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Uchwała Rady Miejskiej w Trzcielu Nr XXXVIII/292/10 z dnia 27 maja
2010r. w sprawie: zmian w uchwale Nr XXVII/217/09 Rady Miejskiej
w Trzcielu z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, prowadzonych przez Gminę Trzciel
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Uchwała Rady Miejskiej w Nowej Soli Nr LXIII/401/10 z dnia 28 maja
2010r. w sprawie: nadania nazwy nieruchomości
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Uchwała Rady Miejskiej w Cybince Nr 254/XL/10 z dnia 9 czerwca
2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego dróg gminnych oraz umieszczanie w pasie drogowym
urządzeń infrastruktury technicznej, dla których zarządcą jest Gmina
Cybinka

5477

Uchwała Rady Miejskiej w Cybince Nr 259/XL/10 z dnia 9 czerwca
2010r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usuwanie odpadów komunalnych
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Uchwała Rady Miejskiej w Łęknicy Nr XLIII/241/2010 z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/121/2005 Rady Miejskiej
w Łęknicy z dnia 10 lutego 2005r. w sprawie zasad gospodarowania
nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Łęknica o statusie
miejskim
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Uchwała Rady Miejskiej w Czerwieńsku Nr XXXII/284/10 z dnia
23 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu
umarzania należności Gminy Czerwieńsk i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności,
warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,
w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także organów do
tego uprawnionych
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Uchwała Rady Miejskiej w Czerwieńsku Nr XXXII/289/10 z dnia
23 czerwca 2010r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia dni
i godzin otwarcia i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Gminy Czerwieńsk
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Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie Nr LI/439/10 z dnia 24 czerwca
2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/367/09 Rady Miejskiej we
Wschowie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie pierwszeństwa
w nabywaniu lokali użytkowych stanowiących mienie gminne

5481

Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie Nr LI/453/10 z dnia 24 czerwca
2010r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji
na inne zadania publiczne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu
jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania
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Uchwała Rady Gminy Górzyca Nr XL/243/10 z dnia 25 czerwca 2010r.
w sprawie utworzenia Gminnego Programu wspierania edukacji
uzdolnionych dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Górzyca
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Uchwała Rady Gminy Górzyca Nr XL/244/10 z dnia 25 czerwca 2010r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/280/2002 Rady Gminy w Górzycy
z dnia 11 czerwca 2002r. w sprawie podziału Gminy na okręgi wyborcze
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Uchwała Rady Gminy Górzyca Nr XL/245/10 z dnia 25 czerwca 2010r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 20/98 Zarządu Gminy w Górzycy z dnia
10 września 1998r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania

5485

Uchwała Rady Gminy Górzyca Nr XL/246/10 z dnia 25 czerwca 2010r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/160/2005 Rady Gminy Górzyca
z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej
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Uchwała Rady Miejskiej w Nowej Soli Nr LXVI/406/10 z dnia
25 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazwy nieruchomości
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Uchwała Rady Miejskiej w Nowej Soli Nr LXVI/417/10 z dnia
25 czerwca 2010r. w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
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Uchwała Rady Miejskiej w Nowej Soli Nr LXVI/418/10 z dnia
25 czerwca 2010r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych
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Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Nr LXXVII/1193/2010 z dnia
30 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
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Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Nr LXXVII/1198/2010 z dnia
30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Regulaminu Porządkowego
Cmentarza Komunalnego w Gorzowie Wlkp., przy ul. Żwirowej

5489

Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Nr LXXVII/1199//2010 z dnia
30 czerwca 2010r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi
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Uchwała Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim Nr LII/322/10 z dnia
30 czerwca 2010r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na
sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

5493

Uchwała Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim Nr LII/323/10 z dnia
30 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia przepisów porządkowych
związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie Gminy Krosno Odrzańskie
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Uchwała Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim Nr LII/331/10 z dnia
30 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu
Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim

5502

Uchwała Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim Nr LII/332/10 z dnia
30 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu
Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim

5502

Uchwała Rady Gminy Nowa Sól Nr XLIII/241/10 z dnia 30 czerwca
2010r. w sprawie: zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za
pomnik przyrody gatunek dąb szypułkowy rosnącego na działce ewidencyjnej nr 140 w obrębie miejscowości Chełmek
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Uchwała Rady Gminy Skąpe Nr LI/328/2010 z dnia 16 lipca 2010r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie terenów zabudowy rekreacyjno - wypoczynkowej, usługowej oraz terenów harcerskiej turystycznej bazy noclegowej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Niesulice,
gmina Skąpe
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Uchwała Rady Miejskiej w Sławie Nr LIII/361/10 z dnia 29 lipca 2010r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/223/08 Rady Miejskiej w Sławie
z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie opłaty targowej
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Uchwała Rady Powiatu w Sulęcinie Nr XL/232/10 z dnia 25 maja
2010r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie
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OBWIESZCZENIA
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Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 3 sierpnia 2010r. o nieprzeprowadzaniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Santok
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ANEKSY DO POROZUMIEŃ
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Aneks Nr 1 z dnia 19 lipca 2010r. do porozumienia Nr 51/DG/2009
z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Zbąszynek

5512

Aneks Nr 1 z dnia 19 lipca 2010r. do porozumienia Nr 53/DG/2009
z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Świebodzin

5513
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UCHWAŁA NR XXXVIII/292/10
RADY MIEJSKIEJ W TRZCIELU
z dnia 27 maja 2010r.
w sprawie: zmian w uchwale Nr XXVII/217/09 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 23 kwietnia 2009 roku
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach,
prowadzonych przez Gminę Trzciel
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
Nr 23, poz. 220 z 2002r. Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, z 2006r. Nr 117, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,
Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,
poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146)
oraz art. 42 ust. 7 pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia
1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. 170,

poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007, Nr 17 poz. 95,
Nr 80, poz. 542, Nr 158, poz. 1103, Nr 102, poz. 689,
Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 227,
poz. 1505, Nr 247, poz. 1821, z 2008 Nr 145, poz. 917,
Nr 227, z 2009 Nr 1 poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67,
poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219,
poz. 1706 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co
następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXVII/217/09 Rady Miejskiej
w Trzcielu z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie
regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, prowadzonych

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 80

– 5476 –

przez Gminę Trzciel w rozdziale III zmienia się § 14,
który otrzymuje brzmienie:

5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
to suma faktycznie wypracowanych godzin ponadwymiarowych w danym tygodniu. Indywidualny współczynnik (N) służący do obliczania
dziennej liczby nadgodzin oblicza się według
wzoru: N=Ilość godzin przydzielonych w arkuszu
organizacyjnym minus Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin(pensum) / Ilość godzin przydzielonych w arkuszu organizacyjnym.

1. „§ 14. 1. Nauczycielowi realizującemu tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, o których
mowa w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela,
w sytuacjach określonych w art. 35 Karty Nauczyciela, przysługuje wynagrodzenie za godziny
ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych.

6. Dzienną liczbę godzin ponadwymiarowych
w poszczególnych dniach tygodnia pracy oblicza
się mnożąc zrealizowaną liczę godzin pracy
w danym dniu przez współczynnik „N”.

2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub
realizowanego wymiaru godzin nauczyciela,
uzyskuje się mnożąc odpowiednio tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez
4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten
sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się,
a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
3. Wymiar etatów nauczycieli prowadzących zajęcia rozliczone według różnych pensów określone na dany rok szkolny w arkuszu organizacyjnym placówki oblicza się w następujący sposób: (liczone do dwóch miejsc po przecinku)
Pensum uśrednione = Realizowany tygodniowy
wymiar godzin/wymiar etatu. Wyliczenie wymiarów etatów nauczycieli prowadzących zajęcia wg
różnych pensów polega na dodawaniu ułamków, które w licznikach mają realizowany tygodniowy wymiar godzin zajęć, a w mianownikach
obowiązkowe pensa tych zajęć.

Poz. 1052, 1053

7. Niecałkowite liczby godzin zaokrągla się do
pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do
0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
8. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw nalicza się
w cyklach czterotygodniowych lub pięciotygodniowych i wypłaca się nie później niż do
10 dnia następnego miesiąca.”
§ 2. Treść zmian uzgodniono ze związkami zawodowymi.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

4. Wyliczenie pensum uśrednionego dla nauczyciela prowadzącego zajęcia przedstawia się następująco: (Liczone do pełnych godzin) Pensum
uśrednione = Realizowany tygodniowy wymiar
godzin/Wymiar etatu.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Janeczek
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UCHWAŁA NR LXIII/401/10
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SOLI
z dnia 28 maja 2010r.
w sprawie: nadania nazwy nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
2001r, nr 142 poz. 1591 ze zmianami) uchwala się,
co następuje:
§ 1. Nadaje się nazwę:
Harcerska Górka – dla nieruchomości stanowiącej
plac wraz z kopcem, położonej w granicach administracyjnych Gminy Nowa Sól-Miasto oznaczonej
ewidencyjnie jako działka nr 598 w obrębie 3 miasta
Nowa Sól
10 5 3

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Piotr Szyszko

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 80
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UCHWAŁA NR 254/XL/10
RADY MIEJSKIEJ W CYBINCE
z dnia 9 czerwca 2010r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz umieszczanie
w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, dla których zarządcą jest Gmina Cybinka
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 40
ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 19,
poz. 115 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwała określa stawki opłat pobieranych
przez Gminą Cybinka za zajęcie pasa drogowego
dróg gminnych na cele niezwiązane z budową,
przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną
dróg dotyczące:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym;
2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego;
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;

1) poza obszarem zabudowanym – w wysokości
20,00zł;
2) w obszarze
40,00zł;

zabudowanym

–

w wysokości

3) na drogowym obiekcie inżynierskim – w wysokości 60,00zł.
2. Opłaty określone w ust. 1 nie mają zastosowania w przypadku umieszczania w pasie drogowym urządzeń sieci wodociągowych, kanalizacyjnych oraz ich przyłączy, urządzeń energetycznych
i komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina
Cybinka.
§ 4. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego,
o którym mowa w § 1 pkt 3 ustala się następujące
stawki opłat za 1m2 powierzchni:
1) zajętej przez rzut poziomy obiektu handlowego
lub usługowego:
a) poza obszarem zabudowanym – w wysokości 0,50zł,

4) zajęć pasa drogowego na prawach wyłączności
w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.

b) w obszarze zabudowanym – w wysokości
1,00zł;

§ 2. Za zajęcie 1m2 powierzchni jezdni pasa drogowego dróg gminnych, o których mowa w § 1
pkt 1 i 4 z zastrzeżeniem § 5 określa się następujące
stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

2) zajętej przez rzut poziomy innych obiektów
– w wysokości 1,00zł;

1) przy zajęciu jezdni
– w wysokości 4,00zł;

do

50%

szerokości

2) przy zajęciu jezdni powyżej 50% szerokości
– w wysokości 7,00zł;
3) przy zajęciu chodników, ścieżek rowerowych,
poboczy utwardzonych, zatok postojowych
i autobusowych i ciągów pieszych – w wysokości 2,00zł;
4) pozostałe elementy pasa drogowego – w wysokości 1,00zł.
§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym
mowa w § 1 pkt 2 ustala się następujące roczne
stawki opłat za 1m2 powierzchni pasa drogowego
drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:

3) reklamy – w wysokości 2,00zł.
§ 5. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym
mowa w § 1 pkt 4 ustala się następujące dzienne
stawki za 1m2 powierzchni pasa drogowego:
1) ogródki gastronomiczne, handel sezonowy
(stragany, stoiska, stelaże itp.) – w wysokości
0,50zł;
2) zastrzeżone stanowiska postojowe „koperta”
– w wysokości 0,50zł.
2. Za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności pod parkingi pobiera się opłaty określone
w § 2 pomniejszone o 70%.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Cybinki.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 80
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§ 7. Traci moc uchwała Nr 156/XXIV/05 z dnia
17 czerwca 2005r. w sprawie ustalenia wysokości
stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, dla których zarządcą jest
Gmina Cybinka oraz uchwała Nr 242/XXXVIII/10
z dnia 31 marca 2010r. zmieniająca uchwałę
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz umiesz-

Poz. 1054, 1055

czanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury
technicznej, dla których zarządcą jest Gmina Cybinka.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Sławomir Kulczyński
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UCHWAŁA NR 259/XL/10
RADY MIEJSKIEJ W CYBINCE
z dnia 9 czerwca 2010r.
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usuwanie odpadów komunalnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
z 2001r. – Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz
art. 6 ust. 2 i 4a ustawy z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst
jedn. z 2005r. – Dz. U. Nr 236, poz. 2008 ze zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych
przez właścicieli i zarządców nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych
świadczone przez podmioty wykonujące te usługi na
terenie Gminy Cybinka. Za usuwanie:
1) odpadów stałych gromadzonych w śmietnikach
stacjonarnych (murowanych, betonowych) lub
luzem - 110,00zł + VAT za 1m3;
2) odpadów stałych gromadzonych w pojemnikach typu SM110L i SM120L - 12,00zł + VAT za
1szt.;
3) nieczystości
i gminy:

płynnych

na

obszarze

miasta

a) dla miasta Cybinka - 13,00zł + VAT za 1m3,
b) dla miejscowości znajdujących się w odległości do 5km od miasta Cybinka - 14,50zł
+ VAT za 1m3,

c) dla miejscowości znajdujących się w odległości od 6km do 10km od miasta Cybinka
- 16,00zł + VAT za 1m3,
d) dla miejscowości znajdujących się w odległości od 11km do 15km od miasta Cybinka
- 17,20zł + VAT za 1m3,
e) dla miejscowości znajdujących się w odległości powyżej 15km od miasta Cybinka
- 25,00zł + VAT za 1m3.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Cybinki
§ 3. Traci moc uchwała nr 132/XIX/08 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie
ustalenia górnych stawek opłat za usuwanie i zagospodarowanie odpadów komunalnych opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego Nr 77, poz. 1267 z dnia 22 lipca 2008r. oraz
zmieniająca ją uchwała nr 142/XXI/08 Rady Miejskiej
w Cybince z dnia 12 września 2008r. opublikowana
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 77, poz. 1267 z dnia 22 lipca 2008r.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Sławomir Kulczyński
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UCHWAŁA NR XLIII/241/2010
RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY
z dnia 18 czerwca 2010r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/121/2005 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 10 lutego 2005r. w sprawie
zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Łęknica o statusie miejskim
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), uchwala się, co następuje:
§ 1. W rozdziale 5 ust. 4 dodaje się pkt. 7, który
otrzymuje brzmienie „na rzecz właścicieli obiektów
handlowych znajdujących się na terenie targowiska
miejskiego”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Marszałek
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UCHWAŁA NR XXXII/284/10
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 23 czerwca 2010r.
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności Gminy Czerwieńsk i jej jednostek
organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz udzielania innych
ulg w spłacaniu tych należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których
ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także organów do tego uprawnionych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) oraz art. 59
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240
z późn. zm.2) uchwala się, co następuje:

1) osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek nie
podlegający egzekucji na podstawie odrębnych
przepisów albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku, których łączna wartość nie
przekracza kwoty 6.000,00zł.

§ 1. Uchwała określa zasady, sposób i tryb umarzania należności Gminy Czerwieńsk i jej jednostek
podległych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, oraz udzielenia innych ulg w spłacaniu tych należności, warunków
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,
w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną,
a także organy do tego uprawnione.

2) osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym
braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby
trzecie;

§ 2. 1. Należność może być umorzona w całości
jeżeli:

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 i 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 2008r. Nr 180, poz. 1111
i Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241;
z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146; Nr 40, poz. 230.
2
Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszono
w: Dz. U. 2010r. Nr 28, poz. 146

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty
wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej
należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;
4) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;
5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.
2. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym, na jego
pisemny wniosek:

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 80

– 5480 –

1) płatność całości lub części należności może zostać rozłożona na raty,
2) mogą zostać odroczone terminy spłaty całości
lub części należności,
3) należności mogą być umarzane w części.
3. Umorzenie należności oraz odroczenie terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenie płatności całości lub części należności na raty
następuje, w formie pisemnej, na podstawie przepisów prawa cywilnego.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1
pkt 1, 2, 4, umorzenie należności następuje w formie
jednostronnego oświadczenia woli organu uprawnionego.
5. Umorzenie części należności następuje
z oznaczeniem terminu zapłaty pozostałej części
należności.
6. W przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego
zobowiązane są inne osoby, należności o których
mowa w ust. 1 mogą zostać umorzone tylko wtedy,
gdy warunki umorzenia są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.
§ 3. 1. Do udzielania ulg w spłacie należności
uprawnieni są:
1) Burmistrz Czerwieńska;
2) Kierownicy i dyrektorzy gminnych jednostek
organizacyjnych jeżeli wartość należności nie
przekracza 5.000,00zł.
2. Przez kwotę należności, o której mowa
w ust. 1 rozumie się należność główną oraz należności uboczne tj. odsetki za zwłokę lub kary umowne, przy czym kwoty należności tego samego dłużnika z różnych tytułów nie ulegają kumulacji.
§ 4. 1. Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności pieniężnych przypadających Gminie Czerwieńsk lub jej jednostkom organizacyjnym wraz
z dokumentami na jej poparcie, dłużnik składa organowi, o którym mowa w § 3.
2. Wniosek powinien zawierać w szczególności:
1) szczegółowe informacje dotyczące wystąpienia
przesłanek uzasadniających udzielenie ulgi;
2) opis aktualnej sytuacji finansowej i rodzinnej
dłużnika będącego osobą fizyczną lub opis sytuacji ekonomicznej dłużnika będącego osobą
prawną,
3. W przypadku stwierdzenia, iż przedstawione
dokumenty są niewystarczające, tzn. takie na podstawie, których nie można ustalić istnienia lub nieistnienia przesłanek do udzielenia ulgi, organ
uprawniony wzywa dłużnika do ich uzupełnienia.
4. Nieuzupełnienie przez dłużnika wniosku w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie go
bez rozpatrzenia.
10 5 7
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§ 5. 1. Okres spłaty należności pieniężnych uzależniony jest od sytuacji majątkowej dłużnika oraz
wysokości zadłużenia. Maksymalny okres spłaty nie
może przekroczyć 36 miesięcy.
2. W okresie od dnia złożenia wniosku do dnia
jego rozpatrzenia, wstrzymuje się bieg naliczania
odsetek.
3. Od należności pieniężnych, których termin zapłaty odroczono lub spłatę rozłożono na raty nie
pobiera się odsetek za zwłokę od dnia złożenia
wniosku do dnia, który w porozumieniu został wyznaczony jako ostatni dzień spłaty.
§ 6. Należności będące przedmiotem ulgi stają
się natychmiast wymagalne w przypadku jeżeli:
1) dłużnik nie spłaca w terminie albo w pełnej wysokości rat ustalonych w porozumieniu,
2) dłużnik nie spłaci odroczonej należności w terminie lub w ustalonej wysokości,
3) dłużnik nie dotrzyma ustalonego
o którym mowa w § 2 ust. 4,

terminu,

4) zostanie ustalone, że dowody na podstawie,
których udzielono ulgi okazały się fałszywe albo, że dłużnik wprowadził w błąd co do okoliczności, które stanowiły podstawę udzielania
ulgi.
§ 7. 1. Ulgi, o których mowa w § 2 ust. 1
pkt 5 oraz ust. 2, dotyczące przedsiębiorców mogą
stanowić pomoc de minimis i udzielane będą zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE)
nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie
zastosowania art. 87 i art. 88 Traktatu do pomocy
de minimis (Dz. Urz. z 2006r. UE L 379).
2. Przedsiębiorca zwracający się z wnioskiem
o udzielenie ulgi zobowiązany jest dołączyć do
wniosku oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de
minimis, w przypadku, gdy podmiot nie otrzymał
takiej pomocy w ciągu roku, w którym ubiegał się
o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających lat kalendarzowych.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.
§ 9. Traci moc uchwała nr 213/XXIX/06 Rady
Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 27 września
2006 roku w sprawie zasad i trybu umarzania oraz
udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych
przypadających gminie Czerwieńsk lub jej jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się
przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz. Urz.
Woj. Lubuskiego z 2006 roku, Nr 92, poz. 1720).
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Leszek Jędras

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 80

– 5481 –

Poz. 1058, 1059

1058
10 5 8

UCHWAŁA NR XXXII/289/10
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 23 czerwca 2010r.
zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia dni i godzin otwarcia i zamykania placówek handlu
detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Gminy
Czerwieńsk
Na podstawie art. XII § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974r. – Przepisy wprowadzające Kodeks pracy
(Dz. U. z 1974r., Nr 24, poz. 142 z późn. zm.1) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr X/86/07 Rady Miejskiej
w Czerwieńsku z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie
ustalenia dni i godzin otwarcia i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie
Gminy Czerwieńsk (Dz. Urz. Wojew. Lubus. z dnia
17 grudnia 2007r., Nr 140, poz. 2052) skreśla się
§ 3 ust. 2 i ust. 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Leszek Jędras
____________________________
1
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 34, poz. 198 z 1990r.
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UCHWAŁA NR LI/439/10
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 24 czerwca 2010r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/367/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2009 roku
w sprawie pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych stanowiących mienie gminne
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r.
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r.
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r.
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,
z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,
z 2009r. Nr 52, poz. 420), w związku z art. 34 ust. 6
i art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r.
Nr 102, poz. 651), art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy
z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 68, poz. 449, z 2009r.
10 5 9

Nr 31, poz. 206), Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się § 1 pkt 3 Uchwały Nr XLV/367/09
Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia
2009 roku w sprawie pierwszeństwa w nabywaniu
lokali użytkowych stanowiących mienie gminne,
który otrzymuje brzmienie:
„3. Upoważnienie obejmuje nie więcej niż
2.200m2 powierzchni użytkowej wszystkich lokali.”
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Fabian Grzyb
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UCHWAŁA NR LI/453/10
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 24 czerwca 2010r.
w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej
rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 221
ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada
Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:
§ 1. Podmioty niezaliczone do sektora finansów
publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku
mogą występować do Burmistrza Miasta i Gminy
we Wschowie z wnioskami o przyznanie dotacji na
realizację zadań, które nie zostały określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873
z późn. zm.).
§ 2. 1. Podmioty o których mowa w § 1, aby uzyskać dotację, zobowiązane są do złożenia pisemnego wniosku o udzielenie dotacji w terminie do dnia
30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
możliwe jest składanie wniosków o przyznanie dotacji w trakcie roku budżetowego.
§ 3. 1. Wniosek o przyznanie dotacji powinien
zawierać:
1) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki
ma być przyznana dotacja;
2) nazwę podmiotu ubiegającego się o dotację;
3) miejsce i termin realizacji zadania;
4) zakres rzeczowy proponowanego zadania;
5) skalkulowane koszty zadania;
6) źródła sfinansowania kosztów zadania;
7) kwotę wnioskowanej dotacji;
8) datę i podpisy osób upoważnionych do
oświadczania woli w imieniu podmiotu nie zaliczanego do sektora finansów publicznych.
2. Oferta powinna być zgodna z zasadami uczciwej konkurencji i gwarantować wykonanie zadania
w sposób efektywny, rzetelny, oszczędny i terminowy.
§ 4. Wnioski, o których mowa § 2 składa się do
Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa, który rozpatruje i dokonuje oceny wniosków o przyznanie dotacji na zadania publiczne określone w § 1.

§ 5. Wysokość dotacji na zadania publiczne należące do zadań gminy określa Rada Miejska
w uchwale budżetowej.
§ 6. 1. Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa,
w terminie do 60 dni po uchwaleniu budżetu na
dany rok lub w terminie do 30 dni od dokonania
zmian w budżecie w trakcie roku budżetowego, zawiera z podmiotem dotowanym pisemną umowę
o dotację, w której uwzględnia się w szczególności:
1) oznaczenie stron umowy;
2) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki
dotacja została przyznana;
3) termin wykonania zadania;
4) wysokość dotacji;
5) termin i sposób przekazywania dotacji;
6) termin wykorzystania dotacji nie dłuższy jednak
niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego;
7) tryb kontroli dotowanego zadania;
8) termin i sposób rozliczenia oraz termin zwrotu
niewykorzystanej dotacji;
9) termin złożenia pisemnego sprawozdania
z wykonania zadań i wykorzystania dotacji.
2. Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa, podaje
do publicznej wiadomości wykaz podmiotów, którym udzielone zostały dotacje.
3. Przyznana dotacja przekazywana jest w terminach ustalonych w umowie.
4. Przekazywanie kolejnych rat następuje dopiero po rozliczeniu uprzednio otrzymanej raty dotacji.
§ 7. 1. Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa lub
osoba działająca z jego upoważnienia dokonuje kontroli i oceny oraz wykonania zleconego zadania,
a w szczególności:
1) stanu realizacji zadania;
2) efektywności, rzetelności i jakości wykonania
zadania;
3) prawidłowości wykorzystania środków publicznych na realizację zadania;
4) dokumentów finansowych oraz innej dokumentacji określonej przepisami prawa.
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2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, może polegać na:
1) zbieraniu i ocenie przedkładanych Burmistrzowi
Miasta i Gminy Wschowa, informacji o realizacji zadania i o jego rozliczeniu;
2) wizytacji podmiotów w trakcie realizacji zadania.
3. Z czynności kontrolnych sporządzany jest protokół.
§ 8. 1. Rozliczenie otrzymanej dotacji następuje
na zasadach i w terminie określonym w ustawie
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).
2. Podmioty wraz ze sprawozdaniem przedkładają do wglądu oryginały dokumentów finansowych
potwierdzających, że zrealizowano je ze środków
pochodzących z dotacji otrzymanej z budżetu gminy.

Poz. 1060, 1061

3. Dotacja podlega zwrotowi do budżetu na zasadach i w terminach określonych w przepisach
ustawy o finansach publicznych.
§ 9. Traci moc uchwała Nr XXI/238/2004 Rady
Miejskiej we Wschowie z dnia 2004r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom
nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele
publiczne związane z realizacją zadań Gminy
Wschowa, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonania zadań zleconych.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Fabian Grzyb

10 60

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

1061
10 6 1

UCHWAŁA NR XL/243/10
RADY GMINY GÓRZYCA
z dnia 25 czerwca 2010r.
w sprawie utworzenia Gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Górzyca
Na podstawie art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
7 września 1991 roku – o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 18
ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.), Rada Gminy Górzyca uchwala, co następuje

§ 4. Stypendium przyznawane jest uczniowi jednorazowo przez Wójta Gminy Górzyca na zakończenie roku szkolnego.
§ 5. Liczbę stypendiów oraz ich wysokość na rok
szkolny określa Wójt Gminy Górzyca uwzględniając
wysokość środków przeznaczonych na ten cel
w budżecie gminy.

§ 1. Tworzy się Gminny Program wspierania
edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w formie
stypendium Wójta Gminy Górzyca, zwane dalej
„stypendium”.

§ 6. Z wnioskiem o przyznanie stypendium dla
ucznia występuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu
opinii rady pedagogicznej.

§ 2. 1. Stypendium może być przyznane uczniowi szkoły, dla której organem prowadzącym jest
Gmina Górzyca.

§ 7. Wnioski o przyznanie stypendium, zaopiniowane przez radę pedagogiczną, dyrektor szkoły
corocznie przedstawia Wójtowi Gminy w terminie
do 15 czerwca każdego roku szkolnego.

2. Stypendium nie przyznaje się uczniom klas I-III
szkoły podstawowej.
§ 3. Stypendium przyznawane jest za wysokie
wyniki w nauce w danym roku szkolnym uczniowi,
który:
a) uzyskał średnią z ocen co najmniej 5,0;
b) uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę
z zachowania.
10 6 1

§ 8. Stypendia za rok szkolny 2009/2010 zostaną
przyznane w terminie do dnia 31 sierpnia 2010r.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Górzyca.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Maria Syktus

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 80

– 5484 –

Poz. 1062

1062
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UCHWAŁA NR XL/244/10
RADY GMINY GÓRZYCA
z dnia 25 czerwca 2010r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/280/2002 Rady Gminy w Górzycy z dnia 11 czerwca 2002r. w sprawie
podziału gminy na okręgi wyborcze
Na podstawie art. 92 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 późn. zm.) Rada Gminy Górzyca uchwala, co następuje:

3) dotychczasowy okręg Nr 6 obejmujący sołectwo Czarnów otrzymuje numer 5;

§ 1. W Uchwale Nr XXIV/280/2002 Rady Gminy
w Górzycy z dnia 11 czerwca 2002r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze dokonuje się
zmian w następujący sposób:

5) dotychczasowy okręg Nr 8 obejmujący sołectwo Żabice otrzymuje numer 7.

1) w okręgu wyborczym Nr 2 obejmującym część
sołectwa Górzyca w kolumnie trzeciej określającej liczbę radnych wybieranych w okręgu
– cyfrę 3 zastępuje się cyfrą 4;

4) dotychczasowy okręg wyborczy Nr 7 obejmujący sołectwo Stańsk otrzymuje numer 6;

§ 2. Wykaz stałych okręgów wyborczych, ich
granice i numery oraz liczbę wybieranych radnych
z uwzględnieniem zmian, o których mowa w § 1,
stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

2) likwiduje się okręg Nr 5 obejmujący sołectwo
Laski Lubuskie i włącza się je do okręgu Nr 3
z liczbą wybieranych radnych 2;

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady
Maria Syktus
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XL/244/10
Rady Gminy Górzyca
z dnia 25 czerwca 2010r.

Wykaz okręgów wyborczych, ich granice i numery oraz liczba wybieranych radnych w Gminie Górzyca
Liczba ludności w Gminie Górzyca według stanu na dzień 31.12.2009 - 4256
Jednolita norma przedstawicielstwa - 283,73
Liczba mandatów - 15.
Numer
okręgu
1

2

3
4
5
6
7
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Granice okręgu
Sołectwo Górzyca: ul. Osiedle 40 lecia PRL: blok 2 A,B; blok 4 A,B; blok 6 A,B;
blok 8 A,B; blok 10 A,B,C; blok 12 A,B,C; blok 14 A,B,C; blok 16 A,B,C; blok 18
A,B,C; ul. Słoneczna; ul. Różana; ul. Jaśminowa; ul. Reja; ul. Ogrodowa; wieś
Owczary – sołectwo Górzyca.
Sołectwo Górzyca; ul. Kostrzyńska; ul. Ceglana; ul. Odrzańska; ul. Gen. Świerczewskiego; ul. Kolejowa; ul. Polna; ul. Narutowicza; ul. Robotnicza; ul. Rzepińska; ul. Wolności; ul. 1 Maja; wieś Ługi Górzyckie i ul. Stacja PKP – sołectwo Górzyca; Chyrzyno Osada – sołectwo Górzyca; wieś Żabczyn – sołectwo
Górzyca.
Sołectwo Pamięcin i Sołectwo Laski Lubuskie.
Sołectwo Radówek.
Sołectwo Czarnów.
Sołectwo Stańsk.
Sołectwo Żabice: wieś Żabice i Spudłów.

Liczba wybieranych radnych
3

4

2
1
2
1
2

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 80
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UCHWAŁA NR XL/245/10
RADY GMINY GÓRZYCA
z dnia 25 czerwca 2010r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 20/98 Zarządu Gminy w Górzycy z dnia 10 września 1998r. w sprawie
utworzenia obwodów głosowania
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 późn. zm.) Rada Gminy Górzyca uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr 20/98 Zarządu Gminy w Górzycy z dnia 10 września 1998r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania dokonuje się zmian
w podziale na stałe obwody głosowania utworzone
na terenie Gminy Górzyca, w następujący sposób:

się obwód głosowania o numerze 4 w Pamięcinie.
§ 2. Wykaz stałych obwodów głosowania ich
granice i numery oraz siedziby obwodowych komisji
wyborczych z uwzględnieniem zmian, których mowa
w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1) z obwodu Nr 1 w Górzycy wyłącza się sołectwa:
Laski Lubuskie, Pamięcin i Radówek i tworzy

Przewodnicząca Rady
Maria Syktus
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XL/245/10
Rady Gminy Górzyca
z dnia 25 czerwca 2010r.

WYKAZ
stałych obwodów głosowania i ich granice i numery oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych
w Gminie Górzyca
Numer obwodu
głosowania
1
w Górzycy
2

w Czarnowie

3

w Żabicach

4

w Pamięcinie
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Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

Chyrzyno Osada, Górzyca, Ługi Górzyckie
i ul. Stacja PKP, Owczary, Żabczyn.
Czarnów, Stańsk.

Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich
w Górzycy ul. Polna 8/1
Szkoła Podstawowa im. Kresowian w Czarnowie ul. Pl. Wolności 17
Szkoła Podstawowa im. J.H. Dąbrowskiego
w Żabicach ul. Kostrzyńska5
Szkoła Podstawowa w Pamięcinie nr 29

Spudłów, Żabice.
Laski Lubuskie, Pamięcin, Radówek.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 80
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1064
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UCHWAŁA NR XL/246/10
RADY GMINY GÓRZYCA
z dnia 25 czerwca 2010r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/160/2005 Rady Gminy Górzyca z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie
określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej
Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września
1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Rada Gminy Górzyca
uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXII/160/2005 Rady Gminy
Górzyca z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie Gminy Górzyca (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego

z 2005r. Nr 28, poz. 652, z 2006r. Nr 108, poz. 1911
i z 2009r. Nr 36, poz. 507) uchyla się § 13 ust. 4.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Górzyca.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Maria Syktus
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UCHWAŁA NR LXVI/406/10
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SOLI
z dnia 25 czerwca 2010r.
w sprawie: nadania nazwy nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
2001r, nr 142 poz. 1591 ze zmianami) uchwala się,
co następuje:
§ 1. Nadaje się nazwę :

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

„Rondo Gedii”– dla nowopowstałego ronda położonego u zbiegu ulic Kościuszki, Staszica i Przemysłowej, w granicach administracyjnych Gminy Nowa
Sól-Miasto oznaczonego ewidencyjnie jako działka
nr 598 w obrębie 2 miasta Nowa Sól

Przewodniczący Rady
Piotr Szyszko
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UCHWAŁA NR LXVI/417/10
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SOLI
z dnia 25 czerwca 2010r.
w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 19,
poz. 115 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 nr 142 poz. 1591 ze zmianami)

oraz opinii Zarządu Powiatu Nowosolskiego, uchwala się, co następuje:
§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych następujące drogi:

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 80

– 5487 –

Poz. 1066, 1067

--

ul. Arciszewskiego nr 3402F, relacji ul. Kościelna - ul. Witosa,

--

ul. Traugutta nr 3447F, relacji ul. Kościuszki – ul. Piłsudskiego

--

ul. Św. Barbary nr 3440F, relacji ul. Wojska
Polskiego – Parkowa,

--

ul. Wandy nr 3449F, relacji ul. Wyspiańskiego – ul. Bohaterów Getta,

--

ul. Bohaterów Getta nr 3404F, relacji
ul. Witosa – ul. Fabryczna,

--

ul. Wesoła nr 3451F, relacji ul. Piłsudskiego – ul. Kościuszki,

--

ul. Dąbrowskiego nr 3410F, relacji Rondo
im. Ojca Medarda – ul. Szarych Szeregów,

--

ul. Witosa nr 3453F, relacji ul. Piłsudskiego
– Plac Solny,

--

ul. Garbarska nr 3412F, relacji ul. Wróblewskiego – ul. Moniuszki,

--

ul. Wróblewskiego nr 3455F, relacji ul. Muzealna – ul. Garbarska,

--

ul. Gimnazjalna nr 3413F, relacji ul. Towarowa – ul. Muzealna,

--

ul. Zamenhofa nr 3457F, relacji ul. Topolowa – ul. Gimnazjalna,

--

ul. Głowackiego nr 3414F, relacji ul. Św.
Barbary – Plac Wyzwolenia,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

--

ul. Moniuszki nr 3429F, relacji Plac Wyzwolenia – Plac Floriana,

--

ul. Muzealna nr 3443F, relacji ul. Wrocławska – ul. Wojska Polskiego

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia
2011r.

--

Plac Solny nr 3441F, relacji ul. Żwirki
i Wigury – ul. Arciszewskiego,

--

ul. Topolowa nr 3445F, relacji ul. Muzealna
– terenu PKP k. torów kolejowych

Przewodniczący Rady
Piotr Szyszko
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UCHWAŁA NR LXVI/418/10
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SOLI
z dnia 25 czerwca 2010r.
w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych
Na podstawie art. 10 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia
21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U.
z 2007r. nr 19, poz. 115 ze zmianami) oraz art. 18
ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 nr 142
poz. 1591 ze zmianami) oraz opinii Zarządu Powiatu
Nowosolskiego, uchwala się, co następuje:
§ 1. Pozbawia się kategorii dróg gminnych następujące drogi:

10 6 7

--

ul. Nowosolska, granica miasta - ul. Zielonogórska

--

ul. Zielonogórska nr 102345F, relacji
ul. Zielonogórska (granica miasta) - ul. Piłsudskiego,

--

ul. Piłsudskiego nr 102344F, relacji ul. Zielonogórska – ul. Staszica,

--

ul. Staszica nr 102343F, relacji ul. Piłsudskiego – ul. Wojska Polskiego,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia
2011r.
Przewodniczący Rady
Piotr Szyszko

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 80

– 5488 –

Poz. 1068

1068
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UCHWAŁA NR LXXVII/1193/2010
RADY MIASTA GORZOWA WLKP.
z dnia 30 czerwca 2010r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu gminy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 21
ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U.
z 2005r. Nr 31, poz. 266 ze zm.), uchwala się co następuje:
§ 1. W uchwale Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
Nr LXIV/1017/2009 z dnia 28 października 2009r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu gminy wprowadza
się następujące zmiany:
1) § 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) w przypadku
umów zawieranych na czas nieoznaczony dochód nie może przekroczyć 200% najniższej
emerytury w gospodarstwie jednoosobowym
i 150% najniższej emerytury na każdego członka
w gospodarstwie wieloosobowym."
2) § 10 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) które nie
otrzymały zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego na kolejny okres roczny
z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego obowiązującego przy zawieraniu umów
najmu lokali socjalnych zgodnie z § 8 pkt 1.
Zgodę taką może wyrazić Prezydent Miasta na
wniosek osoby zainteresowanej, po uzyskaniu
pozytywnej opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej pod warunkiem nie posiadania tytułu
prawnego do innego lokalu przez żadnego
z członków prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z osobą wnioskującą i spełniania
kryterium dochodowego zgodnie z § 8 pkt 2."
3) w § 22 dodaje się ust. 2 o brzmieniu:
„2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych potrzebami Miasta, dotyczących osób niezbędnych dla Miasta, wynikających z charakteru wykonywanej przez nich pracy, po uzyskaniu
pozytywnych opinii: Społecznej Komisji Mieszkaniowej i właściwej komisji Rady Miasta, Prezydent Miasta może odstąpić od uregulowań
zawartych w ust. 1 i wyrazić zgodę na zawarcie
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umowy najmu lokalu o powierzchni przekraczającej 80m², bez względu na wysokość osiąganego dochodu pod warunkiem nie posiadania
przez wnioskodawcę ani jego współmałżonka
tytułu prawnego do innego lokalu w granicach
administracyjnych miasta.”
4) w § 26 dodaje się ust. 15 i 16 w brzmieniu:
a) „15. Wnioskodawcy są zobowiązani do poinformowania właściwego w sprawach mieszkaniowych wydziału Urzędu Miasta o każdej
zmianie dotyczącej: a) adresu zamieszkania,
b) sytuacji mieszkaniowej, c) sytuacji finansowej. W razie zaniedbania obowiązku
o którym mowa w zdaniu poprzedzającym,
korespondencję wysłaną na ostatni podany
adres uważa się za doręczoną.”
b) „16. Nieusprawiedliwiony brak aktualizacji
wniosku dotyczący sytuacji mieszkaniowej,
finansowej oraz zmiany adresu zamieszkania,
w przypadku skutecznego wezwania uważany będzie za rezygnację z ubiegania się
o zawarcie umowy najmu i skutkuje skreśleniem z listy przydziału.”
5) w załączniku nr 1 pkt 6 tabeli ppkt 1) otrzymuje
brzmienie: „1) za każdy rok zabiegania
o umieszczenie na listę, potwierdzony pozytywną kwalifikacją wniosku.”
6) w załączniku nr 2 pkt 5 tabeli ppkt 1) otrzymuje
brzmienie: „1) za każdy rok zabiegania
o umieszczenie na listę, potwierdzony pozytywną kwalifikacją wniosku”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady Miasta
Krystyna Sibińska

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 80
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Poz. 1069, 1070

1069
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UCHWAŁA NR LXXVII/1198/2010
RADY MIASTA GORZOWA WLKP.
z dnia 30 czerwca 2010r.
w sprawie zmiany Regulaminu Porządkowego Cmentarza Komunalnego w Gorzowie Wlkp.,
przy ul. Żwirowej
Na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 2 ust. 1 ustawy z dnia
31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 23, poz. 295 ze zm.)
uchwala sie co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr V/54/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 stycznia 2007r. w sprawie
ustalenia Regulaminu Porządkowego Cmentarza
Komunalnego w Gorzowie Wlkp., przy ul. Żwirowej,
zmienionej Uchwałą Nr XXXVII/581/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp., z dnia 25 czerwca 2008r. zmianie
ulega § 3, który otrzymuje brzmienie:

2) przy ul. Żwirowej 5 k - do spraw w zakresie
prowadzenia dokumentacji cmentarnej, pobierania opłat, wystawiania faktur, ustalania terminu pogrzebu, itp.,
2. Biuro Administratora jest czynne w poniedziałki oraz od środy do soboty w godz. 700- 1500,
a we wtorki od godz. 700- 1630."
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sie Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

"3. 1. Biuro Administratora znajduje się:

Przewodnicząca Rady Miasta
Krystyna Sibińska

1) przy ul. Żwirowej 5 na terenie cmentarza - do
spraw koordynacji działań podmiotów gospodarczych oraz osób wykonujących usługi,
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UCHWAŁA NR LXXVII/1199//2010
RADY MIASTA GORZOWA WLKP.
z dnia 30 czerwca 2010r.
w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 25 ust. 2,
art. 34 ust. 6 i 6a oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(tj. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz.651), uchwala się co
następuje:
§ 1. Uchwała określa zasady wynajmowania
i zbywania lokali użytkowych.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Radzie Miasta – należy przez to rozumieć Radę
Miasta Gorzowa Wlkp.;
2) Komisji Rady Miasta – należy przez to rozumieć
komisję Rady Miasta właściwą do spraw gospodarki;
3) Prezydencie Miasta – należy przez to rozumieć
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.;

4) Zarządcy – należy przez to rozumieć Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp.;
5) lokalu – należy przez to rozumieć lokal
o przeznaczeniu innym niż mieszkalne, budynek
użytkowy stanowiący w całości przedmiot najmu, garaż i pomieszczenie gospodarcze;
6) najmie i najemcy – należy przez to rozumieć
najem i najemcę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego;
7) czynszu – należy przez to rozumieć czynsz netto, będący iloczynem powierzchni lokalu
i stawki czynszu wylicytowanej na przetargu
lub ustalonej na podstawie uchwały;
8) stawce czynszu – należy przez to rozumieć miesięczną stawkę czynszu netto za 1m² powierzchni użytkowej lokalu;
9) działalności rzemieślniczej – należy przez to rozumieć w szczególności działalność zakładów
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pralniczych, maglowania bielizny, elektrycznych, motoryzacyjnych, krawieckich, kuśnierskich, optycznych, złotniczych, fryzjerskich, kosmetycznych, zegarmistrzowskich, renowacji
mebli, naprawy sprzętu radiowo – telewizyjnego i gospodarstwa domowego, tapicerskich,
stolarskich;
10) branżach zanikających – należy przez to rozumieć w szczególności szewstwo, szklarstwo,
ślusarstwo;
11) działalności biurowej – należy przez to rozumieć w szczególności usługi kserograficzne, reklamowe, prawnicze, finansowe, turystyczne;
12) pomieszczeniu gospodarczym – należy przez to
rozumieć pomieszczenie znajdujące się poza
lokalem użytkowym lub mieszkalnym, służące
do przechowywania przedmiotów, produktów
żywnościowych i opału.
Zasady najmu
§ 3. 1. Lokale mogą być wynajmowane w drodze
przetargu lub w drodze bezprzetargowej – na czas
oznaczony lub nieoznaczony.
2. Do wynajęcia na czas oznaczony dłuższy niż
3 lata oraz na czas nieoznaczony przeznacza się
wolne lokale w budynkach, które nie są przeznaczone do rozbiórki.
§ 4. 1. Wynajęcie lokalu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na czas nieoznaczony następuje
w drodze przetargu.
2. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa w składzie od
3 do 7 osób wyznaczonych przez Prezydenta Miasta.
3. Przetarg ma na celu uzyskanie najwyższej
stawki czynszu.
§ 5. 1. Odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy najmu na czas oznaczony
dłuższy niż 3 lata oraz na czas nieoznaczony wymaga zgody Rady Miasta. Zgoda ta jest wymagana
również w przypadku, gdy po umowie zawartej na
czas oznaczony do 3 lat zawierana jest kolejna
umowa, której przedmiotem jest ten sam lokal.
2. Nie wymaga zgody Rady Miasta wynajęcie lokalu:
--

w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat,

--

na rzecz organizacji pożytku publicznego.

3. Zgody na wynajęcie lokalu organizacji pożytku
publicznego udziela Prezydent Miasta po zasięgnięciu opinii komisji Rady Miasta.
§ 6. 1. Dopuszcza się:
1) rozszerzenie lub zmianę rodzaju działalności
prowadzonej w lokalu;
2) podnajem lokalu – nie więcej niż 50% powierzchni użytkowej;
3) w trakcie trwania stosunku najmu – zmianę
stron umowy, ograniczając tę zmianę do:
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--

małżonka, wstepnych i zstępnych najemcy,

--

współnajemców.

2. Zgody na zmianę umowy najmu w przypadkach określonych w ust.1 udziela Prezydent Miasta
po zasięgnięciu opinii komisji Rady Miasta.
§ 7. 1. Warunki najmu lokalu ustala Prezydent
Miasta.
2. Umowę najmu zawiera zarządca. Umowa
winna zabezpieczać interesy Miasta w zakresie przychodów i dbałości o stan techniczny lokalu.
3. Jeżeli lokal jest nieczynny ponad miesiąc bez
uzgodnienia z zarządcą, zarządca jest uprawniony
do wypowiedzenia umowy najmu.
Czynsz
§ 8. Ustala się podział miasta na strefy oraz bazowe stawki czynszu określone w załączniku nr 1.
§ 9. 1. Przy ustalaniu wywoławczej stawki czynszu do przetargu stosuje się następujące zasady:
1) w pierwszym przetargu nie może być ona niższa od stawki bazowej;
2) w kolejnych przetargach może być obniżana do
50% stawki bazowej.
2. Stawka czynszu ustalona w przetargu nie może być obniżana.
§ 10. Stawkę czynszu za najem lokalu wynajmowanego w drodze bezprzetargowej ustala się w wysokości nie niższej od stawki bazowej.
§ 11. 1. Stawka czynszu za najem piwnic związanych z lokalem wynosi 20% stawki za najem lokalu.
2. W przypadku rozszerzenia lub zmiany rodzaju
działalności prowadzonej w lokalu nie obniża się
stawki czynszu.
3. Stawkę czynszu za podnajmowaną część lokalu podwyższa sie o połowę różnicy stawek, nie mnie
niż o 50% stawki czynszu.
4. Dopuszcza się obniżenie bazowej stawki czynszu dla najemców prowadzących działalność, o której mowa w punkcie 4 załącznika nr 1.
§ 12. Stawka czynszu waloryzowana jest corocznie od dnia 1 czerwca – według wskaźnika wzrostu
cen towarów i usług, ogłaszanego przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
§ 13. 1. Dopuszcza się obniżenie czynszu:
1) do 50% – w przypadku poniesienia przez najemcę nakładów na przystosowanie lokalu do
potrzeb osób niepełnosprawnych lub podwyższających trwale wartość lokalu – do czasu zrekompensowania tych nakładów;
2) dla najemców prowadzących w lokalu szkolenie
uczniów:
a) dla działalności rzemieślniczej i gastronomicznej o:
--

10% – za 1 ucznia;
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b) dla działalności handlowej o:
--

5% – za 1 ucznia;

--

10% – za 2 i więcej uczniów.
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najemców do wykupu całego obiektu lub możliwych
do wyodrębnienia samodzielnych części budynku.
Przepisy końcowe
§ 15. Prezydent Miasta w drodze zarządzenia
określi regulamin przetargu na najem lokali oraz
warunki najmu.

Zbywanie lokali

§ 16. Traci moc uchwała Nr VIII/97/2007 Rady
Miejskiej w Gorzowie Wlkp. z dnia 21 marca 2007r.
w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi zmieniona:

§ 14. 1. Przyznaje się pierwszeństwo w nabywaniu lokali ich najemcom, jednak nie wcześniej niż po
upływie 2 lat od zawarcia umowy najmu, a najem
został nawiązany na czas nieoznaczony.

1) uchwałą Nr XXIII/333/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 listopada 2007r. zmieniająca
uchwałę w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi;

2. Przepis ust.1 nie dotyczy najemców pomieszczeń gospodarczych i garaży, z wyłączeniem garaży
usytuowanych w budynkach oraz w zespołach garażowych określonych w załączniku nr 2.

2) uchwałą Nr XXXVI/561/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 maja 2008r. zmieniająca
uchwałę w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi.

3. O przeznaczeniu lokalu do zbycia na rzecz najemcy decyduje Prezydent Miasta, po zasięgnięciu
opinii komisji Rady Miasta.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

2. Zgody na obniżenie czynszu udziela Prezydent
Miasta po zasięgnięciu opinii komisji Rady Miasta.

4. Sprzedaż lokali w budynkach po byłych przychodniach lekarskich może nastąpić, niezależnie od
czasu trwania umowy najmu, o którym mowa
w ust. 1 – w przypadku przystąpienia wszystkich

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady Miasta
Krystyna Sibińska
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXXVII/1199/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 30 czerwca 2010r.

Podział miasta na strefy
Strefa A
Ulice: Chrobrego (bez nr 44), Hawelańska, Mostowa, Obotrycka, Pocztowa, Sikorskiego Nr 1- 42 i od Nr 106
do końca numeracji, Wełniany Rynek.
Strefa B
Ulice: Armii Polskiej, Borowskiego, Chrobrego nr 44, Cichońskiego, Dąbrowskiego, Drzymały Nr 10 – 12
i Nr 37 – 45, Dworcowa, Dzieci Wrzesińskich, Garbary, Gwiaździsta, Herberta, Jagiellończyka, Jagiełły, Kazimierza Wielkiego, Kosynierów Gdyńskich, Krzywoustego, Lutycka, Łokietka, Łużycka, Mieszka I, Młyńska,
Orląt Lwowskich, Sikorskiego nr 43 – 99, Składowa, Słoneczna, Spichrzowa, Strzelecka, 30 Stycznia, Szkolna, Teatralna, Warszawska, Wodna, Zabytkowa.
Strefa C
Pozostałe ulice
Bazowe stawki czynszu za najem lokali użytkowych
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lp.

1.

2.

położenie lokalu

parter budynku
frontowego

piętro, oficyna,
piwnica

3.

niezależnie od
położenia

4.

niezależnie od
położenia
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stawka zł/m²
strefa czynszowa
A
B
C
22,60
13,70
7,00
11,20
6,80
3,50
8,70
5,30
3,50

rodzaj działalności
handel, biura, magazyny, rzemiosło
gastronomia, produkcja
branże zanikające
biura poselskie i senatorskie, organizacje
społeczne, zawodowe i polityczne - na
cele niezwiązane z działalnością zarobkową
handel, biura, magazyny
gastronomia, produkcja, rzemiosło, branże zanikające
biura poselskie i senatorskie, organizacje
społeczne, zawodowe i polityczne - na
cele niezwiązane z działalnością zarobkową
lecznicza
garaże
pomieszczenia gospodarcze
- charytatywna, opiekuńcza, kulturalna,
oświatowa, naukowa, wychowawcza,
badawczo-rozwojowa, sportowa lub turystyczna - na cele niezwiązane z działalnością zarobkową;
- organizacje pożytku publicznego - na
cele prowadzonej działalności pożytku
publicznego;
- na potrzeby wspólnot mieszkaniowych
związane z obsługą techniczną budynku

5,10

4,10

3,20

12,30

7,00

5,30

6,20

3,50

3,20

4,20

3,20

3,20

6,00
4,70
3,90

3,20

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXXVII/1199//2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 30 czerwca 2010r.
Wykaz zespołów garażowych, w których garaże przeznacza się do sprzedaży
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fabryczna
Warszawska
Kombatantów
Olimpijska
Plac Słoneczny
Gwiaździsta

7.
8.

Myśliborska
Niemcewicza i Marcinkowskiego
Fredry
Szymanowskiego
Kosynierów Gdyńskich
Grottgera

9.
10.
11.
12.
10 70

między ulicami: Wał Poprzeczny a Jutową
na zapleczu budynków Nr 176 – 178
przy Parku Górczyńskim
na południe od stadionu piłkarskiego
na działkach Nr: 1917, 1956 i 1964
przy budynkach mieszkalnych Nr 8 - 10 i u zbiegu ulicy Gwiaździstej i Polarnej
na zapleczu budynków Nr 8 - 12
na północ od ul. Broniewskiego
na działkach Nr: 1315, 1330 i 1362
na działce Nr 832
na zapleczu budynków Nr 30 – 35
na działce Nr 342
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UCHWAŁA NR LII/322/10
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
z dnia 30 czerwca 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 samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późn. 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 późn. zm.) uchwala się,
co następuje:
§ 1. 1. Uchwała określa:

3) jest wpisany do rejestru zabytków.
2. Dotacja na prace lub roboty budowlane przy
zabytku może finansować nakłady obejmujące:
1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
2) przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych;

1) warunki ubiegania się o dotację na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich
i robót budowlanych przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków;

3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;

2) rodzaj danych i informacji, które należy zawrzeć
we wniosku o dotację;

5) wykonanie projektu budowlanego
z przepisami prawa budowlanego;

3) tryb postępowania z wnioskiem o udzielenie
dotacji;

6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji
wnętrz;

4) postanowienia, jakie winna zawierać umowa
o udzielenie dotacji;

7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;

5) zasady rozliczania, kontroli i zwrotu dotacji.

8) stabilizację konstrukcyjną części składowych
zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;

2. Znaczenie użytych w uchwale pojęć dotyczących zabytków lub czynności z nimi związanych
określają przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz
rozporządzeń wydanych na podstawie tej ustawy.
3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) pracach lub robotach budowlanych przy zabytku - należy przez to rozumieć prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
2) beneficjencie - należy przez to rozumieć podmiot, któremu na zasadach określonych niniejszą uchwałą przyznano dotację z budżetu Gminy Krosno Odrzańskie na prace lub roboty budowlane przy zabytku;
3) środkach publicznych - należy przez to rozumieć publiczne środki finansowe określone
przepisami o finansach publicznych.
§ 2. 1. Z budżetu Gminy Krosno Odrzańskie mogą być udzielane dotacje celowe na sfinansowanie
prac lub robót budowlanych przy zabytku ruchomym lub nieruchomym, jeżeli zabytek ten łącznie
spełnia następujące kryteria:
1) znajduje się na stałe na obszarze gminy Krosno
Odrzańskie;
2) jest dostępny publicznie;

4) opracowanie programu prac konserwatorskich
i restauratorskich;
zgodnie

9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin
architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej
dla tego zabytku kolorystyki;
10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50%
oryginalnej substancji tej przynależności;
11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien,
w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych
odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części
składowe i przynależności;
13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych
nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót
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budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15;
17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej
oraz przeciwpożarowej i odgromowej.
§ 3. O dotację może się ubiegać każdy podmiot
będący właścicielem lub posiadaczem zabytku,
a także podmiot, który do tego zabytku posiada tytuł
prawny wynikający z użytkowania wieczystego,
ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu
albo stosunku zobowiązaniowego.
§ 4. 1. Dotacja z budżetu Gminy Krosno Odrzańskie na wykonanie prac lub robót budowlanych przy
jednym i tym samym zabytku może być udzielona
w wysokości do 50% ogółu nakładów na te prace
lub roboty.
2. Jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga
przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich
lub robót budowlanych, albo wnioskodawca jest
jednostką finansowaną wyłącznie ze środków publicznych i nie posiada środków stanowiących wkład
własny w pracach, albo gdy sytuacja wymaga niezwłocznego podjęcia prac lub robót budowlanych
przy zabytku, dotacja może być 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 również
inne środki publiczne, kwota dotacji przyznanej
z budżetu Gminy Krosno Odrzańskie wraz z kwotami
przyznanych na ten cel innych środków publicznych
nie może przekraczać 100% nakładów koniecznych
na wykonanie tych prac lub robót.
§ 5. 1. Formularz wniosku o udzielenie dotacji
stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W przypadku gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą, do wniosku o udzielenie dotacji winien
dołączyć informację o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem złożenia wniosku - sporządzoną
w zakresie i według zasad określonych w art. 37
ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U.
Nr 123, poz. 1291).
3. Udzielenie dotacji na prace lub roboty budowlane podmiotu, o którym mowa w ust. 2, dokonywane jest zgodnie z przepisami niniejszej uchwały
z uwzględnieniem zasad określonych w przepisach
prawa regulujących udzielanie pomocy publicznej
dla przedsiębiorców.
§ 6. 1. 1. Wnioski o dotację kieruje się do Burmistrza Krosna Odrzańskiego w terminie do dnia
31 marca roku budżetowego, którego finansowanie
dotyczy.
2. W roku 2010r. wnioski, o których mowa
w ust. 1 składane są do 30.11.2010r.
3. Wnioski o przyznanie dotacji po ich przekazaniu Burmistrzowi są przedstawiane do zaopiniowania komisji Rady Miasta właściwej do spraw kultury
oraz komisji właściwej do spraw budżetu.
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§ 7. 1. Dotację przyznaje Rada Miejska w uchwale określającej:
1) nazwę podmiotu otrzymującego dotację;
2) prace lub roboty budowlane przy obiekcie zabytkowym, na których wykonanie przyznano
dotację;
3) kwotę dotacji.
§ 8. Uwzględniając § 7 uchwały oraz dane
z wniosku o dotację, Burmistrz zawiera z beneficjentem umowę określającą w szczególności:
1) opis prac lub robót budowlanych przy zabytku
i termin ich wykonania;
2) kwotę dotacji i terminy jej przekazywania, które
w postanowieniach umowy mogą zostać uzależnione od wyniku każdorazowej kontroli postępu prac lub robót budowlanych i rozliczenia
tych wydatków;
3) zobowiązanie się beneficjenta do przekazywania informacji o wysokości środków publicznych na prace lub roboty przy zabytku otrzymanych z innych źródeł;
4) zobowiązanie się beneficjenta do stosowania
takich zasad obiegu i opisywania dokumentów
finansowych, aby oryginały dokumentów
świadczących o dokonaniu wydatków sfinansowanych w całości lub w części z otrzymanej
dotacji zaopatrzone byty w sposób trwały
w klauzulę potwierdzającą ten fakt;
5) zobowiązanie się beneficjenta do poddania się
kontroli przeprowadzanej przez Burmistrza lub
osobę przez niego upoważnioną w zakresie
przeznaczenia dotacji i wykonania prac lub robót budowlanych;
6) sposób i termin rozliczania kwot udzielonej dotacji;
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. Kontrola, o której mowa w § 8 pkt 2 i 5, jest
przeprowadzana przez osoby upoważnione przez
Burmistrza i polega na:
1) sprawdzaniu rzeczywistego przebiegu realizacji
celów zakładanych w zakresie dotowanego zadania pod kątem zgodności z przepisami prawa
i zawartą umową (kontrola formalno - merytoryczna);
2) sprawdzaniu dokumentów związanych z realizacją dotowanego zadania (w szczególności
znajdujących się w siedzibie podmiotu oryginałów dokumentów finansowych) pod kątem ich
zgodności z przepisami prawa, umową i zasa-
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§ 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 dołączanych do sprawozdania w celu rozliczenia dotacji - ze wskazaniem numeru księgowego, numeru pozycji
kosztorysu, daty wystawienia rachunku, nazwy
wydatku oraz jego kwoty wraz z określeniem
wysokości środków z dotacji finansujących dany rachunek.
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3. Formularz sprawozdania z rozliczenia udzielonej dotacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszej
uchwały.
§ 11. W przypadku częściowego lub całkowitego
niewykonania dotowanego zadania z przyczyn leżących po stronie beneficjenta lub wykorzystania
środków niezgodnie z przeznaczeniem, odpowiednia
część przekazanych środków dotacji podlega zwrotowi do budżetu Gminy na zasadach określonych
w umowie.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krosna Odrzańskiego .
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Mariusz Grycan
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Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim
z dnia 30 czerwca 2010r.
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Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim
z dnia 30 czerwca 2010r.
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UCHWAŁA NR LII/323/10
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
z dnia 30 czerwca 2010r.
w sprawie wprowadzenia przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami
na terenie Gminy Krosno Odrzańskie
Na podstawie art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. – Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000r.
Nr 50, poz. 601 - tekst jednolity z późn. zm.) oraz
art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 – tekst jednolity z późn. zm.) - uchwala się,
co następuje:
§ 1. Wprowadza się na terenie Gminy Krosno
Odrzańskie przepisy porządkowe związane z przewozem osób i bagażu taksówkami, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krosna Odrzańskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Mariusz Grycan
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LII/323/10
Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim
z dnia 30 czerwca 2010r.
Przepisy porządkowe związane z przewozem osób
i bagażu taksówkami na terenie Gminy Krosno
Odrzańskie
Rozdział 1

5. Pasażer zamierzający skorzystać z taksówki
ma prawo swobodnego jej wyboru spośród stojących na postoju.
6. Kierowca taksówki zobowiązany jest do
schludnego wyglądu oraz utrzymania należytego
stanu higienicznego pojazdu.
§ 3. Kierowca taksówki jest obowiązany wykonać
zamówiony kurs (przewóz) najkrótszą drogą, chyba,
że pasażer godzi się na przewóz inną drogą lub gdy
tego żąda.
§ 4. 1. Kierowca taksówki może przewozić pasażerów lub bagaż tylko po uprzednim włączeniu
sprawnie działającego i zalegalizowanego taksometru, niezwłocznie po zajęciu przez pasażera miejsca
w taksówce, taksometr powinien być zainstalowany
w miejscu umożliwiającym swobodne odczytanie
jego wskazań.
2. Po zakończeniu przewozu kierowca jest obowiązany niezwłocznie przełączyć taksometr na pozycję "kasa".
§ 5. Ustaloną na podstawie przepisów szczególnych należność za przejazd taksówką określają
wskazania taksometru; pasażer jest obowiązany
uiścić należność nie później niż w chwili zwolnienia
pojazdu.
§ 6. 1. Na żądanie pasażera kierowca jest obowiązany wydać rachunek za przejazd.

§ 1. Przepisy porządkowe obowiązują wszystkich
kierujących taksówkami osobowymi na terenie
Gminy Krosno Odrzańskie.

2. Rachunek powinien zawierać w szczególności
datę wystawienia, oznaczenie odbiorcy rachunku,
kwotę należności za przejazd oraz pieczęć z danymi
identyfikacyjnymi kierowcy (imię, nazwisko, adres,
numer boczny taksówki).

§ 2. Ustala się następujące zasady funkcjonowania taksówek na postojach:

3. Na żądanie pasażera kierowca jest obowiązany do określenia w rachunku trasy przewozu.

1. Taksówki mogą oczekiwać na pasażerów wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych, które
są ograniczone znakami oznaczającymi początek
i koniec postoju TAXI lub zakreślone kopertami.

§ 7. 1. Po zakończeniu przewozu kierowca jest
obowiązany przypomnieć o zabraniu bagażu oraz
sprawdzić, czy pasażer nie pozostawił w pojeździe
jakichkolwiek przedmiotów.

2. Taksówki są zobowiązane oczekiwać na pasażerów według kolejności przyjazdu na postój.

2. W razie znalezienia rzeczy pozostawionych
przez pasażera kierowca taksówki postępuje z nimi
stosownie do przepisów o rzeczach znalezionych.

Przepisy ogólne

3. Kierowcy taksówek na postoju są zobowiązani
znajdować się w swoim pojeździe lub przy nim.
4. Pierwszeństwo zajęcia taksówki na postoju
przysługuje osobie pierwszej w kolejności.

§ 8. Pasażer jest odpowiedzialny za powstałe
z jego winy uszkodzenia lub zanieczyszczenia pojazdu na zasadach określonych w przepisach kodeksu
cywilnego.
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Rozdział 2
Przewóz osób
§ 9. 1. Pasażer ma prawo zabrać ze sobą do pojazdu, z którego sam korzysta, inne osoby na wolne
miejsca, bez uiszczania za to dodatkowych należności.
2. Kierowca bez zgody pasażera nie może dysponować wolnymi miejscami w taksówce.
3. Należność za przejazd taksówką reguluje tylko
jeden pasażer, kierowca nie może żądać zapłaty od
pozostałych osób znajdujących się w taksówce, bez
względu na okoliczności, w jakich korzystali oni
z przejazdu.
§ 10. Zezwala się na przejazd dzieci tylko pod
opieką dorosłych, chyba, że osoba pod której opieką
dziecko się znajduje, upoważnia kierowcę do przewiezienia dziecka samego, w takim razie należność
za usługę uiszczają rodzice lub opiekunowie z góry.
§ 11. Kierowca taksówki, w miarę możliwości,
powinien uwzględnić pierwszeństwo przewozu osób
wymagających natychmiastowej pomocy lub znajdujących się w szczególnej potrzebie.
§ 12. Kierowca taksówki ma prawo odmówić
jazdy lub jazdę przerwać jeżeli pasażer:
1) znajduje się w stanie nietrzeźwym lub wskazującym na spożycie innych środków odurzających;
2) spożywa w pojeździe napoje alkoholowe lub
inne środki odurzające;
3) swoim zachowaniem uzasadnia obawę zanieczyszczenia lub uszkodzenia pojazdu;
4) nie podporządkowuje się żądaniom kierowcy
w sprawie bezpieczeństwa jazdy i osobistego
bezpieczeństwa kierowcy.
Rozdział 3
Przewóz bagażu w taksówce osobowej
§ 13. 1. Pasażer ma prawo zabrać ze sobą do pojazdu, bez uiszczania dodatkowej opłaty, bagaż podręczny oraz, za zgodą kierowcy, psy lub inne małe
zwierzęta domowe, które można umieścić tak, aby
nie uszkodziły lub nie zanieczyściły pojazdu, a ich
ciężar i wielkość nie przekraczają dopuszczalnej ładowności pojazdu i nie zagrażają bezpieczeństwu
jazdy.
2. Do bagażu podręcznego zalicza się w szczególności walizki, plecaki, worki turystyczne oraz inne
przedmioty, które zarówno swoją wielkością, jak
i sposobem opakowania nie spowodują uszkodzenia
lub zanieczyszczenia pojazdu oraz nie ograniczą pola
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widzenia kierowcy i nie utrudnią prowadzenia pojazdu.
3. Z zachowaniem warunków określonych
w ust. 1 i 2 dopuszcza się przewóz w szczególności
nart z kijami, wózków dziecinnych, inwalidzkich
składanych oraz - na ryzyko pasażera - m.in. telewizorów i radioodbiorników.
§ 14. 1. Bagaż podręczny pasażera można przewozić w bagażniku znajdującym się wewnątrz lub na
dachu taksówki.
2. Bagażnik taksówki powinien być utrzymany
w należytej czystości i powinien być wolny od
wszelkiego sprzętu dodatkowego (poza sprzętem
służącym do napraw samochodu). Dopuszcza się
przewóz bagażu podręcznego wewnątrz taksówki
z zachowaniem warunków, o których mowa w § 13.
§ 15. Zabrania się przewozu taksówkami osobowymi przedmiotów i materiałów niebezpiecznych,
w szczególności broni naładowanej, palnej, myśliwskiej i gazowej, materiałów łatwopalnych, wybuchowych, żrących, radioaktywnych, trujących,
przedmiotów cuchnących oraz zwłok i szczątków
ludzkich.
Rozdział 4
Przepisy końcowe
§ 16. 1. Kierowca taksówki jest obowiązany, na
żądanie pasażera, udostępnić mu do wglądu egzemplarz przepisów porządkowych związanych
z przewozem osób i bagażu taksówkami.
2. W każdej taksówce powinna być zamieszczona
widoczna informacja dotycząca w szczególności:
1) stawki należności za 1km przejazdu,
2) organu właściwego do rozpatrywania skarg
i wniosków w sprawach świadczonych usług
przewozowych,
3) posiadania przez kierowcę egzemplarza przepisów porządkowych, o których mowa w ust. 1.
3. Kierowca taksówki może umieścić w pojeździe
wywieszkę „ZAKAZ PALENIA”.
§ 17. Jeżeli w czasie trwania przewozu następuje
zmiana taryfy dziennej na nocną lub odwrotnie albo
jeżeli następuje przekroczenie granicy strefy opłaty
taryfowej, kierowca jest obowiązany przełączyć taksometr na odpowiednią taryfę i powiadomić o tym
pasażera.
§ 18. W razie zaprzestania prowadzenia działalności polegającej na przewozie osób lub bagażu
taksówką wymagane oznaczenie taksówki powinno
być zlikwidowane lub co najmniej zasłonięte.
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UCHWAŁA NR LII/331/10
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
z dnia 30 czerwca 2010r.
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142 poz. 1591 tekst jednolity z późn. zm.),
art. 105 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) oraz art. 11 ust. 2,
art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240)
- uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr VII/26/07 Rady Miejskiej
w Krośnie Odrzańskim z dnia 27 marca 2007r.
w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 48, poz. 730 z późn. zm.) wprowadza się
następujące zmiany:
1) w § 2 ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych;”;

2) w § 11 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej
i efektywnej kontroli zarządczej.”;
3) § 12 otrzymuje brzmienie: „§ 12. Ośrodek prowadzi gospodarkę środkami publicznymi na
podstawie planu finansowego, biorąc pod
uwagę konieczność przestrzegania zasad celowego i oszczędnego dokonywania wydatków
oraz jawności, przejrzystości i terminowej realizacji zadań.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Mariusz Grycan
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UCHWAŁA NR LII/332/10
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
z dnia 30 czerwca 2010r.
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142 poz. 1591 - tekst jednolity z późn.
zm.), art. 105 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) oraz art. 11
ust. 2, art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157
poz. 1240) - uchwala się, co następuje:
§ 1. W Statucie Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Krośnie Odrzańskim stanowiącym załącznik do
uchwały Nr XXXVIII/254/06 Rady Miejskiej w Krośnie
Odrzańskim z dnia 8 lutego 2006 roku w sprawie
nadania Statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji
w Krośnie Odrzańskim (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego
Nr 20, poz. 476 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).”;
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2) § 8 otrzymuje brzmienie: „§ 8. 1. W Ośrodku
działa zorganizowany system kontroli zarządczej stanowiący ogół działań podejmowanych
dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny
i terminowy. 2. Zapewnienie funkcjonowania
adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej należy do obowiązków kierownika”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Mariusz Grycan
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UCHWAŁA NR XLIII/241/10
RADY GMINY NOWA SÓL
z dnia 30 czerwca 2010r.
w sprawie: zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody gatunek dąb szypułkowy
rosnącego na działce ewidencyjnej nr 140 w obrębie miejscowości Chełmek
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 44 ust. 3, ust. 3a, ust. 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2009r. Nr 151 poz. 1220 ze zmianami), Uchwala się
co następuje:
§ 1. Ze względu na utratę wartości przyrodniczej
i zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego znosi
się ochronę pomnika przyrody na terenie Gminy
Nowa Sól - dąb szypułkowy (Quercus robur L.)
- szt. 1 o obwodzie pnia wynoszącym 4,96m rosną-

cego na działce ewidencyjnej nr 140 w obrębie miejscowości Chełmek.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Nowa Sól.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po opublikowaniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Gminy Nowa Sól.
Przewodniczący Rady Gminy
Marek Matusewicz

10 75

===================================================================================
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UCHWAŁA NR LI/328/2010
RADY GMINY SKĄPE
z dnia 16 lipca 2010r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie terenów
zabudowy rekreacyjno-wypoczynkowej, usługowej oraz terenów harcerskiej turystycznej bazy noclegowej
wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Niesulice, gmina Skąpe
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 20
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r.
Nr 80, poz. 717 z póź. zm.),po stwierdzeniu zgodności z zapisami obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Skąpe uchwalonego uchwałą Nr XXXVII/
204/02 z dnia 30 września 2002r., uchwala się, co
następuje:
DZIAŁ I
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie terenów zabudowy rekreacyjno-wypoczynkowej, usługowej oraz
terenów harcerskiej turystycznej bazy noclegowej
wraz z infrastrukturą techniczną, zwany dalej planem.
2. Plan obejmuje tereny o powierzchni łącznej
ok. 12,7 ha, w granicach wykazanych na załączniku
graficznym do niniejszej uchwały.

Teren ograniczony jest:
od południa – terenami rolnymi i leśnymi,
od wschodu – terenami sportu, rekreacji
i zabudowy rekreacyjno-wypoczynkowej,
od
północy
i północnego
wschodu
– z terenami leśnymi i terenami wód powierzchniowych jeziora Niesłysz,
od zachodu – terenami leśnymi.
3. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju terenu miejscowości Niesulice w zgodzie z uwarunkowaniami naturalnymi i kulturowymi, uwzględniając
ochronę interesów publicznych, przy jednoczesnej
minimalizacji wzajemnych konfliktów i optymalizacji
działań.
4. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są:
1) rysunek planu będący załącznikiem graficznym,
w skali 1:1000 - załącznik Nr 1,
2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które nale-
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żą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich
finansowania – załącznik Nr 2.
DZIAŁ II
Ustalenia planu
Rozdział 1
Przeznaczenie terenów
§ 2. 1. Wyznacza się obszary o symbolach na rysunku planu:
1) US1 – tereny harcerskiej bazy turystycznej,
2) ZL – tereny zieleni leśnej,
3) US2 – tereny sportu, rekreacji i zabudowy rekreacyjno-wypoczynkowej,
4) KD – tereny publicznych dróg dojazdowych,
5) KDW1 – tereny leśnych dróg wewnętrznych,
6) KDW2 – tereny publicznie dostępnych dróg
wewnętrznych,
7) WZ – tereny istniejących ujęć wody,
8) EE – tereny istniejących urządzeń elektroenergetycznych.
2. Linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych sposobach zagospodarowania
obowiązujące i proponowane wyznaczono na rysunku planu.

Poz. 1076

cych na celu eliminowanie lub ograniczanie uciążliwości oraz zachowania parametrów określonych
w przepisach odrębnych, zapewniających ochronę
środowiska wodnego i leśnego, w tym także na terenach sąsiadujących.
§ 7. 1. Kto w trakcie prac ziemnych dokona odkrycia kopalnych szczątków roślin lub zwierząt, jest
obowiązany powiadomić o tym niezwłocznie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, a jeżeli nie
jest to możliwe – Wójta Gminy Skąpe.
2. Na terenach objętych obszarem chronionego
krajobrazu należy przestrzegać zasad gospodarowania określonych w przepisach odrębnych.
§ 8. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu
symbolem ZL dopuszcza się wycinki drzew w ramach planowanych zabiegów pielęgnacyjnych.
2. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami US1 i US2 dopuszcza się wycinki pojedynczych drzew i krzewów w przypadku prowadzenia sieci infrastruktury technicznej, w granicach linii
zabudowy oraz ze względów bezpieczeństwa publicznego i pożarowego.
Rozdział 3
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

Rozdział 2

§ 9. Kto w trakcie robót budowlanych lub ziemnych, odkrył przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany:

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego

1) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić
lub zniszczyć odkryty przedmiot,

§ 3. Zakazuje się lokalizowania przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko
wskazanych w przepisach odrębnych, za wyjątkiem
inwestycji celu publicznego.

2) zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków,
ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,

§ 4. 1. Dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych z połaci dachowych obiektów budowlanych
- do gruntu na poszczególnych działkach z zachowaniem retencji terenowej oraz zgodnie z przepisami
odrębnymi w zakresie ochrony wód i ziemi przed
zanieczyszczeniami.
2. Wszystkie, wprowadzone niniejszą uchwałą
ustalenia muszą uwzględniać, w trakcie realizacji
zamierzeń, zasady przeciwpożarowego zaopatrzenia
wodnego z drogami dojazdowymi dla pojazdów
pożarniczych.
§ 5. Ustala się dopuszczalne poziomy hałasu
w środowisku powodowane przez poszczególne
grupy hałasu, w tym drogowego, zgodne z obowiązującymi przepisami odrębnymi.
§ 6. Wprowadzanie wszelkich zanieczyszczeń do
środowiska naturalnego musi odbywać się na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Uciążliwości i szkodliwości wywołane przez działalności
związane z przeznaczeniem obszarów, w zakresie
emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do wód, powietrza, hałasu i wibracji, promieniowania szkodliwego dla ludzi i środowiska, w tym powstawania
odpadów, wymagają stosowania urządzeń mają-

3) niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego
wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli
nie jest to możliwe, Wójta Gminy Skąpe. Wójt
jest obowiązany niezwłocznie, nie dłużej niż
w terminie 3 dni, przekazać wojewódzkiemu
konserwatorowi zabytków przyjęte zawiadomienie.
Rozdział 4
Zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego
§ 10. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku
planu symbolami US1 i US2 nie dopuszcza się realizacji ogrodzeń wokół budynków. Dopuszcza się
ogrodzenie terenów związanych z infrastrukturą
techniczną, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Dopuszcza się ogrodzenie całego wyznaczonego terenu o symbolu na rysunku planu US2
ogrodzeniem stałym. Ogrodzenie stałe musi być
wykonane jako ażurowe, wysokość ogrodzenia nie
może przekraczać 2,10m.
3. Nie dopuszcza się realizacji indywidualnych
ogrodzeń wokół obiektów zabudowy letniskowej.
4. Nie dopuszcza się realizacji ogrodzenia stałego z prefabrykowanych paneli żelbetowych.
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5. Na terenie oznaczonym na rysunku planu
symbolem US2 od strony jeziora Niesłysz dopuszcza
się realizację ogrodzenia roślinnego w formie żywopłotu.
§ 11. Ustala się obowiązek parkowania pojazdów
w obrębie terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami US1 i US2. Ilość miejsc postojowych
i lokalizacja muszą być zgodne z przepisami odrębnymi.
§ 12. Realizacja ustaleń planu musi uwzględniać
potrzeby osób niepełnosprawnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.
§ 13. Uciążliwości związane z przewidzianą
w planie funkcją terenu muszą mieścić się w granicach nieruchomości, na której przewidziana jest ta
funkcja.
Rozdział 5
Kształtowanie przestrzeni publicznej
§ 14. 1. Plan wyznacza na cele publiczne tereny:
1) publicznych dróg dojazdowych,
2) leśnych dróg wewnętrznych i publicznie dostępnych dróg wewnętrznych,
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2) 50% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem US2.
4. Zachowuje się istniejące szerokości frontów
działek.
§ 16. 1. Wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudowy, tj. linia, której nie może przekroczyć płaszczyzna pionowa, stanowiąca zewnętrzną ścianę budynku tworzącą elewację tego budynku – o przebiegu zgodnym z rysunkiem planu. Wymiary podano
w metrach.
2. Linie zabudowy nie wykazane muszą być
zgodne z obowiązującymi przepisami odrębnymi.
3. Dopuszcza się, poza wyznaczonymi liniami
zabudowy, budowę: ogrodzeń, urządzeń infrastruktury technicznej, portierni, urządzeń rekreacyjnosportowych, elementów małej architektury, niezadaszonych tarasów lokalizowanych w poziomie terenu, parkingów.
4. Dopuszcza się użytkowanie istniejących budynków zrealizowanych poza wyznaczonymi liniami
zabudowy do czasu ich technicznego zużycia, bez
prawa rozbudowy, przebudowy i nadbudowy.
Rozdział 7

3) przeznaczone na cele infrastruktury technicznej.

Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

2. Na terenach przeznaczonych na cele publicz-

§ 17. 1. Na terenie objętym ustaleniami planu
nie dopuszcza się dokonywania jakichkolwiek podziałów na nowe działki budowlane, a tym samym
nie wyznacza się linii podziału wewnętrznego i nie
ustala się minimalnej powierzchni nowo wydzielanej działki budowlanej.

ne:
1) zabrania się lokalizowania tymczasowych
obiektów usługowo-handlowych oraz reklam,
2) dopuszcza się lokalizowanie urządzeń technicznych i infrastruktury technicznej oraz zieleni niskiej – zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3) na terenach publicznych dróg dojazdowych
i publicznie dostępnych dróg wewnętrznych
dopuszcza się realizację obiektów małej architektury związanych z funkcją drogi oraz z funkcją przyległego terenu.

2. W ramach odstępstwa od ustaleń § 17 ust. 1
dopuszcza się wydzielenie odrębnej nieruchomości
dla urządzeń infrastruktury technicznej i dróg dojazdowych, w obszarze niezbędnym do funkcjonowania inwestycji oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustaleniami niniejszej uchwały.
Rozdział 8

Rozdział 6

Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu

§ 18. 1. US1- tereny harcerskiej bazy turystycznej:

§ 15. 1. Ustala się minimalne wymiary działki
przeznaczonej pod lokalizację stacji transformatorowych:

1) ustala się dojazd do terenu, jak w stanie istniejącym,

1) słupowych na 3x3m,
2) kompaktowych na 5x6m.
2. Ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy:
1) 13% dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem US1,
2) 30% dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem US2.
3. Ustala się minimalną powierzchnię biologicznie czynną:
1) 75% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem US1,

2) dopuszcza się budowę nowych lub rozbudowę,
przebudowę i nadbudowę istniejących budynków w zakresie funkcji towarzyszących harcerskiej bazie turystycznej, tj. sanitariaty, budynki
gastronomii i żywienia zbiorowego, kuchnie,
hangary żeglarskie, sklep obozowy, budynki
gospodarcze i magazynowe, a także budynki
letniskowe do okresowego zamieszkiwania kadry i obsługi obozowej w celach wypoczynkowych,
3) dopuszcza się realizację wyżej wymienionych
inwestycji jedynie w obrębie wyznaczonych na
rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy,
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4) ustala się maksymalną wysokość zabudowy
w przypadku realizacji nowej zabudowy, a także
rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejących budynków:
a) dla zabudowy letniskowej – 3,5m od najniżej
położonego narożnika budynku do najwyższego gzymsu/okapu i 4,5m do kalenicy dachu,
b) dla zabudowy gospodarczej i magazynowej
– 4m od najniżej położonego narożnika budynku do najwyższego gzymsu/okapu i 5m
do kalenicy dachu,
c) dla budynków gastronomii i żywienia zbiorowego, kultury i socjalno-administracyjnych
– 9m od najniżej położonego narożnika budynku do najwyższego gzymsu/okapu i 12m
do kalenicy dachu,
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towe – w obrębie wyznaczonych na rysunku
planu nieprzekraczalnych linii zabudowy
i zgodnie z przepisami odrębnymi,

6) ustala się maksymalną wysokość zabudowy
w przypadku realizacji nowej zabudowy, a także
rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejących budynków:
a) dla zabudowy letniskowej – 3,5m od najniżej
położonego narożnika budynku do najwyższego gzymsu/okapu i 7m do kalenicy dachu,
b) dla zabudowy gospodarczej i magazynowej
– 4m od najniżej położonego narożnika budynku do najwyższego gzymsu/okapu i 5m
do kalenicy dachu,

5) należy stosować dachy dwuspadowe, o spadkach 10º- 40º, nie narzuca się kierunku kalenicy,
dopuszcza się stosowanie dachów płaskich,

c) dla budynków gastronomii i żywienia zbiorowego, kultury, socjalno - administracyjnych oraz pensjonatowych – 10m od najniżej
położonego narożnika budynku do najwyższego gzymsu/okapu i 13,5m do kalenicy dachu,

6) dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz ciągów komunikacji
wewnętrznej.

7) należy stosować dachy dwuspadowe, o spadkach 10º - 40º, nie narzuca się kierunku kalenicy, dopuszcza się stosowanie dachów płaskich,

2. ZL– tereny zieleni leśnej:
1) ustala się dojazd do terenu, jak w stanie istniejącym,
2) nakazuje się utrzymanie istniejącej funkcji leśnej,
3) ustala się zakaz zabudowy obiektami kubaturowymi, w tym również nietrwale związanymi
z gruntem,
4) dopuszcza się realizację korytarza dla przebiegu
sieci wodno-kanalizacyjnej,
5) obowiązują nakazy i zakazy wynikające z przepisów odrębnych,
6) obowiązują ustalenia zawarte w § 8 ust. 1 niniejszej uchwały.
3. US2 - tereny sportu, rekreacji i zabudowy rekreacyjno-wypoczynkowej:
1) ustala się dojazd do terenu publiczną drogą dojazdową o symbolu na rysunku planu KD,
2) dopuszcza się realizację placów sportoworekreacyjnych i obiektów małej architektury,
a także zieleni niskiej w formie skwerów i zieleńców,
3) dopuszcza się urządzenie pola namiotowego
i caravaningowego,
4) dopuszcza się realizację budynków typu letniskowego, służących do okresowego zamieszkiwania w celach wypoczynkowych,
5) dopuszcza się budowę nowych lub rozbudowę,
przebudowę i nadbudowę istniejących budynków w zakresie funkcji towarzyszących zabudowie rekreacyjno-wypoczynkowej, tj. sanitariaty, budynki gastronomii, kultury i handlu,
budynki administracyjno - socjalne i pensjona-

8) dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz ciągów komunikacji
wewnętrznej.
4. WZ– tereny istniejących ujęć wody:
1) ustala się dojazd do terenu publicznymi drogami dojazdowymi, jak w stanie istniejącym,
poprzez tereny o symbolach na rysunku planu
ZL, US1 i US2.
5. EE– tereny istniejących urządzeń elektroenergetycznych:
1) ustala się dojazd do terenu publicznymi drogami dojazdowymi, jak w stanie istniejącym,
poprzez tereny o symbolach na rysunku planu
ZL, US1 i US2.
Rozdział 9
Systemy komunikacji i infrastruktury technicznej
§ 19. 1. Skrzyżowania z urządzeniami infrastruktury technicznej naziemnej i podziemnej należy wykonać na warunkach i w uzgodnieniu z zarządcami
poszczególnych sieci.
2. Wszelkie urządzenia infrastruktury technicznej,
w tym telekomunikacji, zaleca się lokalizować
w liniach rozgraniczających tereny publicznych dróg
dojazdowych, leśnych dróg wewnętrznych i publicznie dostępnych dróg wewnętrznych.
3. W trakcie realizacji zamierzeń inwestycyjnych
należy zachować odległości podstawowe projektowanych obiektów od istniejących sieci infrastruktury
elektroenergetycznej, gazowej, wodnej, kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej - zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Dopuszcza się, za zgodą zarządcy sieci
zmniejszenie tych odległości.
4. Obowiązuje zakaz nasadzeń drzew i krzewów
na trasach przebiegu projektowanych i istniejących
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sieci infrastruktury technicznej – zgodnie z przepisami odrębnymi.

wóz odpadów należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Dopuszcza się przełożenie i przebudowę istniejących sieci infrastruktury technicznej za zgodą
zarządców poszczególnych sieci.

2. Docelowo należy wprowadzić segregację odpadów stałych w celu zastosowania recyklingu.

6. Do ogrzewania budynków zaleca się stosowanie ekologicznych źródeł energii.
§ 20. 1. Ustala się zasilanie w energię elektryczną
z istniejącej sieci elektroenergetycznej miejscowości
Niesulice na warunkach zarządcy sieci, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
2. Zasilanie w energię elektryczną należy przewidzieć z istniejących na nieruchomościach stacji
transformatorowych, zlokalizowanych na terenie
oznaczonym na rysunku planu symbolem EE, na
warunkach zarządcy sieci, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istniejących stacji transformatorowych.
4. Dla zasilania nowoprojektowanych obiektów
dopuszcza się realizację stacji transformatorowych
w ilości zabezpieczającej potrzeby. Dopuszcza się
lokalizację stacji kompaktowych, wolnostojących,
dostosowanych do zasilania liniami kablowymi lub
stacji słupowych o mocy według potrzeb.
5. Pod projektowane stacje transformatorowe
należy wydzielać działki o wymiarach wskazanych
w § 15 ust. 1 niniejszej uchwały, przylegające do
drogi, z zapewnionym dojazdem do obiektu drogą
utwardzoną o szerokości minimum 3,5m.
6. Projektowane linie elektroenergetyczne przewiduje się realizować jako kablowe.
7. Obowiązuje zakaz zabudowy i nasadzeń drzew
i krzewów na trasach przebiegu istniejących i projektowanych linii elektroenergetycznych.
§ 21. 1. Wyznacza się tereny układu komunikacyjnego, na który składają się tereny o symbolu:
1) KD – tereny publicznych dróg dojazdowych,
pozostawia się w istniejących liniach rozgraniczających, dopuszcza się przebudowę, rozbudowę w obrębie wynaczonego terenu, ustala
się minimalną szerokość jezdni 4,5m.
2) KDW1 – tereny leśnych dróg wewnętrznych,
o nawierzchni gruntowej, o przebiegu i szerokości w liniach rozgraniczających zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały,
3) KDW2 – tereny publicznie dostępnych dróg
wewnętrznych,
o nawierzchni
gruntowej,
o przebiegu i szerokości w liniach rozgraniczających zgodnie z załącznikiem graficznym do
niniejszej uchwały.
2. W liniach rozgraniczających drogi dojazdowe
i drogi wewnętrzne dopuszcza się budowę infrastruktury technicznej i oświetlenia drogowego.
§ 22. 1. Odpady stałe należy gromadzić w pojemnikach zlokalizowanych na terenach US1 i US2,
w ilości gwarantującej właściwe składowanie. Wy-

§ 23. Sieć telekomunikacyjną – linie kablowe
– zaleca się prowadzić wzdłuż ciągów komunikacji
kołowej.
§ 24. 1. Dostawę wody przewiduje się z systemu
wodociągowego miejscowości Niesulice.
2. Dopuszcza się dostawę wody z istniejących
ujęć wody, zlokalizowanych na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem WZ. Dla zasilania
nowoprojektowanych obiektów dopuszcza się realizację indywidualnych ujęć wody w ilości zabezpieczającej potrzeby.
3. W zakresie lokalizacji i użytkowania ujęć wody
obowiązują przepisy odrębne
4. Na sieciach wodociągowych należy zamontować nadziemne hydranty przeciwpożarowe, zgodnie
z przepisami odrębnymi.
§ 25. 1. Do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej ścieki bytowe należy gromadzić w szczelnych,
indywidualnych zbiornikach bezodpływowych.
2. Nie dopuszcza się stosowania przydomowych
oczyszczalni ścieków.
3. Odprowadzenie wód opadowych z terenów,
na których może dojść do ich zanieczyszczenia, musi
się odbywać zgodnie z przepisami odrębnymi.
§ 26. 1. Dostawę gazu należy prowadzić z sieci
gazowej średniego ciśnienia na warunkach zarządcy
sieci, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy
zachowaniu wymaganych stref kontrolowanych.
2. Dopuszcza się ogrzewanie budynków gazem
płynnym z indywidualnych zbiorników, zgodnie
z przepisami odrębnymi.
Rozdział 10
Tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie
i użytkowanie terenu
§ 27. 1. Obszary, dla których plan ustala inne
przeznaczenie niż istniejące, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy, do czasu ich zagospodarowania zgodnie z ustaleniami niniejszej
uchwały.
2. Na terenach, dla których plan przewiduje inne
niż dotychczasowe użytkowanie mogą być budowane obiekty tymczasowe, jeżeli ich realizacja jest niezbędna do prawidłowego wykorzystania gruntów
lub obiekty, które będą mogły być adaptowane do
przyszłego, zgodnego z planem, użytkowania. Lokalizacja tych obiektów winna odbywać się zgodnie
z niniejszymi ustaleniami.
Rozdział 11
Stawki procentowe
§ 28. Ustala się 30%-ową stawkę, służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
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z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
DZIAŁ III
Przepisy końcowe
§ 29. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Skąpe.

Poz. 1076

§ 30. Uchwała wchodzi w życie po 30 dniach od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Olczak
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Poz. 1076
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LI/328/2010
Rady Gminy Skąpe
z dnia 16 lipca 2010r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LI/328/2010
Rady Gminy Skąpe
z dnia 16 lipca 2010r.
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie
z przepisami o finansach publicznych.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), art. 7 ust. 1
pkt 3 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
i art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy z 30 czerwca 2005r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze
zm.) Rada Gminy w Skąpem rozstrzyga co następuje:

Poz. 1076, 1077
a) zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków - finansowane przez Gminę:
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

2. Sposób realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy odbywać się będzie
zgodnie z obowiązującymi przepisami z terminem
realizacji uzależnionym od pozyskania środków ze
źródeł określonych w pkt. 3.
3. Określa się zasady finansowania wymienionych inwestycji należących do zadań własnych gminy, zgodnie z przepisami o finansach publicznych,
z możliwością wykorzystania środków:
a) z budżetu gminy, zgodnie z uchwałą budżetową,
b) z kredytów i pożyczek,
c) z obligacji komunalnych,
d) z udziału inwestorów zewnętrznych, w oparciu o odrębne porozumienia.

1. Zapisane w planie inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy:

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Olczak
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UCHWAŁA NR LIII/361/10
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWIE
z dnia 29 lipca 2010r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/223/08 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
opłaty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm). w związku
z art. 15 i art. 19 pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U.
z 2010r. Nr 95, poz. 613) uchwala się co następuje:

2. § 2 ust. 2 pkt. 2 otrzymuje następujące
brzmienie: „Henryka Jóźwiaka, Sławomira Boksa
pracowników Urzędu Miejskiego w Sławie na terenie miasta z wyłączeniem terenu oddanego w użytkowanie Sławskiemu Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie” .

§ 1. W Uchwale Nr XXXIII/223/08 Rady Miejskiej
w Sławie z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie opłaty
targowej wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Sławy.

1. § 2 ust. 2 pkt. 1 otrzymuje następujące
brzmienie: „Dyrektora Sławskiego Centrum Kultury
i Wypoczynku w Sławie, który odpowiada na terenie
oddanym w użytkowanie SCKiW”.
10 77

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Aleksander Polański
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UCHWAŁA NR XL/232/10
RADY POWIATU W SULĘCINIE
z dnia 25 maja 2010r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sulęcinie
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), w związku
z art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r.
o zakładach opieki zdrowotnej (tj. Dz. U. z 2007r.
Nr 14, poz. 89 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co
następuje:

4. W § 9 pkt 3e dopisać:

§ 1. Zatwierdza się zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sulęcinie uchwalone Uchwałą Nr 3/2010 z dnia
19 maja 2010r. Rady Społecznej, działającej przy
SPZOZ w Sulęcinie w sprawie zmian w Statucie
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie w następującym brzmieniu:

5. W załączniku nr 2 do Statutu SPZOZ dopisać:

świadczenia w zakresie opieki długoterminowej stacjonarnej i domowej

--

świadczenia w zakresie opieki paliatywnej
stacjonarnej i domowej

2. W § 9 pkt 1 dopisać:
--

zakład opiekuńczo - leczniczy

--

pielęgniarska domowa opieka długoterminowa

--

hospicja domowe

--

pkt 5. Zakład Opiekuńczo - Leczniczy

6. W załączniku nr 3 do Statutu SPZOZ dopisać:

1. W § 5 pkt 1.a dopisać:
--

--

--

w pkt II. 1 ppkt k) medycyny paliatywnej,

--

w pkt II. 6 - pielęgniarska domowa opieka
długoterminowa,

--

w pkt II. 6 - hospicja domowe

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście
Sulęcińskiemu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

ppkt e) Zakład Opiekuńczo - Leczniczy

Przewodniczący Rady:
Bronisław Krych

3. W § 9 pkt 3d dopisać:
--

medycyny paliatywnej
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OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
z dnia 3 sierpnia 2010r.
o nieprzeprowadzaniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Santok
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 8 w związku
z art. 193 ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw (Dz. U. z 2003r. Nr 159,
poz. 1547 z późn. zm.1) Komisarz Wyborczy
w Gorzowie Wlkp. podaje do publicznej wiadomości, że:
1. Rada Gminy Santok Uchwałą Nr LV/310/10
z dnia 22 lipca 2010r. stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnej Krystyny Rajczyk w okręgu wyborczym

nr 1 – z listy nr 17 – KWW Inicjatywa Rozwoju Gminy, wskutek pisemnego zrzeczenia się mandatu.
_______________________
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167,
poz. 1760, z 2005r. Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128,
Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, Nr 218,
poz. 1592, z 2007r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327 i Nr 112,
poz. 766, z 2008r. Nr 96, poz. 607, Nr 180, poz. 1111, z 2009r.
Nr 213, poz. 1651 i poz. 1652 oraz z 2010 Nr 57, poz. 356.
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2. Zgodnie z art. 193 ust. 4 Ordynacji wyborczej
wyborów uzupełniających nie przeprowadza się,
jeżeli ich data przypadałaby w okresie 6 miesięcy
przed zakończeniem kadencji rad. W związku z zakończeniem kadencji rad w dniu 12 listopada 2010r.
wybory uzupełniające do Rady Gminy Santok nie
zostaną przeprowadzone, gdyż ich data przypadałaby w okresie krótszym niż 6 miesięcy przed zakończeniem kadencji.

Poz. 1079, 1080

3. Mandat radnego w okręgu wyborczym
nr 1 pozostaje nieobsadzony do końca kadencji.
4. Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Komisarz Wyborczy w Gorzowie Wlkp.
Zbigniew Piątek
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ANEKS NR 1
z dnia 19 lipca 2010r.
do porozumienia nr 51/DG/2009 z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie bieżącego utrzymania dróg
powiatowych na terenie miasta Zbąszynek
zawarty pomiędzy:
Powiatem Świebodzińskim, zwanym dalej „Przekazującym”, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu
Świebodzińskiego, w imieniu którego działają:
1. Zbigniew Szumski – Starosta
2. Jolanta Starzewska – Wicestarosta
przy kontrasygnacie Naczelnika Wydziału Finansowego – Anny Pietruńko
a Gminą Zbąszynek, zwaną dalej „Przejmującym”,
w imieniu której działa:
Jan Makarewicz – z-ca Burmistrza
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Anety Nawracały
o następującej treści:
§ 1. W § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Drugą
ratę kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1, w roku 2010
Przekazujący przekaże Przejmującemu w terminie do
31 sierpnia.”
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§ 2. Pozostałe warunki porozumienia pozostają
bez zmian.
§ 3. Aneks niniejszy wchodzi w życie z dniem
podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Aneks sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron.
Przekazujący:

Przejmujący:

Starosta
Zbigniew Szumski
Wicestarosta
Jolanta Starzewska
z upoważnienia
Skarbnika Powiatu
Naczelnik
Wydziału Finansowego
Anna Pietruńko

Z-ca Burmistrza
mgr Jan Makarewicz
Skarbnik Gminy
mgr Aneta Nawracała
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ANEKS NR 1
z dnia 19 lipca 2010r.
do porozumienia nr 53/DG/2009 z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie bieżącego utrzymania dróg
powiatowych na terenie miasta Świebodzin
zawarty pomiędzy: Powiatem Świebodzińskim,
zwanym dalej „Przekazującym”, reprezentowanym
przez Zarząd Powiatu Świebodzińskiego, w imieniu
którego działają:
1. Zbigniew Szumski – Starosta
2. Jolanta Starzewska – Wicestarosta
przy kontrasygnacie Naczelnika Wydziału Finansowego – Anny Pietruńko
a Gmina Świebodzin, zwaną dalej „Przyjmującym”,
w imieniu której działa:
Krzysztof Tomalak – z-ca Burmistrza
przy kontrasygnacie z-cy Skarbnika Gminy – Marii
Jasińskiej
o następującej treści:
§ 1. W § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Drugą
ratę kwoty, o której mowa w ust. 1, w roku 2010
Przekazujący przekaże Przyjmującemu w terminie do
31 sierpnia.”
10 8 1

§ 2. Pozostałe warunki porozumienia pozostają
bez zmian.
§ 3. Aneks niniejszy wchodzi w życie z dniem
podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
§ 4. Aneks sporządzono w 4 jednobrzmiących
egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron.
Przekazujący:
Starosta
Zbigniew Szumski
Wicestarosta
Jolanta Starzewska
z upoważnienia
Skarbnika Powiatu
Naczelnik Wydziału
Finansowego
Anna Pietruńko

Przyjmujący:
z upoważnienia
Burmistrza
Z-ca Burmistrza
mgr inż.
Krzysztof Tomalak
z-ca
Skarbnika Gminy
Maria Jasińska
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Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych, w miarę posiadanych rezerw, można nabywać: - na podstawie nadesłanego zamówienia: w Biurze Gospodarczym
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. (0-95) 7115-210 - w punkcie sprzedaży Lubuskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul Jagiellończyka 8, codziennie w godz. 730 - 1530
Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami:
Dzienniki Urzędowe wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego, w bibliotece Lubuskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. oraz Delegaturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze – codziennie w godzinach pracy urzędu.
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