC OBJŇTYCH, WNIOSKIEM:

……………………………………………………………………………………………………………………………………
6.

OKREŚLENIE WYSOKOŚCI DOTACJI, O KTÓRŅ UBIEGA SIŇ WNIOSKODAWCA:

Wyszczególnienie
Ogólny koszt prac objňtych wnioskiem
Koszty własne poniesione/planowane do poniesienia przez Wnioskodawcň
Wysokośń dotacji, o którņ ubiega siň Wnioskodawca
Inne podmioty, od których Wnioskodawca otrzymał dotacjň na przedmiotowe prace:
1.
2.

Kwota w złotych

7.
INNE PODMIOTY, U KTÓRYCH WNIOSKODAWCA UBIEGA SIŇ O DOTACJŇ NA PRACE OBJŇTE
WNIOSKIEM:
Podmiot u którego wnioskodawca ubiega siň o dotacjň
Właściwy minister ds. kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego
Wojewódzki Konserwator Zabytków
Inne:
1.
2.
8.

Tak/Nie*

Wysokośń wnioskowanej dotacji

Tak/Nie*
Tak/Nie*
Tak/Nie*
Tak/Nie*
Tak/Nie*

WYKAZ PRAC PRZEPROWADZONYCH PRZY ZABYTKU W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT:
- z podaniem wysokości poniesionych nakładów, w tym ze środków publicznych:

Rok

9.

Zakres przeprowadzonych prac

Poniesione wydatki

Dotacje ze środków publicznych (wysokośń, ŝródło i wskazanie prac, na które zostały
przeznaczone)

WYKAZ WYAGANYCH ZAŁŅCZNIKÓW DO WNIOSKU:

1. Dokument potwierdzajņcy posiadanie przez wnioskodawcň tytułu prawnego do zabytku.
2. Decyzja o wpisie obiektu do rejestru zabytków.
3. Pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac, które majņ byń przedmiotem dotacji.
4. Pozwolenie na budowň, jeşeli prace wymagajņ uzyskania takiego pozwolenia.
5. Kosztorys ofertowy prac z uwzglňdnieniem cen zakupu materiałów niezbňdnych do ich przeprowadzenia.
10.

OŚWIADCZENIA:

1. Niniejszym oświadczam, şe pokryjň pozostałņ czňśń kosztów prac, na które ma byń udzielona dotacja.
2. Niniejszym oświadczam, şe wszystkie dane ujňte we wniosku i załņcznikach sņ zgodne ze stanem faktycznym, a takşe şe znana jest mi odpowiedzialnośń karna z art. 233 kodeksu karnego.
__________________, dnia __________________

_____________________________________________
(podpis/y, pieczňń)

* Niepotrzebne skreśliń

Dziennik Urzňdowy
Województwa Lubuskiego Nr 49

– 3082 –

Poz. 716, 717

716
716

UCHWAŁA NR XLVIII/313/2010
RADY GMINY SKĄPE
z dnia 30 kwietnia 2010r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu
wartości nieruchomości związanej z budową urządzeń infrastruktury technicznej oraz wzrostu wartości
nieruchomości w wyniku jej podziału
Na podstawie art. 98a ust. 1, art. 146 ust. 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z póŝn. zm.)
uchwala siň, co nastňpuje:
§ 1. W uchwale Nr XXVII/161/2005 Rady Gminy
Skņpe z dnia 4 marca 2005r. w sprawie ustalenia
stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu
wzrostu wartości nieruchomości zwiņzanej z budowņ urzņdzeń infrastruktury technicznej oraz wzrostu
wartości nieruchomości w wyniku jej podziału
(Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2005r. Nr 19, poz. 383)
zmienionej uchwałņ Nr XIV/92/2007 Rady Gminy
Skņpe z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie zmiany
uchwały sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości zwiņzanej z budowņ urzņdzeń infrastruktury
technicznej oraz wzrostu wartości nieruchomości
w wyniku jej podziału (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego
z 2008r. Nr 4, poz. 106) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala siň stawkň procentowņ opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
w wyniku jej podziału na wniosek właściciela lub
uşytkownika wieczystego, który wniósł opłaty
roczne za cały okres uşytkowania tego prawa
w wysokości 10 % róşnicy wartości nieruchomości przed i po podziale”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza siň Wójtowi
Gminy Skņpe.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Województwa Lubuskiego oraz ogłoszeniu i podaniu do
publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy
ogłoszeń Urzňdu Gminy Skņpe.
Przewodniczņcy Rady
Mirosław Olczak
716
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UCHWAŁA NR XLVIII/315/2010
RADY GMINY SKĄPE
z dnia 30 kwietnia 2010r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze gminy w wyborach Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
Na podstawie art. 22 ust. 3 i 5 ustawy z dnia
27 września 1990r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000r. Nr 47, poz. 544
z póŝn. zm.), uchwala siň co nastňpuje:
§ 1. 1. Dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta RP zarzņdzonych na dzień 20 czerwca 2010r. na wniosek Wójta Gminy tworzy siň odrňbny obwód głosowania Nr 4 w Ciborzu obejmujņcy Wojewódzki Szpital Psychiatryczny dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu.

§ 2. Informacja o wszystkich numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych podlega podaniu do
publicznej wiadomości w formie obwieszczenia najpóŝniej w 35 dniu przed dniem głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku
Urzňdowym Województwa Lubuskiego.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza siň Wójtowi
Gminy.

2. Ustala siň, şe siedzibņ odrňbnego obwodu
głosowania Nr 4 w Ciborzu jest Wojewódzki Szpital
Psychiatryczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
SP ZOZ w Ciborzu.

§ 5. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjňcia.
Przewodniczņcy Rady
Mirosław Olczak
717
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UCHWAŁA NR XLI/278/10
RADY POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO
z dnia 23 kwietnia 2010r.
w sprawie zmiany uchwały 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 września
1991r. o systemie oświaty (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
siň, co nastňpuje:
§ 1. W uchwale 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 § 8 otrzymuje
brzmienie:
„Traci moc uchwała Nr XXI/142/08 Rady Powiatu
Świebodzińskiego z dnia 29 maja 2008r. w sprawie trybu udzielania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym oraz sposobu ich rozliczania”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza siň Zarzņdowi
Powiatu Świebodzińskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczņcy Rady
Bogusław Motowidełko
718
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UCHWAŁA NR L/500/2010
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 26 kwietnia 2010r.
w sprawie zasad udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom zwłaszcza w zakresie nauk
matematyczno-przyrodniczych i technicznych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu
Województwa Lubuskiego
Na podstawie art. 18 pkt 19a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorzņdzie województwa (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1590 z póŝn. zm.) oraz w oparciu o Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet
IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.3 „Pomoc stypendialna dla uczniów
szczególnie uzdolnionych” uchwala siň, co nastňpuje:
§ 1. 1. W celu wyrównania szans edukacyjnych
oraz stworzenia odpowiednich warunków do dalszego kształcenia, tworzy siň pomoc stypendialnņ
szczególnie uzdolnionym uczniom z terenu Województwa Lubuskiego.
2. Stypendia przyznawane bňdņ szczególnie
uzdolnionym uczniom zwłaszcza w zakresie nauk
matematyczno-przyrodniczych i technicznych szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, których do-

chód na członka rodziny nie przekracza dwukrotności kryterium dochodowego określonego w ustawie
z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z póŝn. zm.)
§ 2. Środki finansowe na stypendia określa siň
w budşecie Województwa Lubuskiego w dziale 853
„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”.
§ 3. Zasady i tryb przyznawania stypendiów oraz
ich wysokośń określa Regulamin przyznawania
i przekazywania wsparcia stypendialnego dla
uczniów szczególnie uzdolnionych zwłaszcza w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
w województwie lubuskim stanowiņcy załņcznik do
uchwały.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXV/343/2009 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 maja
2009r. w sprawie zasad udzielania stypendiów
szczególnie uzdolnionym uczniom zwłaszcza w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i tech-
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nicznych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
z terenu Województwa Lubuskiego (Dz. Urz. Woj.
Lub. Nr 63 poz. 888).
§ 5. Wykonanie uchwały powierza siň Zarzņdowi
Województwa Lubuskiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczņcy Sejmiku
Krzysztof Seweryn Szymański
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr L/500/2010
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 26 kwietnia 2010r.
REGULAMIN
przyznawania i przekazywania wsparcia stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych
zwłaszcza w zakresie nauk matematycznoprzyrodniczych i technicznych szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych w województwie lubuskim.
Niniejszy Regulamin określa zasady, warunki i tryb
przyznawania oraz wypłacania wsparcia stypendialnego, przyznawanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX
Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach,
Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania
9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie
uzdolnionych finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budşetu Państwa.
Celem wsparcia stypendialnego jest umoşliwienie
rozwoju uzdolnień uczniów szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych z terenu województwa lubuskiego. Wsparcie przeznaczone jest przede wszystkim
dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów
matematyczno-przyrodniczych i technicznych, dla których trudna sytuacja materialna stanowi barierň
w rozwoju edukacyjnym.
I. Postanowienia ogólne
§ 1. Uşyte w Regulaminie pojňcia oznaczajņ:
1) członkowie rodziny stypendysty, dla których
wyliczany jest dochód – oznacza: rodziców
dzieci, opiekuna prawnego dziecka oraz pozostajņce na utrzymaniu rodziców/opiekuna
prawnego dzieci do ukończenia 18 roku şycia,
a w przypadku pobierania nauki do ukończenia
26 lat, a takşe niepełnosprawne osoby bez
wzglňdu na wiek;
2) dochód rodziny – oznacza przeciňtny, miesiňczny dochód przypadajņcy na członka rodziny
stypendysty, który nie moşe byń wyşszy niş
dwukrotnośń kryterium dochodowego określonego w ustawie z dnia 28 listopada 2003r.
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r.
Nr 139, poz. 992 z póŝn. zm.);
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3) dochód z gospodarstwa rolnego – przyjmuje
siň, şe z 1ha przeliczeniowego uzyskuje siň dochód miesiňczny w wysokości 1/12 dochodu
ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia
przez Prezesa Głównego Urzňdu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r.
Nr 136, poz. 969 z póŝn. zm.);
4) Komisja do Spraw Stypendiów – oznacza Komisjň powołanņ przez Zarzņd Województwa
Lubuskiego, której zadaniem bňdzie wyłonienie
stypendystów;
5) nauczyciel – opiekun stypendysty – oznacza
nauczyciela sprawujņcego opiekň dydaktycznņ
nad uzdolnionym uczniem, objňtym wsparciem
stypendialnym za akceptacjņ dyrektora szkoły,
do której uczňszcza uczeń;
6) okres sprawozdawczy – jest określony w ujňciu
semestralnym (półrocznym):
a) pierwszy semestr – oznacza okres od 1 września do końca lutego roku szkolnego, na który wsparcie zostało przyznane,
b) drugi semestr – oznacza okres od 1 marca do
31 sierpnia roku szkolnego, na który wsparcie zostało przyznane;
7) szkoły ponadgimnazjalne – oznacza licea ogólnokształcņce, licea profilowane, uzupełniajņce
licea ogólnokształcņce, technika, technika uzupełniajņce, zasadnicze szkoły zawodowe, z wyłņczeniem szkół dla dorosłych;
8) wsparcie stypendialne – oznacza stypendium,
o które na dany rok szkolny mogņ ubiegań siň
uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
II. Zasady, warunki i tryb przyznawania stypendium
§ 2. Wsparciem stypendialnym objňci zostanņ
uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy uczņ siň w szkołach na terenie województwa lubuskiego. O wsparcie ubiegań siň mogņ
uczniowie wszystkich klas danej szkoły, jeşeli spełniajņ kryteria określone w §6 niniejszego Regulaminu.
§ 3.1. Wniosek o przyznanie wsparcia stypendialnego dla ucznia składa Dyrektor szkoły, wg wzoru stanowiņcego załņcznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
Do wniosku naleşy dołņczyń:
1) oświadczenie wraz z zaświadczeniem z Urzňdu
Skarbowego, rodzica lub opiekuna prawnego
o wysokości dochodów przypadajņcych na
członka rodziny stypendysty w roku poprzedzajņcym złoşenie wniosku o wsparcie stypendialne, którego wzór określa załņcznik Nr 2 do Regulaminu;
oraz
2) kserokopiň świadectwa szkolnego za poprzedni
rok nauki;
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3) kserokopiň dokumentu potwierdzajņcego liczbň
uzyskanych punktów z egzaminu zewnňtrznego
odpowiedni dla ucznia ubiegajņcego siň o stypendium;
4) kserokopie dyplomów lub innych dokumentów
potwierdzajņcych udział w konkursach, olimpiadach, turniejach w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych za dwa
poprzednie lata szkolne.
Punktowane
bňdņ
osiņgniňcia
sach/olimpiadach/turniejach:

w

konkur-

na podstawie § 112 ust. 4 rozporzņdzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia
30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i słuchaczy
oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U.
Nr 83, poz. 562, z póŝn. zm.)
majņce istotne znaczenie z perspektywy
osiņgniňń uczniów m.in. wstňp na uczelniň
bez rekrutacji.
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osiņgniňta zamierzona liczba uczniów, to zostanie
przeprowadzony drugi nabór.
§ 5.1. W przypadku przyznania uczniowi wsparcia stypendialnego, bňdzie on zobowiņzany do:
1) podpisania umowy stypendialnej (w przypadku, gdy stypendysta jest niepełnoletni umowň
podpisuje rodzic lub prawny opiekun) określajņcņ szczegółowe warunki i tryb wypłaty stypendium, której wzór określa załņcznik Nr 3 do
niniejszego Regulaminu;
2) podpisania oświadczenia o wyraşeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych;
3) wypełnienia innych niezbňdnych dokumentów
powstajņcych w toku przekazywania wsparcia
stypendialnego gwarantujņce poprawnņ realizacjň projektu.
2. W przypadku przyznania uczniowi wsparcia
stypendialnego, nauczyciel – opiekun stypendysty
zobowiņzany bňdzie do:
1) podpisania umowy, której wzór określa załņcznik Nr 4 do niniejszego Regulaminu;

Kserokopie wymienionych dokumentów powinny
byń potwierdzone za zgodnośń z oryginałem przez
dyrektora szkoły lub innego upowaşnionego do tego
rodzaju czynności pracownika szkoły.

2) wypełnienia innych niezbňdnych dokumentów
powstajņcych w toku przekazywania wsparcia
stypendialnego gwarantujņce poprawnņ realizacjň projektu.

2. Wnioski wraz z załņcznikami naleşy składań
we właściwym Departamencie Urzňdu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lipca kaşdego roku.
3. Szczegółowych informacji udziela pracownik
odpowiedzialnego Departamentu.

3. Wzory umów oraz niezbňdne dokumenty,
gwarantujņce poprawnņ realizacjň projektu, zostanņ
umieszczone na stronie internetowej Urzňdu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Nr 12 Stypendia.

4. Wnioski złoşone po terminie określonym
w § 3. ust. 2 (liczy siň data stempla pocztowego) lub
niekompletne pozostanņ bez rozpatrzenia.

4. Szkoły bňdņ zobowiņzane do odesłania dokumentów w terminie 14 dni kalendarzowych od
uzyskania informacji o przyznanym wsparciu.

§ 4.1. Rozmiar wsparcia stypendialnego na dany
rok szkolny określony jest w Planie Działania komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W przypadku, gdy liczba uczniów spełniajņcych kryteria określone w § 6 Regulaminu jest
wiňksza, pierwszeństwo uzyskania wsparcia stypendialnego bňdņ mieli uczniowie z najwiňkszņ liczbņ
przyznanych punktów.
2. W przypadku jednakowej liczby punktów
uzyskanych przez uczniów w trakcie oceny wniosków decyzjň o przyznaniu stypendium podejmuje
Komisja do Spraw Stypendiów.
3.

Jeşeli w pierwszym naborze nie zostanie

III. Kryteria przyznawania stypendiów
§ 6. Komisja do Spraw Stypendiów dokonuje
oceny punktowej złoşonych dokumentów, biorņc
pod uwagň nastňpujņce kryteria:
1) Kryterium 1 – średnia ocen z dowolnie wybranych 3 przedmiotów matematyczno - przyrodniczych i technicznych (z grupy przedmiotów obowiņzkowych wystňpujņcych w szkolnym planie nauczania w danym typie szkoły na poziomie minimum-5,0 obliczona w oparciu o świadectwo promocyjne z poprzedniego roku nauki
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Gimnazjum
Średnia ocen z grupy
przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych
5,00 – 5,19
5,20 – 5,39
5,40 – 5,59
5,60 – 5,79
5,80 – 6,00
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Szkoły ponadgimnazjalne
Średnia ocen z grupy przedmiotów matematycznoLiczba punkprzyrodniczych, technicznych
tów
i zawodowych
5,00 – 5,19
12
5,20 – 5,39
14
5,40 – 5,59
16
5,60 – 5,79
18
5,80 – 6,00
20

Liczba punktów
12
14
16
18
20

2) Kryterium 2 – wyniki egzaminów i sprawdzianów zewnňtrznych w punktach
Gimnazjum
Wyniki sprawdzianu zewnętrznego w klasie 6 SP

Liczba punktów

30 – 34
35 – 40

15
20

Szkoły ponadgimnazjalne
Wyniki egzaminu zewnętrznego
gimnazjalnego w części matemaLiczba punktów
tyczno-przyrodniczej
40 – 44
15
45 – 50
20

3) Kryterium 3– dochód w rodzinie stypendysty
przypadajņcy na jednego członka rodziny
Dochód netto - kwota określona jako max dwukrotność kryterium dochodowego określonego w ustawie o świadczeniach rodzinnych
Rodzina stypendysty wśród której nie ma
Rodzina stypendysty której członkiem jest
osoby niepełnosprawnej
osoba niepełnosprawna
do 35% wartości kwoty
do 35% wartości
od 36% do 40% wartości kwoty
od 36% do 40% wartości kwoty
od 41% do 45% wartości kwoty
od 41% do 45% wartości kwoty
od 46% do 50% wartości kwoty
od 46% do 50% wartości kwoty
od 51% do 60% wartości kwoty
od 51% do 60% wartości kwoty
od 61% do 70% wartości kwoty
od 61% do 70% wartości kwoty
od 71% do 80% wartości kwoty
od 71% do 80% wartości kwoty
od 81% do 90% wartości kwoty
od 81% do 90% wartości kwoty
od 91% do 100% wartości kwoty
od 91% do 100% wartości kwoty
Przekroczenie dwukrotności kwoty kryterium dochodowego określonego w ustawie o świadczeniach
rodzinnych uniemoşliwia otrzymanie wsparcia stypendialnego

Gimnazjum
Udział w konkursach
Finaliści konkursów/olimpiad/turniejów
na poziomie wojewódzkim
Laureaci konkursów/olimpiad/turniejów na poziomie wojewódzkim

Liczba punktów
15

20

Liczba punktów
20
19
18
17
16
15
14
12
10

4) Kryterium 4: udział w konkursach, olimpiadach, turniejach w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, technicznych i zawodowych
za dwa poprzednie lata szkolne

Szkoły ponadgimnazjalne
Udział w konkursach/olimpiadach/turniejach
Finaliści i Laureaci
konkursów/olimpiad/turniejów na poziomie okrňgu
Finaliści i Laureaci
konkursów/olimpiad/turniejów na poziomie centralnym

Liczba punktów
15

20

Uwaga!
Punkty uzyskane w ramach kryterium 4 (z tabeli) nie podlegajņ sumowaniu. Jeşeli uczeń uczestniczył w wiňcej niş jednym konkursie/olimpiadzie/turnieju na najwyşszym szczeblu, otrzymuje (niezaleşnie od ilości konkursów/olimpiad/turniejów) dodatkowņ premiň:
a) 10 punktów za udział;
b) 20 punktów za tytuł laureata.
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§ 7.1. Komisjň do Spraw Stypendiów powołuje
Zarzņd Województwa Lubuskiego.
2.

W skład komisji wchodzņ:

1) przedstawiciele Samorzņdu Województwa Lubuskiego;
2) przedstawiciele środowisk oświatowych.
3. Pracami Komisji kieruje jej przewodniczņcy
wskazany przez Zarzņd Województwa Lubuskiego.
4. Przewodniczņcy wyznacza termin posiedzenia Komisji.
5. Komisja do Spraw Stypendiów sporzņdza listň rankingowņ uczniów w oparciu o kryteria określone w §6. Maksymalna liczba punktów, jakņ uczeń
moşe otrzymań, wynosi-100 punktów.
6. Wyboru stypendystów dokonuje Komisja.
W przypadku równej liczby punktów decyduje głos
przewodniczņcego.
7.

Z obrad Komisji sporzņdza siň protokół.

8. Komisja przedstawia Zarzņdowi Województwa Lubuskiego do zatwierdzenia listň pozytywnie
zaopiniowanych wniosków, załņczajņc dokumentacjň z posiedzenia.
9.

Udział w pracach Komisji jest bezpłatny.
IV. Wypłata wsparcia stypendialnego

§ 8. Okres na jaki przyznawane bňdzie stypendium oraz jego wysokośń określone zostanņ w Planie Działania komponentu regionalnego Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz w Szczegółowym
Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki 2007-2013.
§ 9.1. Wypłaty wsparcia stypendialnego zaprzestaje siň w przypadku, gdy uczeń:
1) przerwał naukň w szkole;
2) został skreślony z listy uczniów;
3) nie realizuje zaplanowanych zadań załoşonych
w ścieşce rozwoju edukacyjnego opisanych
we wniosku
2. W przypadku wystņpienia sytuacji, o której
mowa w ust. 1, po wypłaceniu stypendium, stypendysta ma obowiņzek zwrotu stypendium w wysokości proporcjonalnej do
okresu pozostałego
od dnia wystņpienia jednego z przypadków, o którym mowa w ust. 1 do końca okresu za jaki stypendium zostało wypłacone.
V. Obowiązki nauczyciela-opiekuna
§ 10.1. Nauczyciel-opiekun ucznia sporzņdza:
1) wniosek o przyznanie stypendium dla ucznia,
ze szczególnym uwzglňdnieniem ścieşki rozwoju edukacyjnego, przewidujņcej uzyskanie załoşonych programem stypendialnym rezultatów
według wzoru określonego w załņczniku Nr 1
do Regulaminu;
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2) sprawozdanie semestralne, uwzglňdniajņce postňpy ucznia w realizacji jego indywidualnej
ścieşki rozwoju edukacyjnego, którego wzór
określa załņcznik Nr 5 do Regulaminu;
3) sprawozdanie końcowe z realizacji ścieşki rozwoju edukacyjnego, którego wzór określa załņcznik Nr 5 do Regulaminu.
2. Wniosek oraz sprawozdania nauczycielopiekun sporzņdza w porozumieniu ze stypendystņ,
rodzicem/opiekunem prawnym ucznia.
3. Sprawozdania naleşy składań do Urzňdu
Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w terminie 30 dni roboczych po zakończeniu okresu
sprawozdawczego.
§ 11. Kwotň wynagrodzenia dla nauczycielaopiekuna stypendysty ustala siň zgodnie z Planem
Działania komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz ze Szczegółowym
Opisem Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
§ 12. Wynagrodzenie nauczyciela-opiekuna nie
bňdzie wypłacone w przypadku niewywiņzania siň
z obowiņzków określonych w § 10 Regulaminu.
VI. Obowiązki rodzica/opiekuna prawnego ucznia
§ 13. Rodzic/opiekun prawny ucznia dostarcza
szkole składajņcej wniosek dokumenty stanowiņce
załņcznik do wniosku o przyznanie wsparcia stypendialnego, o których mowa w § 3 Regulaminu.
§ 14. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiņzany
współpracowań z nauczycielem – opiekunem ucznia
w zakresie realizacji ścieşki rozwoju edukacyjnego.
§ 15. Rodzic/prawny opiekun ucznia zobowiņzany jest:
1) przechowywań dowody potwierdzajņce poniesienie wydatków zwiņzanych z realizacjņ ścieşki
rozwoju edukacyjnego ucznia, określonej we
wniosku o przyznanie stypendium;
2) dostarczyń nauczycielowi-opiekunowi w terminie 10 dni roboczych od upływu okresu sprawozdawczego informacjň o wydatkach dokonanych w ramach realizacji ścieşki rozwoju
edukacyjnego ucznia;
3) niezwłocznie powiadomiń Zarzņd Województwa
Lubuskiego o wystņpieniu okoliczności określonych w § 9 niniejszego Regulaminu.
VII. Zadania Instytucji Pośredniczącej
§ 16. Województwo Lubuskie – Instytucja Pośredniczņca, w ramach prowadzonej obsługi Programu
wsparcia stypendialnego, jest odpowiedzialna za:
1) rekrutacjň stypendystów (przyjmowanie kandydatur uczniów od szkół);
2) weryfikacjň formalnņ i merytorycznņ wniosków;
3) wypłatň wsparcia stypendialnego;
4) przechowywanie dokumentacji zwiņzanej z realizacjņ projektu.
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§ 17. Województwo Lubuskie jako Instytucja Pośredniczņca przygotowuje wniosek o przyznanie
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wsparcia stypendialnego do Instytucji Zarzņdzajņcej.

Załącznik Nr 1 do regulaminu
Wzór wniosku o przyznanie stypendium w ramach projektu „Stypendia motywacyjne dla najzdolniejszych
uczniów w województwie lubuskim” w roku szkolnym ………………..

…………………………….
pieczňń szkoły

…………………..……………………
miejscowośń, data

I.
Dane dotyczņce ucznia
1.
Imiň i nazwisko:
…………………………………………………………………………
2.
Data i miejsce urodzenia
…………………………………………………………………………
3.
Adres zamieszkania (pobyt stały):
a) Powiat
……………………………………
b) Gmina
……………………………………
c) Miejscowośń
……………………………………
d) Ulica
……………………………………
e) Nr domu ………………nr mieszkania…………….
f) Kod pocztowy ………………………………………..
4.
Telefon kontaktowy…………………………………………………………………………………………….…
5.
Imiň ojca/opiekuna prawnego ……………………………………………………………………………..……
6.
Imiň matki/opiekuna prawnego
…………………………………………………………………………
7.
PESEL
…………………………………………………………………………..………
8.
NIP*
…………………………………………………………………………
II.
Dane dotyczņce szkoły
1.
Nazwa szkoły:
…………………………………………………………………………
2.
E-mail szkoły:
…………………………………………………………………………
3.
Klasa:
…………………………………………………………………………
4.
Adres:
…………………………………………………………………………
5.
Telefon szkoły:
…………………………………………………………………………
6.
Imiň i nazwisko dyrektora:
…………………………………………………………………………
7.
Imiň i nazwisko nauczyciela-opiekuna ucznia: ……………………………………………………………....
8.
Telefon kontaktowy do nauczyciela-opiekuna ucznia: ……………………………………………………..
III.
Profil ucznia 1. Uzdolnienia i zainteresowania ucznia
…………………………………...……………………………………………………………………………………
…………………………………...……………………………………………………………………………………
…………………………………...……………………………………………………………………………………
…………………………………...……………………………………………………………………………………
.......................................................................................................................................................
2. Zdolności/umiejňtności ucznia w zakresie przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, technicznych,
zawodowych
……………………………………………………………………...………………………………………………………………
…...……………………………………………………………………………………….……………...…………………………
…………………………………………………………………………...…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...…………………
…………………………………………………………………………………………………………………...…………………
3. Osiņgniňcia ucznia (w zakresie przedmiotów określonych w punkcie 2.)
……………………………...……………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………….………...……………………………
……………………………………………………………………………...………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...………………………………
…………...…………………………………………………………………………………………….………...…………………
4. Postawa i aktywnośń ucznia (np. samodzielnośń w zdobywaniu wiedzy, ciekawośń poznawcza, udział w
zajňciach dodatkowych, w tym pozaszkolnych)
………………………………...…………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………….……………………………………………………………………………..……
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…………...………………………………………………….…………………………………………………...…………………
………………………………………………………………………………………...…………………………………..………
5. Ocena zachowania ucznia
…………………………………………………………...…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….……..………………………………………………
…………………………………………………………………………...…………………………………………………………
6. Bariery (np. materialne, rodzinne, brak pomocy dydaktycznych) stanowiņce przeszkodň w rozwijaniu
szczególnych zdolności ucznia
……………………………………………...………………………………………………………………………………………
…………….…………………………………………………………………..………………………………………………...…
…………………………………………...……………………….………………………………………………………………
IV.
Ścieşka rozwoju edukacyjnego (opracowuje nauczyciel – opiekun wspólnie z uczniem)
1.
Cele (plany, zamierzenia) zwiņzane z poszerzaniem wiedzy, rozwojem zdolności i umiejňtności
w zakresie przedmiotu/przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych. Warunki, które stypendysta zamierza spełniń w danym kwartale, aby osiņgnņń załoşone rezultaty
…..…...…………………………………...………………………..………………………………………………………………
…………………………………………………..……………………………..…………………………………………………
…………………………………..…………..………………………………………………………………..……………………
……………………..……………………………………………………..………………………………………………………
……………………..………………………………………………………………………………..…………………………..…
…………………………………………..……………………………………………………………….…..…………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
2.
Wydatki przewidziane na realizacjň zamierzonych celów edukacyjnych. Ich wybór musi byń uzasadniony i spójny z punktem powyşszym (IV-1).
…………………………………………………………..…………………………………..……………………………………
…………………………..…………………………………………………..……………………………………………..………
……………………………………………………………..…………………………..…………………………………………
V.
Średnia ocen:
1.
średnia ocen z wszystkich przedmiotów z poprzedniego roku szkolnego ………………:
…………………………………………………………………………….........................……….………
2.
średnia ocen z 3 wybranych przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, technicznych, zawodowych z poprzedniego roku szkolnego ………………:
przedmiot
ocena
a)
…………………………………………-…………………………………………
b)
…………………………………………-…………………………………………
c)
…………………………………………-…………………………………………
Średnia …………………………………..
VI.
Olimpiady konkursy, turnieje z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych za dwa
poprzednie lata szkolne
rok szkolny

rok szkolny

VII.
Informacja o innych stypendiach, okresach ich pobierania i wysokości:
………………………………………………………………………………............................……….…………...
………………………………………………………………………………............................……….…………...
………………………………………………………………………………............................……….…………...
Podpis nauczyciela-opiekuna
sporzņdzajņcego wniosek
Podpis Dyrektora szkoły
……………………………………………
……………………………
* NIP ucznia jest niezbňdny przy podpisywaniu umowy wsparcia stypendialnego. Wyprzedzajņc ewentualny fakt otrzymania przez
ucznia stypendium prosimy o wystņpienie do właściwego Urzňdu Skarbowego celem nadania Numeru Identyfikacji Podatkowej.
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Załącznik Nr 2 do Regulaminu
Wzór oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego o wysokości dochodów przypadających na członka
rodziny stypendysty w roku ………..…
…………………………………..
Imiň i nazwisko ucznia
..................................................
Adres

………………………………
Miejscowośń, data

Pouczony o odpowiedzialności karnej z Art. 233 § 1 Kodeksu Karnego, oświadczam, şe dochód rodziny obliczony na podstawie zaświadczeń z właściwego Urzňdu Skarbowego i Urzňdu Gminy/Miasta wynosi:
Członkowie
Dochody w zł
rodziny
Stopień poLp.
Ogółem
Dochód*
Ilość hektarów
Dochód z ha przeli(imię i nakrewieństwa
przeliczeniowych
czeniowego
zwisko)
1
2
3
4
5
6 = kol. 5 x wartość
7=
ha przeliczeniowekol. 4 +
go **
kol. 6

Razem
*zgodnie z załņczonym zaświadczeniem z właściwego Urzňdu Skarbowego
**Kwota dochodu z 1ha przeliczeniowego zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa GUS wydanego na podstawie art. 18 ustawy z dnia
15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969).

1.
2.
3.
4.

Liczba członków rodziny ……………………………...................…………………………………………................
Dochód roczny rodziny (Razem) …………………………………..…………………………………………………...
Miesiňczny dochód rodziny (dochód z punktu 2 naleşy podzieliń przez liczbň 12)………………………….…
Miesiňczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobň (miesiňczny dochód z punktu 3 naleşy podzieliń
przez liczbň członków rodziny z punktu 1) .......................................................................................................

Podpis rodzica/opiekuna prawnego
........................................................
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Załącznik Nr 3 do Regulaminu

Wzór umowy o przekazywanie stypendium
Zawarta w dniu ......................... pomiňdzy Województwem Lubuskim z siedzibņ w Zielonej Górze przy
ul. Podgórnej 7, 65-057 Zielona Góra zwanym dalej „Zleceniodawcņ” reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
a…………………………………………………………………………………………………………………………
(imiň i nazwisko stypendysty, rodzica lub prawnego opiekuna),
…………………………………………………………………………………………………………………………
adres zamieszkania
PESEL..........................................................................
NIP ..............................................................................
zwanym dalej „Zleceniobiorcņ”.
§ 1. Niniejsza umowa została sporzņdzona w oparciu o Regulamin w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, środków Budşetu Państwa oraz Jednostki Samorzņdu Terytorialnego.
§ 2. Zleceniodawca przyznaje stypendium dla
ucznia/uczennicy .........................................................................................................................................
PESEL ........................................................................... NIP ......................................................................
Data i miejsce urodzenia .............................................................................................................................
Imiona rodziców ..........................................................................................................................................
Adres zamieszkania ....................................................................................................................................
…………....................................................................................................................................................
…………....................................................................................................................................................
(kod pocztowy, miejscowośń, ulica, nr domu/mieszkania, gmina ,powiat, województwo)

zwanym/zwanej w dalszej czňści umowy „Stypendystņ”.
§ 3. Zleceniodawca zobowiņzuje siň wypłacań Stypendyście stypendium zgodnie z Regulaminem przez
okres od 1 września ………. roku do 31 sierpnia ………. roku.
§ 4. Miesiňczna wysokośń stypendium zgodnie z Regulaminem wynosi ……………………
§ 5.1. Stypendium bňdzie wypłacane miesiňcznie/kwartalnie/w ……. transzach* na wskazane konto:
Nazwa Banku .................................................................................................................................Nr konta
………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Stypendium w kwocie ………………….. bňdzie wypłacane w terminie …………………….
§ 6.1. Wypłatň stypendium wstrzymuje siň, w przypadku gdy Stypendysta:
1) przerwał naukň w szkole,
2) został skreślony z listy uczniów,
3) nie realizuje zaplanowanych zadań załoşonych w ścieşce rozwoju edukacyjnego określonej we wniosku
o przyznanie stypendium.
2. W przypadku wystņpienia sytuacji, o której mowa w ust. 1, po wypłaceniu stypendium, stypendysta
ma obowiņzek zwrotu stypendium w wysokości proporcjonalnej do okresu pozostałego od dnia wystņpienia
jednego z przypadków, o którym mowa w ust. 1 do końca okresu za jaki stypendium zostało wypłacone.
§ 7.1. Stypendysta/rodzic/prawny opiekun ucznia zobowiņzuje siň:
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1) przechowywań dowody potwierdzajņce poniesienie wydatków zwiņzanych z realizacjņ ścieşki rozwoju
edukacyjnego Stypendysty określonej we wniosku o przyznanie stypendium do końca roku kalendarzowego otrzymywanego wsparcia.
2) niezwłocznie powiadomiń Województwo Lubuskie w Zielonej Górze o wystņpieniu okoliczności określonych w § 6 niniejszej Umowy
§ 8. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaşności.
§ 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszņ umowņ majņ zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 10. Spory wynikłe na tle obowiņzywania niniejszej umowy rozstrzygań bňdzie Sņd Rejonowy w Zielonej Górze.
§ 11. Umowň sporzņdzono w dwóch jednobrzmiņcych egzemplarzach po jednym dla kaşdej ze stron.

...................................................
podpis Zleceniodawcy

……..........................................................
podpis stypendysty/
podpis rodzica/opiekuna
prawnego ucznia

*niepotrzebne skreśliń

Załącznik Nr 4 do Regulaminu
Wzór umowy z nauczycielem
UMOWŇ NALEŞY WYPEŁNIŃ NIEBIESKIM DŁUGOPISEM, CZYTELNIE - PISMEM DRUKOWANYM
Umowa zlecenie
Zawarta w dniu ......................... pomiňdzy Województwem Lubuskim z siedzibņ w Zielonej Górze przy
ul. Podgórnej 7, 65-057 Zielona Góra zwanym dalej „Zleceniodawcņ” reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
a
………………………………………………………………………………………………………………………
(imiň i nazwisko nauczyciela-opiekuna),
…………………………………………………………………………………………………………………………
adres zamieszkania
PESEL..........................................................................
NIP ..............................................................................
zwanym dalej „Zleceniobiorcņ”.
§ 1.1. Niniejsza umowa została sporzņdzona w oparciu o Regulamin w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, środków Budşetu Państwa oraz Jednostki Samorzņdu Terytorialnego.
2. Wynagrodzenie nauczyciela-opiekuna współfinansowane jest przez Uniň Europejskņ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
§ 2.1. W ramach niniejszej umowy Zleceniobiorca zobowiņzuje siň do:
1) sprawowania opieki merytorycznej nad uczniem Stypendystņ
………………………..………………………………………………………………………………………..
(imiň i nazwisko ucznia),
………………………..………………………………………………………………………………………..
adres zamieszkania

Dziennik Urzňdowy
Województwa Lubuskiego Nr 49

– 3093 –

Poz. 719

PESEL..........................................................................
w zakresie realizacji opracowanej we wniosku o przyznanie stypendium indywidualnej ścieşki rozwoju
edukacyjnego Stypendysty;
2) sporzņdzania sprawozdania semestralnego i sprawozdania końcowego uwzglňdniajņcych postňpy Stypendysty w realizacji jego indywidualnej ścieşki rozwoju edukacyjnego i osiņgniňte rezultaty;
3)

pisemnego informowania Urzňdu Marszałkowskiego w Zielonej Górze o zaistnieniu faktów przewidzianych w § 9 Regulaminie, w terminie 10 dni roboczych od dnia zaistnienia tych faktów.

§ 3. Zleceniodawca zobowiņzuje siň wypłaciń Zleceniobiorcy wynagrodzenie zgodnie z Regulaminem
przez okres od 1 września ………. roku do 31 sierpnia ………. roku.
§ 4. Wynagrodzenie dla Zleceniobiorcy w kwocie ………………….. bňdzie wypłacane w terminie …………
§ 5.1. Wynagrodzenie bňdzie wypłacane miesiňcznie/kwartalnie/w …… transzach* na wskazane konto:
Nazwa Banku ..............................................................................................................................Nr konta
………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy bňdzie wypłacone pod warunkiem wypełnienia obowiņzków wynikajņcych z § 2.
§ 6. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaşności.
§ 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszņ umowņ majņ zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 8. Spory wynikłe na tle obowiņzywania niniejszej umowy rozstrzygań bňdzie Sņd Rejonowy w Zielonej
Górze.
§ 9. Umowň sporzņdzono w dwóch jednobrzmiņcych egzemplarzach po jednym dla kaşdej ze stron.

...................................................
podpis Zleceniodawcy

.........................................................
podpis Zleceniobiorcy

*niepotrzebne skreśliń
Załącznik Nr 5 do Regulaminu
Wzór sprawozdania semestralnego/końcowego
SPRAWOZDANIE NALEŞY WYPEŁNIŃ CZYTELNIE – PISMEM DRUKOWANYM LUB ELEKTRONICZNIE

……………………………….
pieczňń szkoły

I.
1.
2.
3.
4.
5.
II.
1.
2.
3.
4.
5.

…………………..……………………
miejscowośń, data

Sprawozdanie semestralne/końcowe*
Dane dotyczņce ucznia:
Imiň i nazwisko:
………………………………………………..…..........……
Umowa o przekazywanie stypendium
………………………………………………..…..........……
Adres zamieszkania:
…………………………………..……………..........………
PESEL
……………………………................………………………
NIP
……………………………................………………………
Dane dotyczņce szkoły:
Klasa:
……………………………................………………………
Adres:
……………………………................………………………
Imiň i nazwisko Dyrektora:
……………………………................………………………
Imiň i nazwisko nauczyciela-opiekuna ucznia: ……………………………................………………………
Umowa z nauczycielem
………………………………………………..…..........……
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III.
Realizacja ścieşki rozwoju edukacyjnego - ocena realizacji załoşonych celów i osiņgniňtych rezultatów zawartych we wniosku o przyznanie stypendiów za dane półrocze, lub w przypadku sprawozdania końcowego – za cały okres wsparcia stypendialnego.
……..............................................................................................................................................................
……..............................................................................................................................................................
……..............................................................................................................................................................
……..............................................................................................................................................................
……..............................................................................................................................................................
……..............................................................................................................................................................
……..............................................................................................................................................................
……..............................................................................................................................................................
……..............................................................................................................................................................
……..............................................................................................................................................................
……..............................................................................................................................................................
……..............................................................................................................................................................
Średnia ocen (ma na celu porównanie pracy ucznia w ciņgu semestru)
Przed sprawozdaniem
Rok szkolny ………………..
I semestr roku szkolnego ……………………..*

Po sprawozdaniu
I semestr roku szkolnego ……………………..*
Rok szkolny ………………..

Udział w konkursach, olimpiadach, turniejach w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych na
przestrzeni złoşonego sprawozdania (czy ich liczba siň powiňkszyła od momentu złoşonego wniosku
o przyznanie wsparcia stypendialnego?):
……..............................................................................................................................................................
……..............................................................................................................................................................
……..............................................................................................................................................................
……..............................................................................................................................................................
……..............................................................................................................................................................
……..............................................................................................................................................................
……..............................................................................................................................................................
Wskazanie ogólnych kwot poniesionych kosztów. Naleşy wykazań spójnośń ze celami zawartymi we wniosku. W przypadku braku spójności naleşy uzasadniń potrzebň danego zakupu.
……..............................................................................................................................................................
……..............................................................................................................................................................
……..............................................................................................................................................................
……..............................................................................................................................................................
……..............................................................................................................................................................
……..............................................................................................................................................................
……..............................................................................................................................................................
IV.
Wnioskujň o przyznanie/nie przyznanie** transzy stypendium.

.............................................
podpis Dyrektora

....................................................
podpis nauczyciela-opiekuna

*niepotrzebne skreśliń (podań średnie ocen w zaleşności od składanego sprawozdania)
**niepotrzebne skreśliń
719
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UCHWAŁA NR L/501/2010
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 26 kwietnia 2010r.
w sprawie ustalenia zasad dokonywania zakupów i przyjmowania darowizn aparatury lub sprzętu
medycznego przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej dla których organem założycielskim
jest Województwo Lubuskie
Na podstawie art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorzņdzie województwa (Dz. U. 2001r.
Nr 142, poz. 1590 z póŝn. zm.) oraz art. 42 ustawy
z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 z póŝn. zm.)
uchwala siň, co nastňpuje:
§ 1. W celu ujednolicenia oraz zapewnienia racjonalnego wykorzystania mienia posiadanego
przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej zwane dalej Zakładami, dla których organem
załoşycielskim jest Województwo Lubuskie, określa
siň nastňpujņce zasady dokonywania zakupu lub
przyjňcia darowizny aparatury lub sprzňtu medycznego.
§ 2. Zakupiona i przyjmowana w ramach darowizny aparatura i sprzňt medyczny muszņ odpowiadań
najwyşszym standardom technicznym, aktualnej
wiedzy medycznej i technicznej oraz nie mogņ ze
wzglňdu na ich technologiň i zuşycie stanowiń zagroşenia dla şycia lub zdrowia ludzkiego.
§ 3. Zakupiona lub bňdņca przedmiotem darowizny aparatura lub sprzňt medyczny muszņ spełniań
przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896 z póŝn.
zm.) oraz Rozporzņdzenia Ministra Zdrowia z dnia
10 listopada 2006r. w sprawie wymagań jakimi powinny odpowiadań pod wzglňdem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzņdzenia zakładu opieki
zdrowotnej (Dz. U. Nr 213, poz. 1568 z póŝn. zm.).
§ 4. Planowane zakupy lub przyjňcie darowizny
nowej aparatury i sprzňtu medycznego, zgodnie
z przepisem art. 46, ust. 1, pkt b ustawy z dnia
30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej
(Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 z póŝn. zm.) muszņ
uprzednio uzyskań pozytywnņ opiniň Rady Społecznej. W tym celu kierownik Zakładu przekazuje Radzie
Społecznej informacje o planowanych zakupach
i przyjňciach darowizny aparatury i sprzňtu medycznego w danym okresie wraz z wyczerpujņcym uzasadnieniem merytorycznym i finansowym w tym
przyszłymi skutkami finansowymi.
§ 5. 1. Zakup aparatury i sprzňtu medycznego
przez Zakład moşe byń dokonany jeşeli taki zakup
uzasadniajņ bieşņce potrzeby statutowe, a wydatkowanie środków na ten cel nie grozi utratņ płynności finansowej.
2. Zakup aparatury i sprzňtu medycznego musi
byń zgodny z zakresem udzielanych przez Zakład
świadczeń zdrowotnych oraz moşliwościami tech-

niczno - organizacyjnymi i personalnymi Zakładu,
w zakresie optymalnego i fachowego wykorzystania
zakupionej aparatury i sprzňtu medycznego.
§ 6. Zakład moşe przyjņń darowiznň aparatury
lub sprzňtu medycznego na nastňpujņcych warunkach zastosowanych łņcznie:
1) Przedmiot darowizny nie jest obciņşony prawami osób trzecich i nie posiada wad fizycznych oraz posiada aktualne badania techniczne
oraz zaświadczenie o dopuszczeniu do dalszej
eksploatacji.
2) Uprzednio została sporzņdzona opinia techniczno-ekonomiczna o przedmiocie darowizny
uwzglňdniajņca:
a) ocenň warunków wykorzystania przez Zakład
darowanej aparatury lub sprzňtu medycznego,
b) przystosowanie pomieszczeń jednostki dla
darowanej aparatury lub sprzňtu medycznego,
c) stan techniczny aparatury lub sprzňtu medycznego.
§ 7. Organem wydajņcym opiniň technicznoekonomicznņ co do zasadności przyjňcia darowizny
moşe byń osoba fizyczna lub prawna posiadajņca
kwalifikacje zgodne z przepisami rozporzņdzenia
Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002r. w sprawie uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinach majņcych zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U.
Nr 173, poz. 1419) lub serwis producenta przedmiotu darowizny.
§ 8. Kierownik Zakładu nie moşe bez zgody Zarzņdu Województwa Lubuskiego dokonań zakupu
lub przyjňcia darowizny aparatury lub sprzňtu medycznego jeşeli jej przyszłe wykorzystanie wiņşe siň
z utworzeniem nowej komórki organizacyjnej lub
nowego miejsca pracy.
§ 9. Przyjňcie darowizny aparatury lub sprzňtu
medycznego moşe nastņpiń wyłņcznie na podstawie
pisemnego oświadczenia darczyńcy, şe posiada on
tytuł prawny do rozporzņdzania przedmiotem darowizny.
§ 10. Kierownik Zakładu zobowiņzany jest
w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia kaşdego roku składań Zarzņdowi Województwa Lubuskiego pełnņ informacjň z realizacji zakupów i przyjňcia
darowizn aparatury lub sprzňtu medycznego za po-
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przedni rok sprawozdawczy. Wzór sprawozdania
przeznaczonego do stosowania znajduje siň
w załņczniku Nr 1.

§ 12. Uchwała wchodzi w şycie w terminie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Województwa Lubuskiego.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza siň Zarzņdowi Województwa Lubuskiego.

Przewodniczņcy Sejmiku
Krzysztof Seweryn Szymański

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr L/501/2010
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 26 kwietnia 2010 r.
Informacja
z realizacji zakupów i przyjęcia darowizn aparatury lub sprzętu medycznego za ………….. rok
Lp.

Nazwa
aparatury
lub
sprzňtu
medycznego

Cena
zakupu
brutto
lub
wartośń
darowizny

Data
produkcji
aparatury lub
sprzňtu
medycznego

Data
zakupu
lub przyjňcia
darowizny
aparatury lub
sprzňtu
medycznego

Nr fabryczny
aparatury lub
sprzňtu
medycznego

Nr inwentarzowy
aparatury
lub sprzňtu medycznego

Miejsce
uşytkowania
aparatury
lub sprzňtu medycznego

Ŝródło
finansowania

data
kolejnego
przeglņdu
technicznego
aparatury
lub sprzňtu medycznego

ubezpieczenie
aparatury
lub sprzňtu medycznego

Uwa
gi

1
2
3
4
5
72 0

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

721
72 1

UCHWAŁA NR L/505/2010
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 26 kwietnia 2010r.
w sprawie przekształcenia Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze, 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 póŝn. zm.), w zwiņzku z art. 18 pkt 19
lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorzņdzie
województwa (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1590
z póŝn. zm.), uchwala siň, co nastňpuje:
§ 1. Dokonuje siň przekształcenia Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego
w Zielonej Górze, polegajņcego na rozszerzeniu za-

kresu jego działalności w zakresie diagnostyki i zabiegów elektroterapii i elektrofizjologii.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza siň Zarzņdowi
Województwa Lubuskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczņcy Sejmiku
Krzysztof Seweryn Szymański
72 1

Dziennik Urzňdowy
Województwa Lubuskiego Nr 49

– 3097 –

Poz. 722

722
72 2

UCHWAŁA NR L/510/2010
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 26 kwietnia 2010r.
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Zielona Góra
Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca
2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239,
poz. 2019 z póŝn. zm.) po uzgodnieniu z Dyrektorem
Regionalnego Zarzņdu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim oraz po zasiňgniňciu opinii Rady Miasta Zielona Góra, Rady Gminy
Zielona Góra i Rady Gminy Świdnica uchwala siň,
co nastňpuje:
§ 1. Wyznacza siň aglomeracjň Zielona Góra
o równowaşnej liczbie mieszkańców (RLM) 310 500,
z oczyszczalniņ ścieków „ŁŅCZA” zlokalizowanņ
w miejscowości Łňşyca, gmina Zielona Góra, powiat
zielonogórski, województwo lubuskie, której obszar
obejmuje:
1) miasto Zielona Góra

2) miejscowości: Przylep, Stary Kisielin, Nowy Kisielin, Racula, Drzonków, Łňşyca, Krňpa, Zawada połoşone na terenie Gminy Zielona Góra
3) Wilkanowo połoşone na terenie Gminy Świdnica.
§ 2. Obszar i granice aglomeracji wyznaczono na
mapie w skali 1:25 000, stanowiņcej załņcznik do
niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza siň Zarzņdowi
Województwa Lubuskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczņcy Sejmiku
Krzysztof Seweryn Szymański

Dziennik Urzňdowy
Województwa Lubuskiego Nr 49

– 3098 –

Poz. 722
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr L/510/2010
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 26 kwietnia 2010r.
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzňdowego:
Egzemplarze bieşņce i z lat ubiegłych, w miarň posiadanych rezerw, moşna nabywań: - na podstawie nadesłanego zamówienia: w Zakładzie Obsługi
Administracji w likwidacji Lubuskiego Urzňdu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. (0-95) 7115-210 - w punkcie sprzedaşy Lubuskiego Urzňdu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul Jagiellończyka 8, codziennie w godz. 730 - 1530, Dzienniki Urzňdowe wraz ze
skorowidzami wyłoşone sņ do powszechnego wglņdu redakcji Dziennika Urzňdowego, w bibliotece Lubuskiego Urzňdu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
oraz Delegaturze Lubuskiego Urzňdu Wojewódzkiego w Zielonej Górze – codziennie w godzinach pracy urzňdu.
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