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UCHWAŁA NR XLVIII/316/10
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOMICACH
z dnia 31 maja 2010r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Małomice – teren
położony w rejonie ul. Kołłątaja i Pruszkowskiej
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 póčn. zm.) oraz art. 20
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z póčn. zm.), a takďe w związku z uchwałami
Nr XX/114/08 z dnia 30 maja 2008r. i Nr XXV/160/08
z dnia 30 pačdziernika 2008r. Rady Miejskiej w Małomicach w sprawie przystąpienia do sporządzenia
planu, po stwierdzeniu zgodnoċci planu z ustaleniami studium uwarunkowaĉ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Małomice uchwalonym uchwałą Nr XXXVI/282/2002 Rady Miejskiej
w Małomicach z dnia 26 kwietnia 2002r., uchwala
sić co nastćpuje:
Rozdział 1
Ustalenia ogólne
§ 1. 1. Uchwala sić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Małomice, obejmu-

jący teren połoďony w rejonie ul. Kołłątaja i Pruszkowskiej.
2. Granice obszaru objćtego planem przedstawione zostały na rysunku planu, o którym mowa
w ust. 3 pkt 1.
3. Integralną czćċcią uchwały jest:
1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik Nr 1,
2) rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia uwag
do projektu planu, stanowiące załącznik Nr 2,
3) rozstrzygnićcie o sposobie realizacji zapisanych
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które naleďą do zadaĉ własnych
gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie
z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik Nr 3.
§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
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1) planie – naleďy przez to rozumieć miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 1 ust. 1,
2) rysunku planu – naleďy przez to rozumieć graficzny zapis planu przedstawiony na mapie
w skali 1:1000, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
3) przepisach szczególnych – naleďy przez to rozumieć obecnie obowiązujące przepisy ustaw
wraz z aktami wykonawczymi, normy branďowe
oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem
wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych,
4) terenie – naleďy przez to rozumieć teren wyznaczony na rysunku planu linami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem sposobu uďytkowania,
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skiej (zabudowa o funkcji przemysłowo-składowej
i mieszkaniowej).
§ 4. Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zakres
ustaleĉ planu obejmuje:
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o róďnym przeznaczeniu lub róďnych
zasadach zagospodarowania,
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
3) zasady ochrony ċrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych,

5) funkcji produkcyjno-technicznej – naleďy przez
to rozumieć: przemysł, składy, bazy, budownictwo, z obiektami administracyjno-socjalnymi,
z dopuszczeniem obiektów i urządzeĉ infrastruktury technicznej,

6) parametry i wskačniki kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskačniki intensywnoċci zabudowy,

6) usługach – naleďy przez to rozumieć takie usługi, które nie wytwarzają dóbr materialnych oraz
takie usługi, które słuďą zaspokojeniu potrzeb
ludnoċci, tj: handel, gastronomia i rzemiosło
usługowe,

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów
lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrćbnych przepisów,
w tym terenów górniczych, a takďe naraďonych
na niebezpieczeĉstwo powodzi oraz zagroďonych osuwaniem sić mas ziemnych,

7) nieuciąďliwej działalnoċci gospodarczej – naleďy
przez to rozumieć taką działalnoċć, która nie
spowoduje przekroczenia standardów jakoċci
ċrodowiska poza teren, do którego prowadzący
działalnoċć ma tytuł prawny,

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoċci objćtych planem miejscowym,

8) znaczącym oddziaływaniu na ċrodowisko – naleďy przez to rozumieć przekroczenie standardów jakoċci ċrodowiska, w tym zjawiska lub
stany utrudniające ďycie albo dokuczliwe dla
otaczającego terenu, a zwłaszcza hałas, wibracje, zanieczyszczenia powietrza i zanieczyszczenia odpadami, przekraczające obowiązujące
wielkoċci normowe,
9) ładzie przestrzennym – naleďy przez to rozumieć takie ukształtowanie przestrzeni, które
tworzy harmonijną całoċć oraz uwzglćdnia
w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno – gospodarcze, ċrodowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno – estetyczne,
10) powierzchni biologicznie czynnej – naleďy przez
to rozumieć powierzchnie działki przeznaczoną
pod zieleĉ lub ogródek przydomowy.
§ 3. Przedmiotem planu jest okreċlenie zasad zagospodarowania trenu, z jego przeznaczeniem na
cele mieszkaniowo – usługowe z dopuszczeniem
funkcji produkcyjno-technicznej, stadionu sportowego (obiekt istniejący), cmentarza, parkingów,
z niezbćdnymi terenami komunikacji i infrastruktury
technicznej, z zachowaniem w maksymalnym stopniu istniejących kompleksów leċnych oraz istniejącego zainwestowania przy ul. Kołłątaja i Pruszkow-

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uďytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy,
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,
11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i uďytkowania terenów,
12) stawki procentowe, na podstawie których ustala sić opłatć, o której mowa w art. 36 ust. 4.
§ 5. Na obszarze objćtym planem nie wystćpują
tereny i obiekty podlegające ochronie, ustalone na
podstawie odrćbnych przepisów, w tym tereny górnicze, a takďe tereny naraďone na niebezpieczeĉstwo
powodzi oraz zagroďone osuwaniem sić mas ziemnych, wymagające ustalenia granic i sposobów ich
zagospodarowania.
Rozdział 2
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające
tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych
zasadach zagospodarowania
Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów i zasad
ich zagospodarowania
§ 6. Ustala sić nastćpujące przeznaczenie oraz
zasady zagospodarowania terenów okreċlonych na
rysunku planu liniami rozgraniczającymi i liniami
podziału wewnćtrznego.
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1. Teren oznaczony symbolem KK. Teren zamknićty, uďytkownik wieczysty – Polskie Koleje Paĉstwowe. Teren wyłączony z ustaleĉ planu. Przez
teren przebiegają: ul. Kołłątaja oraz fragment
ul. Pruszkowskiej.
2. Teren oznaczony symbolem MN,U – 1
1) funkcja terenu – teren istniejącej zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, z dopuszczeniem usług lub działalnoċci gospodarczej
o charakterze nieuciąďliwym,
2) moďliwoċć podziału terenu na dwie działki budowlane,
3) powierzchnia zabudowy na działce nie moďe
przekraczać 40% powierzchni działki, przy czym
udział powierzchni biologicznie czynnej nie
moďe być mniejszy niď 30% jej powierzchni,
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2) podział terenów na działki nie jest ċciċle obowiązujący, dopuszcza sić moďliwoċć wprowadzenia zmian,
3) powierzchnia zabudowy na działce nie moďe
przekraczać 40% powierzchni działki, przy czym
udział powierzchni biologicznie czynnej nie
moďe być mniejszy niď 30% jej powierzchni,
4) w odniesieniu do istniejących obiektów, dopuszcza sić moďliwoċć ich adaptacji, przebudowy lub wyburzenia, w zaleďnoċci od potrzeb,
5) obsługa komunikacyjna terenów z projektowanych ulic ozn. symb. KDL – 1, KDW – 1
i KDW – 2;
7. Teren oznaczony symbolem US-1
1) funkcja terenu – istniejący stadion sportowy,

ulic:

2) w odniesieniu do istniejących obiektów, dopuszcza sić moďliwoċć ich adaptacji, przebudowy i zmiany funkcji lub wyburzenia, w zaleďnoċci od potrzeb,

1) funkcja terenu: produkcyjno-techniczna i usługowa; istniejące zakłady produkcyjne: B B Opakowania Spółka z o.o. w Małomicach oraz Wytwórnia Opakowaĉ Blaszanych „Beczkopol”
Spółka z o.o. w Łasinie,

3) obsługa komunikacyjna z projektowanej ulicy
ozn. symb. KDL – 2 oraz z istniejących dróg
ozn. symb. KDD – 3 i KDD – 4;

4) obsługa komunikacyjna
Pruszkowska i Kołłątaja;

z istniejących

3. Teren oznaczony symbolem P,U

2) w odniesieniu do istniejącej zabudowy, dopuszcza sić moďliwoċć jej adaptacji, przebudowy i zmiany funkcji oraz wyburzenia, w zaleďnoċci od potrzeb,
3) dopuszcza sić moďliwoċć podziału terenu na
działki uwarunkowanego zapotrzebowaniem
przez inwestorów,
4) powierzchnia zabudowy nie moďe przekraczać
70% powierzchni działki,
5) przy zagospodarowaniu kaďdej działki winien
być rozwiązany problem miejsc postojowych
dla samochodów i rowerów w iloċci zabezpieczającej potrzeby funkcji wynikających z przeznaczenia terenu,

8. Teren oznaczony symbolem US-2
1) istniejący teren rekreacyjno – sportowy, wymagający zagospodarowania,
2) obsługa komunikacyjna z projektowanych ulicy
ozn. symb. KDL–2, KDW–1 i KDW–2;
9. Teren oznaczony symbolem ZC
1) funkcja terenu – cmentarz komunalny, realizacja cmentarza bćdzie moďliwa po likwidacji ujćcia wody „Ċliwnik”, o którym mowa w rozdziale 8 § 12 niniejszej uchwały i zniesieniu strefy
ochronnej zgodnie z przepisami szczególnymi,
2) w kompozycji przestrzennej cmentarza wydziela sić:
plac wejċciowy ozn. symb. KX,

6) obsługa komunikacyjna terenu z istniejących
ulic: Pruszkowska i Kołłątaja,

teren przeznaczony pod kaplicć lub dom
pogrzebowy ozn. symb. UK1,

7) ustala sić prowadzenie nieuciąďliwej działalnoċci gospodarczej;

plac gospodarczy ozn. symb. UK2; na placu gospodarczym dopuszcza sić lokalizacjć
budynków gospodarczych i garaďy,

4. Teren oznaczony symbolem T. Teren urządzeĉ
telefonii komórkowej – istniejąca wieďa; adaptacja
obiektu;

miejsca pamićci, mogiły zbiorowe, pomniki ozn. symb. ZC1,

5. Tereny oznaczone symbolami: ZL – 1, ZL – 2 .
Istniejące tereny leċne; na terenie ozn. symb. ZL – 2
moďliwoċć wydzielenia ciągu pieszego i ċcieďki rowerowej ozn. symb. KX2, po trasie istniejącej drogi;
6. Tereny oznaczone symbolem MN,U – 2
1) funkcja terenu – mieszkaniowo usługowa (zabudowa jednorodzinna) z dopuszczeniem funkcji produkcyjno-technicznej, w tym rzemiosła
produkcyjnego, o charakterze nieuciąďliwym,

miejsca dla zasłuďonych (aleja zasłuďonych) ozn. symb. ZC2,
pola grzebalne na groby rodzinne ozn.
symb. ZC3,
pola grzebalne na groby zwykłe ozn.
symb. ZC4,
pola grzebalne na groby dla dzieci ozn.
symb. ZC5,
pola urnowe, kolumbarium ozn. symb.
ZC6,
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place gospodarce, punkty czerpania wody
ozn. symb. PG,
ciągi piesze i pieszo – jezdne ozn. symb.
KX,
tereny zieleni izolacyjnej ozn. symb. ZN;
3) dyspozycja terenowa cmentarza okreċlona
w punkcie 2 nie jest ċciċle obowiązująca; dopuszcza sić moďliwoċć wprowadzenia zmian
z zachowaniem przepisów szczególnych;
4) obsługa komunikacyjna terenu z projektowanej
ulicy ozn. symb. KDL – 2;
10. Teren oznaczony symbolem EE. Teren projektowanej elektroenergetycznej stacji transformatorowej 20/04kV; powierzchnia terenu – 30m2 (5 x 6m).
Rozdział 3
Ustalenia dotyczące układu komunikacyjnego
§ 7. Ustala sić nastćpujące klasy ulic i dróg oraz
ogólne parametry techniczne i uďytkowe ciągów
komunikacyjnych.
1. Ulica oznaczona symbolem KDL – 1
1) projektowana ulica po trasie istniejącej drogi
polnej,
2) klasa ulicy – ulica lokalna; szerokoċć w liniach
rozgraniczenia – 12m; szerokoċć jezdni zgodnie
z przepisami szczególnymi,
3) dostćpnoċć jezdni bez ograniczeĉ,
4) chodnik po jednej stronie ulicy z moďliwoċcią
wydzielenia ċcieďki rowerowej.
2. Ulica oznaczona symbolem KDL – 2
1) projektowana ulica zapewniająca dojazd do istniejącego stadionu sportowego ozn. symb. US
i projektowanego cmentarza ozn. symb. ZC,
2) klasa ulicy – ulica lokalna; szerokoċć w liniach
rozgraniczenia 15 – 18m; szerokoċć jezdni
zgodnie z przepisami szczególnymi,
3) dostćpnoċć jezdni bez ograniczeĉ,
4) w liniach rozgraniczenia ulicy naleďy urządzić
miejsca postojowe dla samochodów ozn.
symb. KS1 oraz dla autobusów ozn. symb. KS2,
zgodnie z zasadami okreċlonymi na rysunku
planu,
5) chodnik po jednej stronie ulicy połączony z ciągiem pieszo-rowerowym ozn. symb. KX – 1;
3. Drogi oznaczone symbolami: KDD – 3,
KDD – 4
1) istniejące drogi dojazdowe o nawierzchni nieutwardzonej,
2) moďliwoċć urządzenia nawierzchni jednoprzestrzennych z wydzielonymi pasami dla ruchu
pieszego;
4. Ciąg pieszo – rowerowy oznaczony symbolem
KX-1. Projektowany ciąg pieszy z wydzielona ċcieďką
rowerową urządzony w zieleni; szerokoċć w liniach
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rozgraniczenia – 6m; szerokoċć pasa komunikacyjnego – 3,5m; w sąsiedztwie cmentarza ozn. symb.
ZC i stadionu sportowego ozn. symb. US – moďliwoċć urządzenia stanowisk postojowych dla rowerów;
5. Ulice oznaczone symbolami: KDW – 1,
KDW – 2
1) projektowane wewnćtrzne ulice dojazdowe,
2) klasa ulic – ulice dojazdowe zapewniające dojazd do poszczególnych działek; szerokoċć
w liniach rozgraniczenia – 10m; szerokoċć jezdni zgodnie z przepisami szczególnymi,
3) dostćpnoċć jezdni bez ograniczeĉ,
4) chodniki po obu stronach ulic, z wyjątkiem odcinka ulicy ozn. symb. KDW – 1 przylegającego
do lasu ozn. symb. ZL – 1,
5) dopuszcza sić urządzenie nawierzchni jednoprzestrzennych z wydzielonymi pasami dla ruchu pieszego;
6. Ciąg komunikacyjny oznaczony symbolem
KDX. Istniejący ciąg pieszo – jezdny.
Rozdział 4
Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego
§ 8. Ustala sić nastćpujące regulacje związane
z kształtowaniem ładu przestrzennego oraz parametry i wskačniki kształtowania zabudowy:
1. Nieprzekraczalne linie zabudowy uwidocznione na rysunku planu dotyczą głównych brył budynków. Linie zabudowy oprócz uwidocznionych na
rysunku planu winny być zgodne z przepisami
szczególnymi. Dopuszcza sić lokalizacjć portierni na
granicy działek;
2. Na terenach ozn. symb. MN,U – 1 i MN,U – 2
dopuszcza sić moďliwoċć lokalizacji budynków gospodarczych i garaďy w odległoċci 1,5m od granicy
z sąsiednią działką budowlaną lub bezpoċrednio
przy granicy;
3. Wysokoċć zabudowy winna wynosić:
1) budynki o funkcji produkcyjno – technicznej
i administracyjno – socjalnej na terenie ozn.
symb. P,U – 1 do 3 kondygnacji nadziemnych,
przy czym wysokoċć ta licząc od poziomu terenu do górnej krawćdzi gzymsu lub okapu nie
moďe przekraczać – 15m,
2) budynki inne: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, budynki o funkcji usługowej i związane z działalnoċcią gospodarczą oraz budynki
o funkcji technicznej i gospodarczej – 1 do 2
kondygnacji nadziemnych, przy czym wysokoċć
ta licząc od poziomu terenu do górnej krawćdzi
gzymsu lub okapu nie moďe przekraczać – 8m;
4. Ukształtowanie dachów w zabudowie o funkcji
produkcyjno-technicznej i usługowej – dowolne.
W zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej – dachy o nachyleniu min. 30o, kryte dachówką;
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5. Realizacja ustaleĉ w zakresie zagospodarowania terenu objćtego planem oraz rozwiązania techniczne i architektoniczne obiektów winny uwzglćdniać potrzeby osób niepełnosprawnych;
6. Ogrodzenia winny stanowić element plastyczny zharmonizowany z otoczeniem; zakaz realizacji
ogrodzeĉ prowizorycznych i płotów betonowych.
Rozdział 5
Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego
§ 9. Ustala sić nastćpujące zasady ochrony ċrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
1. Zakaz lokalizacji obiektów mogących znacząco
oddziaływać na ċrodowisko, za wyjątkiem inwestycji
celu publicznego;
2. Przy zagospodarowaniu wyodrćbnionych terenów obowiązuje zasada bezkolizyjnego sąsiedztwa poszczególnych funkcji, których uciąďliwoċć nie
moďe wykraczać poza granice działek na ten cel
przeznaczonych;
3. Wyposaďenie terenów w urządzenia infrastruktury technicznej związane z odprowadzeniem
i oczyszczeniem ċcieków. W przypadku odprowadzenia wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenów, na których moďe dojċć do ich zanieczyszczenia przed odprowadzeniem do odbiornika,
koniecznie jest ich podczyszczenie. W odniesieniu
do powierzchni utwardzonych naleďy odpowiednio
zabezpieczyć ċrodowisko gruntowo-wodne przed
infiltracją zanieczyszczeĉ;
4. Obowiązek kształtowania terenu cmentarza jako załoďenia parkowego, z wprowadzeniem zróďnicowanych gatunków drzew, zieleni ċredniowysokiej
oraz zieleni zimozielonej;
5. Ochrona w miarć moďliwoċci istniejących
drzewostanów przy realizacji nowych obiektów oraz
ciągów komunikacyjnych;
6. W trakcie realizacji ustaleĉ planu, naleďy przestrzegać zasad gospodarowania w Obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków sieci Natura 2000 „Bory
Dolnoċląskie” PLB20005, zgodnie z aktualnymi planami ochrony i przepisami szczególnymi.
Rozdział 6
Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej
§ 10. Ustala sić nastćpujące zasady ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. Osoby prowadzące roboty budowlane lub ziemne w razie odkrycia przedmiotu, co do
którego istnieje przypuszczenie, ďe jest on zabytkiem, zobowiązane są wstrzymać wszelkie roboty
mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot,
zabezpieczyć ten przedmiot i miejsce jego odkrycia
przy uďyciu dostćpnych ċrodków oraz niezwłocznie
zawiadomić o tym Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeċli nie jest to moďliwe
Burmistrza Małomic.
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Rozdział 7
Ustalenia dotyczące zasad kształtowania
przestrzeni publicznych

§ 11. Ustala sić nastćpujące regulacje związane
z kształtowaniem przestrzeni publicznych.
1. Na obszarze objćtym planem przestrzenie publiczne stanowią tereny ciągów komunikacyjnych,
place postojowe dla pojazdów samochodowych
oraz teren cmentarza;
2. Wszystkie ciągi piesze winny umoďliwiać poruszanie sić po nich osobom niepełnosprawnym;
3. Przejċcia piesze przez jezdnie oprócz obniďenia
krawćďników, w miarć potrzeby winny być wyposaďone w odpowiednie oznakowanie lub urządzenia
bezpieczeĉstwa ruchu drogowego zapewniające
przechodniom komunikatywnoċć i orientacjć;
4. Przy ciągach pieszych winny być urządzone
zatoki dla odpoczynku, w miarć potrzeby z zapewnieniem izolacji akustycznej i wzrokowej od ruchu
kołowego;
5. Dopuszcza sić umieszczanie reklam, z wyjątkiem terenu cmentarza.
Rozdział 8
Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy
§ 12. 1. Teren objćty planem znajduje sić w odległoċci ok. 500 od ujćcia wody „Ċliwnik” na działce
Nr ewid. 656 w obrćbie Ċliwnik;
2. Zasićg strefy ochrony poċredniej ujćcia wody
„Ċliwnik” ustanowionej Decyzją Starostwa Powiatowego w Ďaganiu Nr ROĊ.II-so-M/1-6226/1/99
z dnia 24-09-1999, wynosi 5479,0m i obejmuje cały
teren objćty planem;
3. Strefć ochrony poċredniej ujćcia wody „Ċliwnik” ustanowiono na czas eksploatacji ujćcia okreċlony w pozwoleniu wodnoprawnym;
4. W strefie ochrony poċredniej powinny być zabronione roboty i czynnoċci powodujące zmniejszenie przydatnoċci ujmowanej wody lub wydajnoċci
ujćcia a w szczególnoċci:
1) wprowadzanie ċcieków do ziemi i wód powierzchniowych,
2) rolnicze wykorzystania ċcieków,
3) przechowywanie i składowanie odpadów promieniotwórczych,
4) stosowanie nawozów sztucznych i chemicznych
ċrodków ochrony roċlin,
5) budowa osiedli mieszkaniowych,
6) budowa dróg publicznych,
7) wydobywanie kopalin,
8) wykonywanie robót melioracyjnych i wykopów
ziemnych,
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9) wykonywanie odwodnieĉ budowlanych i górniczych,
10) lokalizowanie zakładów przemysłowych i ferm
chowu zwierząt,
11) lokalizowanie magazynów produktów ropopochodnych i innych substancji chemicznych oraz
rurociągów do ich transportu,
12) lokalizowanie wysypisk i wylewisk odpadów
komunalnych i przemysłowych,
13) mycie pojazdów mechanicznych,
14) urządzanie parkingów i obozowisk,
15) lokalizowanie nowych ujćć wody,
16) lokalizowanie cmentarzy i grzebanie zwierząt;
5. Zakazuje sić realizacji cmentarza przed likwidacją ujćcia wody „Ċliwnik” i zniesieniu strefy
ochronnej zgodnie z przepisami szczególnymi.
§ 13. Dla terenu ozn. symb. P,U ustala sić ograniczenie znaczącego oddziaływania na ċrodowisko
do nieuciąďliwej działalnoċci gospodarczej.
Rozdział 9
Ustalenia dotyczące zasad i warunków scalania
i podziału nieruchomości objętych planem
§ 14. Ustala sić nastćpujące zasady i warunki
scalania i podziału nieruchomoċci objćtych planem.
Ustalenia dotyczą terenów ozn. symb. P,U
i MN,U – 2;
1. Stosownie do § 6 ust. 3 pkt 3, podział terenu
ozn. symb. P,U na działki uwarunkowany zapotrzebowaniem przez inwestorów;
2. Stosownie do § 6 ust. 6 pkt 2, podział terenów
ozn. symb. MN,U – 2 nie jest ċciċle obowiązujący;
dopuszcza sić moďliwoċć wprowadzenia zmian,
w tym łącznie działek, przy zachowaniu nastćpujących zasad:
wielkoċć działek winna kształtować sić
w granicach 950 – 2000m2 ,
szerokoċć frontu działki winna wynosić min. 23m,
kąt połoďenia granic działek w stosunku do
pasa drogowego, w nawiązaniu do rysunku planu;
3. Moďliwoċć scalenia nieruchomoċci w całoċci
lub w czćċci na terenach ozn. symb. MN,U – 2.
Rozdział 10
Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej
§ 15. Ustala sić nastćpujące zasady wyposaďenia
trenu objćtego planem w urządzenia infrastruktury
technicznej;
1. Zaopatrzenie w wodć poprzez rozbudowć istniejącej sieci wodociągowej. Naleďy zapewnić zaopatrzenie w wodć dla celów przeciwpoďarowych
zgodnie z przepisami odrćbnymi;
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2. Odprowadzenie ċcieków bytowych i komunalnych w okresie docelowym poprzez rozbudowć systemu kanalizacyjnego, do miejskiej oczyszczalni
ċcieków. W okresie przejċciowym dopuszcza sić
lokalizacjć szczelnych zbiorników bezodpływowych,
lub oczyszczalni przydomowych;
3. Odprowadzenie ċcieków przemysłowych do
miejskiej oczyszczalni ċcieków po uprzednim ich
podczyszczeniu; dopuszcza sić lokalizacjć oczyszczalni lokalnych;
4. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych w nawiązaniu do systemu miejskiego
z uwzglćdnieniem ustaleĉ zawartych w § 9 ust. 3.
Dopuszcza sić odprowadzenie wód opadowych
i roztopowych z ciągów komunikacyjnych o nawierzchni przepuszczalnej oraz z połaci dachowych
na nieutwardzony własny teren;
5. Usuwanie odpadów stałych do czasu ich wywiezienia na składowisko do odpowiednich pojemników, w miejscach wyznaczonych na posesjach.
W przypadku odpadów opakowaniowych i niebezpiecznych – unieszkodliwianie przez przedsićbiorstwa posiadające zezwolenie Burmistrza Małomic;
6. Zaopatrzenie w gaz poprzez rozbudowć istniejącej sieci, pod warunkiem zachowania stref kontrolowanych od gazociągów, zgodnie z przepisami odrćbnymi w zakresie sieci gazowych;
7. Zaopatrzenie w ciepło ze čródeł własnych,
z zaleceniem stosowania proekologicznych noċników energii;
8. Zaopatrzenie w energić elektryczną z istniejących oraz projektowanej stacji transformatorowej
20/0,4kV na terenie ozn. symb. EE, o docelowej mocy 630kV. A; wielkoċć działki 30m2, wymiary 5 x 6m.
Zasilanie stacji kablową linią 20kV z istniejącego
systemu elektroenergetycznego. Doprowadzenie
energii do poszczególnych działek i oċwietlenie ciągów komunikacyjnych kablową siecią rozdzielczą
0,4kV, zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia. Dopuszcza sić lokalizacjć słupowej stacji
transformatorowej (wielkoċć działki 3 x 3m);
9. Zabezpieczenie łącznoċci telefonicznej z istniejącej sieci poprzez jej rozbudowć. Na terenie objćtym planem istnieje infrastruktura telekomunikacyjna.
10. Projektowane sieci infrastruktury technicznej
związanej z uzbrojeniem terenu objćtego planem
(oprócz przyłączy) naleďy prowadzić w liniach rozgraniczenia ciągów komunikacyjnych;
11. Realizacja sieci infrastruktury technicznej
winna być skoordynowana z realizacją ciągów komunikacyjnych;
12. Nie dopuszcza sić lokalizacji zabudowy i szaty roċlinnej (nasadzeĉ drzew i krzewów) na istniejącej i projektowanej sieci infrastruktury technicznej.
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Rozdział 11
Ustalenia dotyczące sposobu i terminu
tymczasowego zagospodarowania, urządzania
i użytkowania terenów
§ 16. Obszar objćty planem do czasu jego zagospodarowania zgodnie z ustaleniami niniejszej
uchwały moďe być uďytkowany w sposób dotychczasowy.
Rozdział 12
Przepisy końcowe
§ 17. Stosownie do art. 15 ust. 2 pkt 12 oraz
art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
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waniu przestrzennym ustala sić stawkć 30% słuďącą
naliczeniu opłaty od wzrostu wartoċci nieruchomoċci.
§ 18. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Małomic.
§ 19. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jan Cichanowicz
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLVIII/316/10
Rady Miejskiej w Małomicach
z dnia 31 maja 2010r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLVIII/316/10
Rady Miejskiej w Małomicach
z dnia 31 maja 2010r.
ROZSTRZYGNIĘCIE
dotyczy sposobu rozpatrzenia uwag do projektu
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Małomice – teren położony
w rejonie ul. Kołłątaja i Pruszkowskiej.
Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póčniejszymi
zmianami) oraz w nawiązaniu do informacji Burmistrza Małomic stwierdza sić, ďe do wymienionego
wyďej projektu planu miejscowego osoby fizyczne
i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowoċci prawnej nie wniosły ďadnych uwag.
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLVIII/316/10
Rady Miejskiej w Małomicach
z dnia 31 maja 2010r.
ROZSTRZYGNIĘCIE
dotyczy sposobu realizacji zadań z zakresu
infrastruktury technicznej oraz zasad ich
finansowania, zapisanych w projekcie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Małomice – teren położony w rejonie ul. Kołłątaja
i Pruszkowskiej
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 póčniejszymi
zmianami), art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity
tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póčniejszymi
zmianami) oraz art. 167 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póčniejszymi zmianami)
Rada Gminy Kłodawa rozstrzyga co nastćpuje:
12 38
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z ustaleĉ zawartych w uchwale w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Kłodawa oraz z przeprowadzonej analizy
prognozy skutków finansowych uchwalenia tego
planu wynika, ďe nie wystąpi realizacja zadaĉ
z zakresu infrastruktury technicznej, za które odpowiedzialna jest gmina i nie nastąpią wydatki
z budďetu gminy.
Z ustaleĉ zawartych w uchwale w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Małomice – teren połoďony w rejonie ul. Kołłątaja i Pruszkowskiej oraz z przeprowadzonej analizy i wykonanej prognozy skutków finansowych
uchwalenia tego planu wynika, ďe realizacja zapisanych w nim zadaĉ z zakresu infrastruktury technicznej moďe pociągnąć za sobą wydatki z budďetu gminy;
1) z ustaleĉ zawartych w uchwale w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Małomice – teren połoďony w rejonie ul. Kołłątaja i Pruszkowskiej oraz z przeprowadzonej analizy i wykonanej prognozy
skutków finansowych uchwalenia tego planu
wynika, ďe realizacja zapisanych w nim zadaĉ
z zakresu infrastruktury technicznej moďe pociągnąć za sobą wydatki z budďetu gminy;
2) inwestycje i nakłady wynikające z realizacji zapisów przedmiotowej uchwały, w tym inwestycje w zakresie infrastruktury technicznej, które
są niezbćdne dla prawidłowego i uporządkowanego zagospodarowania terenu objćtego
planem, bćdą finansowane ze ċrodków budďetowych gminy kredytów, obligacji oraz ċrodków pomocowych, przy czym:
a) limity wydatków budďetowych na wieloletnie
programy inwestycyjne bćdą ujćte kaďdorazowo w budďecie gminy na kaďdy rok,
b) istnieją moďliwoċci ubiegania sić o dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w zakresie uzbrojenia pozostającego w gestii
gminy i/lub współfinansowania tych inwestycji z zainteresowanymi inwestorami.
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UCHWAŁA NR LXXII/877/10
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia 13 lipca 2010r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu centrum
usługowego w rejonie ul. Trasa Północna i ul. Stefana Batorego w Zielonej Górze
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
tekst jednolity z póčn. zm.1), art. 20 ust. 1 oraz art. 27
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z póčn. zm.2), po stwierdzeniu zgodnoċci z ustaleniami Studium uwarunkowaĉ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra
uchwalonym uchwałą Nr XXVIII/392/08 Rady Miasta
Zielona Góra z dnia 19 sierpnia 2008r. uchwala sić,
co nastćpuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Uchwala sić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu centrum usługowego w rejonie ul. Trasa Północna i ul. Stefana
Batorego w Zielonej Górze, obejmujący obszar
o powierzchni 17,7ha, ograniczony:
1) od południa – granicą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra, uchwalonego uchwałą Nr XXIX/271/04
Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia
2004r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 86, poz. 1301);
2) od wschodu – ul. Stefana Batorego i terenem
zabudowy mieszkaniowej;
3) od północy – terenem osiedla Na Olimpie;
4) od zachodu i od południowego – zachodu – terenem zieleni i nieuďytków.
2. Integralną czćċcią niniejszej uchwały jest:
1) rysunek planu, w skali 1:1000, zawierający wyrys ze Studium uwarunkowaĉ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra, stanowiący załącznik Nr 1;
2) rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia uwag
do projektu planu, stanowiące załącznik Nr 2;
3) rozstrzygnićcie dotyczące sposobu realizacji
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleďą do zadaĉ
własnych gminy oraz zasad ich finansowania,
zgodnie z przepisami o finansach publicznych,
stanowiące załącznik Nr 3.
3. Niniejsza uchwała jest zgodna z uchwałą
Nr XXXII/449/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia
30 wrzeċnia 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego dla terenu centrum usługowego
w rejonie ul. Trasa Północna i ul. Stefana Batorego
w Zielonej Górze.
§ 2. Ilekroć w ustaleniach niniejszej uchwały jest
mowa o:
1) planie – naleďy przez to rozumieć komplet ustaleĉ, dotyczących obszaru objćtego niniejszym
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Zielona Góra;
2) ustawie lub ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – naleďy przez to rozumieć ustawć o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym;
3) przepisach odrćbnych – naleďy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;
4) terenie – naleďy przez to rozumieć obszar ograniczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem literowym lub/i
cyfrowym;
5) przeznaczeniu podstawowym – naleďy przez to
rozumieć obowiązujące przeznaczenie, odnoszące sić do min. 70% powierzchni kaďdej działki budowlanej lub/i powierzchni całkowitej
wszystkich budynków planowanych, połoďonych w granicach tej działki;
6) przeznaczeniu uzupełniającym – naleďy przez to
rozumieć przeznaczenie, które moďe uzupełniać
lub wzbogacać przeznaczenie podstawowe i nie
moďe być realizowane bez przeznaczenia podstawowego;
7) usługach nieuciąďliwych – naleďy przez to rozumieć usługi, niezaliczane do przedsićwzićć
mogących znacząco oddziaływać na ċrodowisko, których uciąďliwoċć mierzona zgodnie
z przepisami odrćbnymi nie przekracza swym
zasićgiem granic własnoċci terenu, w tym tereny i obiekty słuďące działalnoċci z zakresu:
a) handlu detalicznego o powierzchni sprzedaďy
do 2000m2,
b) gastronomii,
c) ochrony zdrowia, odnowy biologicznej,
d) działalnoċci biurowej, administracji i zarządzania,
e) ubezpieczeĉ i finansów,
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sportu i rekreacji,

g) projektowania i pracy twórczej,
h) drobnych usług takich, jak: usługi fryzjerskie,
kosmetyczne, itp.;
8) uciąďliwoċci – naleďy przez to rozumieć ponadnormatywne zjawiska ograniczające moďliwoċci
funkcjonowania terenu o okreċlonym przeznaczeniu takie, jak hałas, wibracje, zanieczyszczenia wody, powietrza i gruntu oraz zanieczyszczenia odpadami;
9) przestrzeniach publicznych – naleďy przez to
rozumieć dostćpne bez ograniczeĉ dla ogółu,
wyznaczone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi tereny dróg;
10) powierzchni zabudowy – naleďy przez to rozumieć parametr, okreċlony jako maksymalny
procent terenu, bćdący ilorazem sumy powierzchni zabudowy, liczonej na poziomie parteru w zewnćtrznym obrysie murów wszystkich
budynków połoďonych w granicach działki budowlanej, do jej powierzchni, przemnoďony
przez 100%;
11) powierzchni biologicznie czynnej – naleďy przez
to rozumieć parametr, okreċlony jako minimalny dopuszczalny procent terenu, bćdący ilorazem sumy wszystkich terenów biologicznie
czynnych połoďonych w granicach działki danego terenu do powierzchni tej działki w granicach przedmiotowego terenu, przemnoďony
przez 100%;
12) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleďy przez
to rozumieć linić ograniczającą obszar, w którym dopuszcza sić wznoszenie obiektów kubaturowych, uwzglćdniając moďliwoċć przekroczenia tej linii elementem budynku, takim jak:
schody, podesty, pochylnie, na odległoċć nie
wićcej niď 1,0m;
13) dominancie – naleďy przez to rozumieć czćċć
budynku wyróďniającą sić wysokoċcią do 6,5m
ponad przyjćtą dla całoċci oraz powierzchniowo nieprzekraczającą 10% całoċci budynku.
§ 3. 1. Na rysunku planu obowiązującymi ustaleniami są:
1) granica obszaru objćtego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o róďnym przeznaczeniu lub róďnych zasadach zagospodarowania;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) symbol przeznaczenia terenów;
5) strefa zieleni izolacyjnej.
2. Pozostałe, niewymienione w ust. 1 elementy
rysunku planu, jak np. treċć podkładu mapowego,
mają charakter informacyjny i nie są ustaleniami
planu.

Rozdział 2
Przepisy obowiązujące na całym obszarze objętym
planem
§ 4. Ustala sić kategorie przeznaczenia terenów:
1) rozmieszczenia wielkopowierzchniowych obiektów handlowych o powierzchni sprzedaďy powyďej 2000m2, oznaczonego na rysunku planu
symbolem UC;
2) zabudowy usługowej, oznaczonej na rysunku
planu symbolami U1, U2, U3;
3) drogi publicznej zbiorczej, oznaczonej na rysunku planu symbolami KDZ1 i KDZ2;
4) drogi publicznej dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem KDD;
5) parkingu, oznaczonego na rysunku planu symbolem KP.
§ 5. Ustala sić zasady ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego:
1) nakazuje sić:
a) zachowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu,
b) zapewnienie dostćpnoċci terenu osobom
o róďnym stopniu niepełnosprawnoċci poprzez:
likwidacjć barier technicznych i architektonicznych, w tym stosowanie, jako uzupełnienie schodów – pochylni, platform, podjazdów,
realizacjć przejċć pieszych w poziomie
jezdni z róďnicami poziomów niwelowanymi pochylniami,
c) lokalizacjć placów przeładunku towaru poza
wyznaczonymi miejscami parkingowymi;
2) zakazuje sić:
a) grodzenia terenów od strony dróg publicznych,
b) stosowania ogrodzenia z przćseł betonowych
w granicach działek budowlanych,
c) lokalizacji wolnostojących: garaďy, budynków
gospodarczych, pomocniczych;
3) dopuszcza sić:
a) lokalizacjć elementów reklamowych:
w tym banerów, pylonów, tablic i plansz
informacyjnych, na samonoċnych urządzeniach konstrukcyjnych w obszarze wyznaczonym nieprzekraczalnymi liniami zabudowy wskazanymi na rysunku planu,
z wyłączeniem terenów okreċlonych
w § 20 ust. 1,
na elewacjach budynków,
b) realizacjć parkingów
miejsc parkingowych,

oraz

zadaszonych

c) lokalizacjć elementów małej architektury,
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d) realizacjć dróg wewnćtrznych, placów manewrowych,
e) lokalizacjć sieci, urządzeĉ i przyłączy infrastruktury technicznej,
f)

lokalizacjć wiat, namiotów i zadaszeĉ dla sezonowej sprzedaďy towarów,

g) realizacjć zieleni urządzonej, dekoracyjnej
i izolacyjnej.
§ 6. 1. Ustala sić zasady ochrony ċrodowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego, zgodnie z którymi zakazuje sić:
1) inwestycji stanowiących przedsićwzićcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na ċrodowisko;
2) funkcji mieszkaniowych oraz tych, dla których
przekroczone są okreċlone poziomy hałasu; zakaz nie dotyczy terenu oznaczonego w planie
symbolem U1;
3) realizacji obiektów bez wyposaďenia ich w infrastrukturć techniczną, tj. sieci i urządzeĉ wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych;
4) lokalizacji inwestycji związanych ze składowaniem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów, w tym złomu, pojazdów wycofanych z eksploatacji, maszyn, paliw itp.
2. Nakazuje sić ochronć Głównego Zbiornika
Wód Podziemnych 150, zgodnie z przepisami odrćbnymi.
3. W zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem nakazuje sić stosowanie do celów
grzewczych paliw o niskiej zawartoċci związków
siarki, w tym stosowanie dla pokrycia potrzeb cieplnych obiektów, energii elektrycznej oraz paliw "ekologicznie czystych" (gaz, energia elektryczna, sieć
cieplna, lekki olej opałowy) z zastosowaniem technologii zapewniających minimalne wskačniki emisyjne gazów i pyłów do atmosfery.
4. W zakresie ochrony przed hałasem ustala sić
dla terenu oznaczonego w planie symbolem U1
obowiązujący dopuszczalny poziom hałasu, jak dla
terenów przeznaczonych na cele mieszkalno - usługowe.
5. W zakresie ochrony powierzchni ziemi, terenów zieleni i wartoċci krajobrazowych ustala sić:
1) przed podjćciem prac związanych z realizacją
inwestycji na obszarach wyznaczonych w planie, obowiązek zdjćcia wierzchniej warstwy
ziemi organicznej z czćċci przeznaczonej pod
obiekty budowlane oraz powierzchnie utwardzone, a nastćpnie zagospodarowanie jej dla
urządzenia powierzchni biologicznie czynnych;
2) przy trasowaniu i projektowaniu dróg nakazuje
sić kaďdorazowo uwzglćdnić, w zaleďnoċci od
moďliwoċci wynikającej z szerokoċci w liniach
rozgraniczających drogi, utworzenie pasa zieleni towarzyszącej pomićdzy chodnikiem a jezdnią, w postaci szpaleru drzew, ďywopłotu lub
pasa trawnika.
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§ 7. Ustala sić zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
zgodnie z którymi, nakazuje sić osobom prowadzącym roboty budowlane i ziemne, w przypadku
ujawnienia w trakcie prac przedmiotu, który posiada
cechy zabytku:
1) wstrzymanie wszelkich robót, mogących
uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;
2) zabezpieczenie przy uďyciu dostćpnych ċrodków tego przedmiotu i miejsca jego odkrycia;
3) niezwłoczne zawiadomienie o tym właċciwego
konserwatora zabytków, a jeċli jest to niemoďliwe Prezydenta Miasta Zielona Góra.
§ 8. Ustala sić wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych:
1) wskazuje sić przestrzenie publiczne w planie
w postaci dróg publicznych, oznaczonych na
rysunku planu symbolami KDD, KDZ1 i KDZ2;
2) nakazuje sić kształtowanie przestrzeni publicznych w sposób okreċlony w § 12 ust. 2.
§ 9. Na obszarze objćtym planem nie wystćpują
tereny i obiekty podlegające ochronie, ustalone na
podstawie przepisów odrćbnych, w tym tereny:
1) górnicze;
2) naraďone na niebezpieczeĉstwo powodzi;
3) zagroďone osuwaniem sić mas ziemnych.
§ 10. 1. Ustala sić szczegółowe zasady i warunki
scalania i podziału nieruchomoċci:
1) wydzielane działki muszą posiadać bezpoċredni
dostćp do drogi publicznej;
2) funkcja wydzielanych działek musi być zgodna
z przeznaczeniem podstawowym danego terenu;
3) ustala sić:
a) dla terenów oznaczonych symbolem U2 min.
powierzchnić nowo wydzielanych działek
1000m2 i min. szerokoċci frontu działki przylegającego do drogi publicznej 30m,
b) dla terenów oznaczonych symbolem U3 min.
powierzchnić nowo wydzielanych działek
1000m2 bez wskazywania minimalnego frontu działki;
4) wydzielanie nowych działek odbywa sić wyłącznie w ramach danego terenu;
5) zakazuje sić podziału:
a) terenów oznaczonych w planie symbolem
UC,
b) terenu wewnątrz linii rozgraniczających drogi
publiczne KDD, KDZ1 i KDZ2;
6) dopuszcza sić:
a) łączenie działek,
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b) podział inny niď w pkt 3 dla polepszenia warunków zagospodarowania działki przyległej
z zachowaniem pozostałych ustaleĉ planu,
c) wydzielenie działek dla lokalizacji obiektów
infrastruktury technicznej wyłącznie w terenach UC, U2 i U3, bez uwzglćdnienia ustaleĉ
pkt 3,
d) wydzielanie działek pod niewyznaczone na
rysunku planu, drogi wewnćtrzne o min. szerokoċci 6,0m.
2. W obszarze objćtym planem nie wystćpują tereny podlegające obowiązkowemu scaleniu.
§ 11. Ustala sić szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uďytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:
1) dla strefy zieleni izolacyjnej, wyznaczonej graficznie na rysunku planu, w obszarze której:
a) nakazuje sić:
realizacjć róďnych form zieleni, przy czym
zieleĉ ċrednia lub wysoka ma stanowić
70% całoċci programu zieleni dla strefy
w danym terenie,
lokalizacjć ekranów akustycznych na terenach przyległych do granicy z terenami
zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej
poza planem, w przypadku realizacji działalnoċci przekraczającej dopuszczalny poziom hałasu dla zabudowy mieszkaniowej,
okreċlony w przepisach odrćbnych,
b) zakazuje sić lokalizacji:
wszelkich obiektów kubaturowych, w tym
równieď obiektów urządzeĉ infrastruktury
technicznej,
ciągów pieszych, pieszo-jezdnych, jezdnych i innych przestrzeni komunikacyjnych, z zastrzeďeniem lit. c tiret pierwsze,
wszelkich samonoċnych elementów reklamowych, z zastrzeďeniem lit. c tiret trzecie,
c) dopuszcza sić:
realizacjć wyłącznie ciągów pieszych prowadzonych prostopadle do kierunku strefy
zieleni izolacyjnej dla połączenia systemu
pieszego terenów połoďonych poza planem i w jego granicach,
lokalizacjć przebiegów sieci infrastruktury
technicznej prowadzonych prostopadle do
kierunku strefy zieleni izolacyjnej, z dopuszczeniem odchylenia o 25o,
lokalizacjć reklam w strefie zieleni izolacyjnej, pod warunkiem, iď jest umieszczana
na przćsłach elementów akustycznych
i nie powoduje pomniejszenia parametrów
ochrony akustycznej;
2) dla istniejących i projektowanych sieci, niewyznaczonych graficznie na rysunku planu, przyj-
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muje sie pasy eksploatacyjne, w obszarze których:
a) nakazuje sić zapewnienie szerokoċci pasów
eksploatacyjnych o szerokoċci uzaleďnionej
od ċrednicy i typu sieci infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrćbnymi
i ustaleniami właċciwego dysponenta sieci,
b) zakazuje sić:
lokalizacji obiektów kubaturowych,
realizacji elementów reklamowych, wymagających fundamentowania,
trwałych nasadzeĉ,

c) dopuszcza sić realizacjć:
funkcji komunikacyjnych,
miejsc parkingowych,
zieleni niskiej,
elementów małej architektury, nietrwale
związanej z gruntem.
§ 12. 1. Ustala sić zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, zgodnie z ust. 2 – 12.
2. W zakresie komunikacji ustala sić:
1) obsługć komunikacyjną terenów objćtych planem poprzez:
a) drogi publiczne zbiorcze oznaczone w planie
symbolami KDZ1 I KDZ2 ,
b) drogć publiczną dojazdową,
w planie symbolem KDD;

oznaczoną

2) połączenie z istniejącym układem drogowym
poprzez drogć publiczną zbiorczą KDZ2
z ul. Stefana Batorego zlokalizowaną poza planem;
3) obsługa komunikacyjna terenu U1 – poprzez
drogć wewnćtrzną zlokalizowaną poza planem,
dopuszcza sić obsługć komunikacyjną poprzez
teren U2 wyłącznie dla funkcji usługowych lokalizowanych w terenie U1;
4) nakazuje sić dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDZ1 realizacjć pasa zieleni wysokiej w formie szpaleru drzew wzdłuď
granicy opracowania;
5) zakazuje sić zabudowy wewnątrz linii rozgraniczających drogi publiczne, z wyłączeniem
obiektów infrastruktury technicznej oraz obiektów słuďących obsłudze komunikacji, pod warunkiem, ďe planowana infrastruktura nie koliduje z ruchem drogowym i pieszym oraz lokalizowana jest w projektowanych pasach zieleni.
3. W zakresie systemu parkowania:
1) nakazuje sić realizacjć miejsc parkingowych dla
obsługi inwestycji, z uwzglćdnieniem minimalnych wskačników miejsc parkingowych zgodnej
z ustaleniami szczegółowymi danego terenu;
2) dopuszcza sić:
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a) lokalizowanie parkingów w poziomie terenu
i na poziomach innych,

6. W zakresie odprowadzenia ċcieków bytowych
i komunalnych:

b) bilansowanie miejsc parkingowych dla róďnych inwestycji lokalizowanych na terenach
U2 i U3 w granicach terenów U2 i U3;

1) nakazuje sić odprowadzanie ċcieków do miejskiej sieci kanalizacyjnej i dalej do oczyszczalni
ċcieków dla miasta Zielona Góra, zgodnie
z przepisami odrćbnymi oraz aktami prawnymi
organów miasta;

3) zakazuje sić lokalizacji parkingów w liniach rozgraniczających drogi publiczne;
4. Dla wszystkich rodzajów infrastruktury technicznej, tj. sieci, przyłączy, obiektów technologicznych i inďynierskich oraz urządzeĉ i instalacji, dla
których nie wyznaczono samodzielnych terenów
w rozumieniu § 2 pkt 4:

2) zakazuje sić budowy indywidualnych oczyszczalni ċcieków, zbiorników bezodpływowych.
7. W zakresie odprowadzenia wód opadowych
i roztopowych:
1) ustala sić:

1) nakazuje sić:

a) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenów i obiektów o funkcji usługowej, do sieci kanalizacji deszczowej i/lub do
gruntu, po ich wstćpnym podczyszczeniu,

a) realizować elementy infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających dróg, przy
czym dopuszcza sić lokalizacjć elementów infrastruktury technicznej na innym terenie
własnym inwestora, pod warunkiem, ďe nie
kolidują one z pozostałymi ustaleniami planu,
b) budowć, przebudowć i remonty systemów
infrastruktury technicznej prowadzić wyprzedzająco lub równolegle z docelowym programem zagospodarowania danego terenu,
c) w przypadku kolizji projektowanych obiektów
z istniejącymi sieciami przebudować zgodnie
z wydanymi przez właċciciela sieci warunkami przebudowy;
2) dopuszcza sić:
a) zmianć przebiegu i parametrów sieci infrastruktury technicznej na warunkach ustalonych
z operatorem danej sieci, o ile nie narusza to
struktury sieci, nie pogarsza warunków obsługi
i nie narusza interesów osób trzecich,
b) realizacjć infrastruktury technicznej, które wynikają z zapisów planu lub przepisów odrćbnych i nie wynikają z rysunku planu;
3) zakazuje sić realizacji naziemnych sieci uzbrojenia technicznego za wyjątkiem przyłączy
o charakterze czasowym;
4) wzdłuď istniejących i projektowanych przebiegów sieci i przyłączy naleďy zachować strefy
techniczne i pasy eksploatacyjne, o których
mowa w § 11 pkt 2 lit. a;
5) zamierzone na terenie inwestycje wymagają
uzgodnienia lokalizacji obiektów i tras sieci
z właċciwymi operatorami.
5. W zakresie zaopatrzenia w wodć ustala sić:
1) obowiązek zagwarantowania pełnego zapotrzebowania z miejskiej sieci wodociągowej;
2) nakazuje sić zagwarantowanie zapotrzebowania w wodć do celów przeciwpoďarowych,
m.in. poprzez sieć hydrantów zewnćtrznych naziemnych, punkty czerpania wody lub zbiorniki
wody.

b) objćcie systemami odprowadzającymi wody
opadowe i roztopowe wszystkich terenów
zabudowanych i utwardzonych;
2) dopuszcza sić odprowadzanie wód opadowych
do gruntu po ich wstćpnym podczyszczeniu.
8. W zakresie zaopatrzenia w gaz:
1) ustala sić:
a) zaopatrzenie z dystrybucyjnej sieci gazowej,
b) rozbudowć sieci niskiego ciċnienia;
2) dopuszcza sić lokalne i indywidualne zaopatrzenie w gaz płynny.
9. W zakresie zaopatrzenia w energić elektryczną:
1) ustala sić zasilanie terenów objćtych planem
z rozbudowywanej sieci elektroenergetycznej
niskiego i ċredniego napićcia;
2) dopuszcza sić:
a) budowć stacji transformatorowych na terenach przestrzeni publicznych, na zasadach
okreċlonych w ust. 4 pkt 1 lit. a,
b) budowć stacji transformatorowych w formie
obiektów wolnostojących lub w wydzielonych
pomieszczeniach,
zlokalizowanych
w obiektach o innym przeznaczeniu.
10. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów:
1) ustala sić:
a) usuwanie odpadów z uwzglćdnieniem ich
segregacji w miejscu powstania oraz postćpowanie z odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrćbnymi
oraz aktami prawnymi organów miasta,
b) wyposaďenie dróg i terenów pieszych
w urządzenia do gromadzenia odpadów, dostosowane do technologii ich wywozu i utylizacji;
2) dopuszcza sić lokalizowanie:
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a) wolnostojących pojemników na odpady,
b) miejsc gromadzenia odpadów w pomieszczeniach wbudowanych, wentylowanych.
11. W zakresie zaopatrzenia w ciepło:
1) ustala sić pokrycie zapotrzebowania z miejskiej
sieci ciepłowniczej poprzez sukcesywną rozbudowć drugorzćdnych sieci cieplnych na obszarze planu w miarć realizacji planowanych do
przyłączenia obiektów;
2) dopuszcza sić, w uzasadnionych technicznie
i ekonomicznie przypadkach, funkcjonowanie
indywidualnych čródeł ciepła i lokalnych systemów ciepłowniczych, z zastrzeďeniem § 6
ust. 3.
12. W zakresie budowy sieci telekomunikacyjnych i innych:
1) ustala sić dostćp do sieci i urządzeĉ teletechnicznych, w tym równieď alarmowych, internetowych, telewizji kablowej, itp.;
2) nakazuje sić skablowanie sieci;
3) dopuszcza sie lokalizacjć stacji bazowych telefonii komórkowej, w tym na urządzeniach
masztowych, wyłącznie na terenach U2 i UC
połoďonych po zachodniej stronie drogi KDD,
przy czym wysokoċć masztu musi być mniejsza
niď 50,0m.
§ 13. Ustala sić sposób i termin tymczasowego
zagospodarowania, urządzania i uďytkowania terenów:
1) dopuszcza sić dotychczasowy sposób zagospodarowania terenu do czasu stopniowego
wprowadzenia nowego zainwestowania zgodnie z ustaleniami planu;
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2. Dla terenu okreċla sić parametry i wskačnik
zagospodarowania terenu:
1) maksymalna powierzchnia zabudowy - 50%
powierzchni terenu;
2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 15% powierzchni terenu;
3) maksymalna wysokoċć budynków - nie wićksza
niď 10,0m;
4) nakazuje sić organizacjć miejsc postojowych na
terenie własnym inwestora:
a) przyjmując minimalny wskačnik 1 miejsce
postojowe na 50m2 powierzchni sprzedaďy,
b) uwzglćdniając miejsca postojowe dla osób
niepełnosprawnych;
3. Dla terenu obowiązują nastćpujące ustalenia:
1) dachy płaskie z dopuszczeniem ċwietlików,
elementów szklanych, itp.;
2) zakazuje sić lokalizacji warsztatów napraw, stacji paliw, wulkanizacji, terenowych komisów
samochodowych;
3) dopuszcza sić lokalizacjć dominant,
i maskownic o wysokoċci do 6,5m;

attyk

4) zakazuje sić lokalizacji obiektów kubaturowych
w granicy działki budowlanej oraz w zbliďeniu
do niej.
§ 16. 1. Wyznacza sić teren, oznaczony na rysunku planu symbolemU1,dla którego ustala sić przeznaczenie podstawowe:
1) tereny usług: zabudowa usługowa nieuciąďliwa,
handel hurtowy;
2) tereny zabudowy usługowo - mieszkaniowej.

2) do czasu realizacji przeznaczenia zgodnego
z ustaleniami planu, dopuszcza sić na terenach
niezainwestowanych lokalizacjć miejsc parkingowych; dopuszczenie nie zwalnia inwestora
z nakazanego planem bilansowania miejsc postojowych w granicach terenu własnego zgodnie z ustaleniami szczegółowymi planu.

2. Dla terenu okreċla sić parametry i wskačniki
zagospodarowania terenu:

§ 14. Ustala sić stawkć procentową słuďącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
w wysokoċci 30% wzrostu wartoċci nieruchomoċci.

3) maksymalna wysokoċć budynków – dwie kondygnacje nadziemne, ale nie wyďej niď 10,0m;

Rozdział 3
Przepisy szczegółowe
§ 15. 1. Wyznacza sić tereny, oznaczone na rysunku planu symbolem UC, dla których ustala sić
przeznaczenie:
1) podstawowe:
a) tereny rozmieszczenia obiektów handlowych
o powierzchni sprzedaďy powyďej 2000m2,
b) tereny usług: zabudowa usługowa nieuciąďliwa, salony sprzedaďy, itp.;
2) uzupełniające: składy, magazyny.

1) maksymalna powierzchnia zabudowy – 50%
powierzchni działki budowlanej;
2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna –
30% powierzchni działki budowlanej;

4) nakazuje sić organizacjć miejsc postojowych na
terenie własnym inwestora przyjmując minimalny wskačnik:
a) w przypadku usług 1 miejsce na kaďde rozpoczćte 50m² powierzchni uďytkowej,
b) 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny,
c) w przypadku usług gastronomii 1 miejsce
postojowe na 6 miejsc konsumpcyjnych;
3. Dla terenu obowiązują nastćpujące ustalenia:
1) dachy indywidualne;
2) zakazuje sić:
a) lokalizacji funkcji uciąďliwych,
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b) realizacji przedsićwzićć mogących znacząco
oddziaływać na ċrodowisko,

1) maksymalna powierzchnia zabudowy 50% powierzchni działki budowlanej;

c) realizacji usług związanych z motoryzacją,
transportem, stacji paliw, stacji obsługi pojazdów, warsztatów napraw;

2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna
25% powierzchni działki budowlanej;

3) dopuszcza sić:
a) bilansowanie miejsc postojowych dla funkcji
usługowych na terenie U2, z zastrzeďeniem,
iď nie naruszy to programu parkingowego
inwestycji terenuU2,
b) lokalizacjć budynków na granicy działki budowlanej oraz w zbliďeniu do niej.
§ 17. 1. Wyznacza sić tereny, oznaczone na rysunku planu symbolem U2, dla których ustala sić
przeznaczenie:
1) podstawowe – tereny usług: zabudowa usługowa nieuciąďliwa;
2) uzupełniające – magazyny, składy.
2. Dla terenu okreċla sić parametry i wskačniki
zagospodarowania terenu:
1) maksymalna powierzchnia zabudowy 50% powierzchni działki budowlanej;
2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna
30% powierzchni działki budowlanej;
3) maksymalna wysokoċć budynku trzy kondygnacje nadziemne, ale nie wyďej niď 15,0m;
4) nakazuje sić organizacjć miejsc postojowych na
terenie własnym inwestora przyjmując minimalny wskačnik:
a) 1 miejsce na kaďde rozpoczćte 50m
wierzchni uďytkowej usług,

2

po-

b) w przypadku usług gastronomii 1 miejsce
postojowe na 6 miejsc konsumpcyjnych.
3. Dla terenu obowiązują nastćpujące ustalenia:
1) dachy indywidualne;
2) zakazuje sić lokalizacji:
a) budynków na granicy działki budowlanej
oraz w zbliďeniu do niej,
b) wolnostojących budynków gospodarczych,
pomocniczych,
c) warsztatów napraw, wulkanizacji, stacji paliw, terenowych komisów samochodowych;
3) dopuszcza sić likwidacjć strefy zieleni izolacyjnej w momencie realizacji przy granicy planu
funkcji usługowej zamiast funkcji mieszkaniowej.
§ 18. 1. Wyznacza sić teren, oznaczony na rysunku planu symbolemU3,dla którego ustala sić przeznaczenie podstawowe - tereny usług: zabudowa
usługowa nieuciąďliwa.
2. Dla terenu okreċla sić parametry i wskačniki
zagospodarowania terenu:

3) maksymalna wysokoċć budynku trzy kondygnacje nadziemne, ale nie wyďej niď 15,0m;
4) nakazuje sić organizacjć miejsc postojowych na
terenie własnym inwestora przyjmując minimalny wskačnik:
a) 1 miejsce na kaďde rozpoczćte 50m2 powierzchni uďytkowej usług,
b) w przypadku usług gastronomii 1 miejsce
postojowe na 6 miejsc konsumpcyjnych.
3. Dla terenu obowiązują nastćpujące ustalenia:
1) dachy indywidualne;
2) zakazuje sić lokalizacji:
a) budynków na granicy działki budowlanej
oraz w zbliďeniu do niej,
b) wolnostojących budynków gospodarczych,
pomocniczych,
c) stacji paliw;
3) dopuszcza sie usługi motoryzacyjne, typu: myjnia samochodowa, usługi naprawcze, serwisowe.
§ 19. 1. Wyznacza sić teren, oznaczony na rysunku planu symbolem KP, dla którego ustala sić przeznaczenie podstawowe: parking.
2. Dla terenu okreċla sić parametry i wskačniki
zagospodarowania terenu:
1) maksymalna powierzchnia zabudowy 10% powierzchni terenu;
2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna
5% powierzchni terenu;
3) maksymalna wysokoċć obiektów jedna kondygnacja nadziemna, ale nie wyďej niď 5,0m.
3. Dla terenu obowiązują nastćpujące ustalenia:
1) zakazuje sić lokalizacji:
a) stacji napraw serwisów samochodowych,
b) myjni samochodowych,
c) stacji paliw,
d) funkcji usługowych;
2) dopuszcza sić:
a) zmianć przeznaczenia terenu w czćċci lub całoċci dla poszerzenia pasa drogowego drogi
KDZ 2,
b) zagospodarowanie terenu w całoċci jako teren zieleni,
c) grodzenie terenu.
§ 20. 1. Wyznacza sić tereny komunikacji, oznaczone na rysunku planu symbolami KDD, KDZ1
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i KDZ2, dla których ustala sić przeznaczenie podstawowe odpowiednio: drogi publiczne dojazdowe,
drogi publiczne zbiorcze.
2. Ustala sić szerokoċci w liniach rozgraniczających:
1) drogi zbiorczej KDZ1- minimum 20,0m;
2) drogi zbiorczej KDZ2- minimum 20,0m;
3) drogi dojazdowej KDD- 12,0m.
Rozdział 4
Przepisy końcowe
§ 21. Tracą moc dotychczasowe ustalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielonej Góry, uchwalonej
uchwałą Nr XXIX/214/96 Rady Miejskiej w Zielonej
Górze z dnia 24 pačdziernika 1996r. (Dz. Urz. Woj.
Ziel. Nr 19, poz. 10), wyłącznie dla obszaru objćtego
niniejszą uchwałą.
§ 22. Wykonanie uchwały powierza sić Prezydentowi Miasta Zielona Góra.
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§ 23. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym
Województwa Lubuskiego oraz podlega ogłoszeniu
w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Zielona
Góra.
Przewodniczący Rady
Adam Urbaniak
___________________________________
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 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, z 2008r. Nr 180,
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157,
poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146.
2
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r.
Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005r. Nr 113, poz. 954
i Nr 130, poz. 1087 , z 2006r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635,
z 2008r. Nr 220, poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 24, poz. 124 i Nr 75,
poz. 474.
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXXII/877/10
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 13 lipca 2010r.

załącznik nr 1 do uchwały
Rady Miasta
z dnia 1

PRZEWODNICZĄCY RA
Adam Urbaniak
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXXII/877/10
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 13 lipca 2010r.
ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO
WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU CENTRUM USŁUGOWEGO
w rejonie ul. Trasa Północna i ul. Stefana Batorego
w Zielonej Górze ograniczonego: od południa –
granicą miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Zielona Góra, uchwalonego
uchwałą Nr XXIX/271/04 Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 31 sierpnia 2004r.; od wschodu – ul. Stefana
Batorego i terenem zabudowy mieszkaniowej; od
północy – terenem osiedla Na Olimpie; od zachodu
i od południowego - zachodu – terenem zieleni
i nieużytków.
Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, Rada Miasta Zielona Góra, w związku z brakiem uwag do wyłoďonego do publicznego
wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu centrum usługowego w rejonie ul. Trasa Północna i ul. Stefana Batorego w Zielonej Górze, odstćpuje od rozstrzygnićcia o sposobie rozpatrzenia uwag.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXXII/877/10
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 13 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
dla terenu centrum usługowego w rejonie ul. Trasa
Północna i ul. Stefana Batorego w Zielonej Górze.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) Rada Mia12 39
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sta Zielona Góra okreċla nastćpujący sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
naleďących do zadaĉ własnych miasta oraz zasady
ich finansowania:
1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej
słuďące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkaĉców zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.):
1) budowa sieci uzbrojenia technicznego w obrćbie
korytarzy infrastruktury w pasach drogowych
oraz na terenach innych za zgodą właċcicieli:
a) wodociągów i urządzeĉ wodociągowych,
b) kanalizacji sanitarnej z urządzeniami,
c) kanalizacji deszczowej z urządzeniami.
2) Pozostałe zadania własne gminy z zakresu infrastruktury technicznej, okreċlone w art. 7 ust. 1
ustawy o samorządzie gminnym, jak:
a) zaopatrzenie w energić elektryczną,
b) zaopatrzenie w energić cieplną,
c) zaopatrzenie w gaz;
podlegają dodatkowo regulacjom ustawy Prawo
energetyczne. Zaopatrzenie w te media realizują
przedsićbiorstwa energetyczne. Inwestycje z zakresu
zaopatrzenia nie są finansowane z udziałem ċrodków z budďetu miasta. Wskazane w ustawie Prawo
energetyczne zadania własne miasta, finansowane
z jego budďetu, obejmują wykonanie oċwietlenia
dróg, tych których miasto jest zarządcą - czyli dróg
miejskich.
2. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, zaliczonych do zadaĉ własnych
miasta, zapisanych w niniejszym planie miejscowym, podlega przepisom ustawy z dnia 26 listopada
1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r.
Nr 15, poz. 148 ze zm.), przy czym:
1) limity wydatków budďetowych na wieloletnie
programy inwestycyjne są ujćte kaďdorazowo
w budďecie miasta na kaďdy rok,
2) istnieją moďliwoċci ubiegania sić o dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE (w zakresie
budowy ulic oraz uzbrojenia pozostającego
w gestii miasta) i/lub współfinansowania tych
inwestycji z zainteresowanym inwestorem.
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UCHWAŁA NR LXXII/880/10
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia 13 lipca 2010r.
w sprawie zmian opisu granic stałych 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 tekst jednolity z póčn. zm.1) uchwala sić,
co nastćpuje:
§ 1. 1. Dokonuje sić zmiany opisu granic stałych
obwodów głosowania: do obwodu Nr 38 dodaje sić
Plac Makusynów.
2. Załącznik do uchwały Nr LVII/688/02 Rady
Miasta Zielona Góra z dnia 9 lipca 2002r. w sprawie
utworzenia stałych obwodów głosowania (Dz. Urz.
Woj. Lubus. Nr 70, poz. 922 z póčn. zm.2) otrzymuje
brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Prezydentowi Miasta Zielona Góra.
§ 3. Uchwała wchodzi w ďycie z dniem podjćcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzćdowym Wo-

jewództwa Lubuskiego oraz podaniu do publicznej
wiadomoċci w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzćdu Miasta Zielona Góra.
Przewodniczący Rady
Adam Urbaniak
____________________________________
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167,
poz. 1760, z 2005r. Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128,
Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218,
poz. 1592, z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766 oraz 2008r.
Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111, z 2009r. Nr 213, poz. 1651
i poz. 1652 oraz z 2010r. Nr 57, poz. 536.
2
Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj.
Lubus. z 2004r. Nr 30, poz. 537, z 2006r. Nr 58, poz. 1290, z 2009r.
Nr 47, poz. 660 i poz. 661oraz z 2010r. Nr 48, poz. 688.
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Poz. 1240
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXXII/880/10
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 13 lipca 2010r.
Okręg
wyborczy

1

Aleja Wojska Polskiego za wyjątkiem numerów od 1 do 9, Krćta do nr 5.

1

2

Lisia numer: 39, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, Zjednoczenia od numeru 1 do numeru
11.

5

3

Dąbrówki, Kroċnieĉska, Miodowa, Ċwićtej Trójcy, Wiejska.

1

4

II Armii, Rydza Ċmigłego.

1

5

Stefana Wyszyĉskiego od numeru 29 do numeru 165.

1

6

Powstaĉców Warszawy, Wiċniowa.

2

7

1 Maja, Armii Krajowej, Morwowa, Leopolda Okulickiego, Szarych Szeregów.

2

8

Łuďycka do numeru 26, Monte Cassino, Studzianki, Majora Henryka Sucharskiego.

2

9

Stefana Wyszyĉskiego od numeru 1 do numeru 25.

2

11
12

Ananasowa, Bananowa, Cisowa, Cyprysowa, Cytrynowa, Dworkowa, Figowa,
Foluszowa, Grabowa, Jesionowa, Kokosowa, Krćta za wyjątkiem numeru 1 do 5,
Leċna, Magnacka, Migdałowa, Modrzewiowa, Prosta, Pszczelarska, Szlachecka,
Ċwierkowa, Wrzosowa, Zacisze, Zaċciankowa, Ďwirowa.
Budziszyĉska, Kraljevska do numeru 31.
Kraljevska od numeru 32, Wćgierska.

13

Bułgarska, Francuska.

10

14

15
16
17
18

Braci Gierymskich, Ceramiczna, Józefa Chełmoĉskiego, Xawerego Dunikowskiego, Fajansowa, Hiszpaĉska, Hoffmana, Kamionkowa, Keramzytowa, Klinkierowa,
Juliusza Kossaka, Jacka Malczewskiego, Piotra Michałowskiego, Porcelanowa,
Słowacka, Leona Wyczółkowskiego.
Zbyszka Godlewskiego, Łuďycka od numeru 28, Pionierów Zielonej Góry, Unii
Europejskiej, Zachodnia.
Festiwalowa, Anieli Krzywoĉ, Ċwićtych Cyryla i Metodego, Witebska, Tadeusza
Zawadzkiego „Zoċki” od numeru 65.
Tadeusza Zawadzkiego „Zoċki” do numeru 64.
Piastowska, Ptasia od numeru 1 do 30 za wyjątkiem numeru: 21, 23, 25, 27, 29,
Wypoczynek.

1
1
1
1

1

2
2
2
2

19

Ptasia od nr 21 za wyjątkiem numeru: 22, 24, 26, 28, 30.

2

20

Długa, Jednoċci, Marii Konopnickiej, Stanisława Moniuszki, Polna, Jana Sobieskiego, Wesoła.

5

21

Fabryczna, Jasna, Ogrodowa, Owocowa.

3

22
23

Jaskółcza numery nieparzyste do numer 15 i parzyste do numeru 34, Jana Kiliĉskiego, Ignacego Krasickiego.
Bociania, Botaniczna, Czyďykowa, Bartosza Głowackiego, Jaskółcza numery nieparzyste od nr 17 i parzyste od nr 36, Jeďykowa, Tadeusza Koċciuszki, Kukułcza, Łabćdzia, Orla, Pawia, Józefa Poniatowskiego, Sokola, Sowia, Tatrzaĉska, Ďurawia.

2
3

24

Generała Jakuba Jasiĉskiego, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Henryka Sienkiewicza, Generała Józefa Sowiĉskiego, Stroma, Zielona.

3

25

30 Maja 1960 r., Aleja Konstytucji 3 Maja, Jana Kasprowicza, Kazimierza Lisowskiego, Mariacka, Plac Pocztowy, Plac Powstaĉców Wielkopolskich, Plac Słowiaĉski, Pod Filarami, Mikołaja Reja, Stary Rynek, Ksićdza Piotra Wawrzyniaka, Stefana Ďeromskiego.

5
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26

27

28

29

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

40

41

42

43
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Ciesielska, Drzewna, Artura Grottgera, Mikołaja Kopernika, Koċcielna, Krawiecka,
Kupiecka, Licealna, Masarska, Adama Mickiewicza, Plac ksićdza biskupa Wilhelma
Pluty, Przemysłowa, Generała Sikorskiego, Ksićdza Piotra Skargi, Ċrednia, Ċwićtej
Jadwigi, Kaspra Twardowskiego, Tylna.
Agatowa, Ametystowa, Brylantowa, Budowlana, Bursztynowa, Diamentowa, Jćdrzychowska, Kasztanowa, Kąpielowa, Kiełpiĉska, Koralowa, Makowa, Mokra,
Nowojćdrzychowska, Perłowa, Rubinowa, Słowicza, Stolarska, Szafirowa, Szmaragdowa, Turkusowa, Urocza, Wronia.
Browarna, Brzozowa, Ekologiczna, Jałowcowa, Kosynierów, Koďuchowska, Maciejowicka, Generała Madaliĉskiego, Nasza, Tadeusza Olbrychta, Osiedle Robotnicze,
Osiedle Wygoda, Parkowa, Przyrodnicza, Piwna, Emilii Plater, Połaniecka, Racławicka, Szczekociĉska, Jerzego Waszczyka, Zawiszy Czarnego.
Aleja Słowackiego od numeru 14, Aliny, Balladyny, Beniowskiego, Chochlika,
Stanisława Cynarskiego, Dantyszka, Derwida, Fantazego, Filona, Geodetów, Goplany, Grabca, Grunwaldzka, Gryfa, Grzegorza, Hawryłowicza, Horsztyĉskiego,
Mieczysława Karłowicza, Kirkora, Kordiana, Krzemieniecka, Laury, Lecha, Lechitów, Lilii Wenedy, Mazepy, Nowa, Władysława Orkana, Rzemieċlnicza, Salomei,
Skierki, Strzelecka, Wacława, Wodna.
Aleja Słowackiego od numeru 1 do numeru 13, Partyzantów, Władysława Reymonta, Skrajna, Andrzeja Struga, Juliana Tuwima, Wrocławska.
Morelowa, Leopolda Staffa, Wąska.
Braniborska, Ceglana, Lubuska, Lwowska, Nad Łąkami, Piaskowa, Ċwićtej Kingi,
Grzegorza Zarugiewicza.
Chmielna, Glinianki, Górna, Gronowa, Kombatantów, Letnia, Władysława Łokietka, Osiedlowa, Pićkna, Przecznica, Henryka Siemiradzkiego, Sorbska, Tkacka, Zielonogórska.
Akademicka, Gajowa, Koċciuszkowców, Miła, Podgórna od numeru 46, Profesora
Zygmunta Szafrana, Szosa Kisieliĉska.
Dolna, Dzika, Klementowskich, Tadeusza Konicza, Sportowa, Ludwika Waryĉskiego, Zakrćt, Ludwika Zamenhofa.
Krótka, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego, Podgórna do numeru 44, Spokojna,
Wazów, Zyty.
Bolesława Chrobrego, Bolesława Krzywoustego, Mieszka I, Plac Kolejarza.
Aleja Niepodległoċci, Bankowa, Bohaterów Westerplatte, Doktora Pienićďnego,
Kazimierza Wielkiego, Plac Bohaterów, Plac Makusynów, Plac Matejki, Pod Topolami, Ułaĉska.
Akacjowa, Aleja Wojska Polskiego od numeru 1 do numeru 9, Fryderyka Chopina,
Dworcowa, Jana Keplera, Klonowa, Jana Kochanowskiego, Lipowa, Spółdzielcza.
Generała Józefa Bema, Bilewiczówny, Cicha, Zygmunta Czubiĉskiego, Dolina Zielona, Ketlinga, Kmicica, Hugo Kołłątaja, Podbipićty, Skrzetuskiego, Stanisława
Staszica, Szwajcarska, Ustronna, Wołodyjowskiego, Stanisława Wyspiaĉskiego,
Zagłoby, Ďabia.
Amelii, Dolina Luizy, Marii Skłodowskiej - Curie, Urszuli.
Amarantowa, Beďowa, Biała, Błćkitna, Błotna, Bordowa, Borówkowa, Brązowa,
Bukowa, Chłodna, Chynowska, Dćbowa, Michała Drzymały, Fioletowa, Gorzowska, Grafitowa, Granatowa, Grzybowa, Jastrzćbia, Jemiołowa, Jeďynowa, Jesienna, Jodłowa, Karminowa, Kolorowa, Kostrzyĉska, Kremowa, Krćpowska, Lazurowa, Łćďycka, Mahoniowa, Malinowa, Mićdzyrzecka, Modra, Niebieska, Oliwkowa,
Orzechowa, Pastelowa, Pistacjowa, Platynowa, Pomaraĉczowa, Popielata, Poziomkowa, Poznaĉska, Purpurowa, Róďowa, Seledynowa, Siwa, Słubicka, Sosnowa, Srebrna, Szkarłatna, Szpakowa, Tćczowa, Truskawkowa, Waniliowa, Złota,
Ďółta, Ďurawinowa.
Strumykowa, Sulechowska, Towarowa, Winogradu, Čródlana numery nieparzyste
do numeru 15 i parzyste do numeru 74.

5

3

3

3

3
3
3
3
4
4
4
4
5
5

4

4

4

4
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44

Afrodyty, Apolla, Aresa, Artemidy, Ateny, Stefana Batorego numery nieparzyste
od numeru 69 i parzyste od numeru 118, Demeter, Dionizosa, Heliosa, Heraklesa,
Hermesa, Hery, Melpomeny, Nike, Posejdona, Tomasza Sobkowiaka, Jana Zamoyskiego, Zeusa.

5

45

Konstruktorów, Lotników, Mechaników, Spawaczy, Trasa Północna.

5

46

47
48
49

Stefana Batorego numery nieparzyste do numeru 67 i parzyste do numeru 116,
Dekoracyjna, Elektronowa, Energetyków, Harcerska, Anny Jagiellonki, Jana z Kolna, Generała Mariana Langiewicza, Ludowa, Obywatelska, Rajska, Romualda
Traugutta.
Boduena, Generała Dąbrowskiego, Jelenia, Krakusa, Krucza, Lisia za wyjątkiem
numeru: 39, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, Łąkowa, Młyĉska, Piesza, Przy Gazowni,
Rymarska, Składowa, Słoneczna, Ċwićtojaĉska, Wandy, Wćglowa, Zamkowa.
Chemiczna, Działkowa, Mała, Naftowa, Objazdowa, Olchowa, Osadnicza, Róďana,
Zimna, Zjednoczenia za wyjątkiem numeru 1 do numeru 11.
Agrestowa, Porzeczkowa.

5

5
5
1

52

Dereszowa, Ječdziecka, Karowa, Kolejowa, Kucykowa, Okrćďna, Osiedle Kaszubskie, Osiedle Ċląskie, Polanka, Przewalskiego, Przyleċna, Raculka, Rumakowa,
Stajenna, Strzemienna, Tarpanowa, Wyċcigowa, Zielony Las.
Augustowska, Bałtycka, Bosmaĉska, Fregatowa, Giďycka, Graniczna, Kapitaĉska,
Kćtrzyĉska, Mrągowska, Olsztyĉska, Osiedle Pomorskie od numeru 1 do numeru
7, Róďy Wiatrów, Rybacka, Studzienna, Suwalska, Szantowa, Sztormowa, Ďeglarska.
Osiedle Pomorskie od numeru 8.

53

Armii Ludowej, Niecała, Wileĉska, Władysława IV.

3

54

Dom Pomocy Społecznej.

3

55

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów.

3

56

Boczna, Bolka i Lolka, Calineczki, Doďynkowa, Jagodowa, Jarzćbinowa, Jasia
i Małgosi, Jćczmienna, Konopna, Kopciuszka, Krasnoludków, Królewny Ċnieďki,
Krzywa, Kubusia Puchatka, Misia Uszatka, Pinokia, Piotrusia Pana, Podwójna,
Pszenna, Rolnicza, Rzepakowa, Warzywna, Wierzbowa, Winna, Zboďowa, Złotej
Rybki, Ďytnia.

3

57

Potokowa, Ruczajowa, Zdrojowa.

4

50

51

58

59
12 40
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Henryka Arctowskiego, Azaliowa, Bratkowa, Chabrowa, Aleksandra Czekanowskiego, Jana Czerskiego, Daliowa, Ignacego Domeyki, Fiołkowa, Kazimierza Funka, Gočdzikowa, Janusza Groszkowskiego, Jana Heweliusza, Leopolda Infelda,
Irysowa, Jaċminowa, Kaczeĉcowa, Kalinowa, Roberta Kocha, Oskara Kolberga,
Konwaliowa, Krokusowa, Lawendowa, Leszczynowa, Liliowa, Ignacego Łukasiewicza, Mieczykowa, Nagietkowa, Gabriela Narutowicza, Alfreda Nobla, Karola
Olszewskiego, Rezedowa, Rumiankowa, Sasankowa, Wacława Sierpiĉskiego, Słonecznikowa, Stokrotkowa, Storczykowa, Pawła Strzeleckiego, Jćdrzeja Ċniadeckiego, Tulipanowa, Zygmunta Wróblewskiego, Zawilcowa.
Zygmunta Krasiĉskiego, Rusałki, Franciszka Rzečniczka, Technologów, Čródlana
numery nieparzyste od numeru 17 i parzyste od numeru 76.

4

4
4

3

5
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UCHWAŁA NR LXXII/881/10
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia 13 lipca 2010r.
w sprawie zmian opisu granic okręgów wyborczych.
Na podstawie art. 92 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 lipca
1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003r. Nr 159,
poz. 1547 tekst jednolity z póčn. zm.) uchwala sić, co
nastćpuje:
§ 1. 1. Dokonuje sić zmiany opisu granic okrćgów wyborczych utworzonych na terenie Miasta
Zielona Góra:
1) do okrćgu Nr 1 włącza sić ulice: Bananową oraz
Figową;
2) do okrćgu Nr 2 włącza sić ulicć Zbyszka Godlewskiego;
3) w okrćgu Nr 3:
a) włącza sić ulice: Ekologiczną, Geodetów,
Leszczynową, Piotrusia Pana, Przyrodniczą,
Uroczą,
b) zmienia sić nazwć ulicy z "Kingi" na "Ċwićtej
Kingi";
4) w okrćgu Nr 4:
a) włącza sić ulice: Amelii, Augustowską, Bałtycką, Billewiczówny, Borówkową, Bosmaĉską, Dolinć Luizy, Fregatową, Giďycką, Gorzowską, Graniczną, Jemiołową, Jeďynową,
Kapitaĉską, Kćtrzyĉską, Kostrzyĉską, Mićdzyrzecką, Mrągowską, Olsztyĉską, Purpurową,
Róďy Wiatrów, Rybacką, Słubicką, Studzienną, Suwalską, Szantową, Sztormową, Ďeglarską, Ďurawinową,

b) do ul. Čródlanej dodaje sić dookreċlenie numerów- "nieparzyste do numeru 15 i parzyste
do numeru 74",
c) wyłącza sić Osiedle Mazurskie;
5) do okrćgu Nr 5 włącza sić Plac Makusynów
i ulice: Rusałki, Tomasza Sobkowiaka oraz Čródlaną-numery nieparzyste od numeru 17 i parzyste od numeru 76.
2. Załącznik do uchwały Nr LVII/687/02 Rady
Miasta Zielona Góra z dnia 9 lipca 2002r. w sprawie
utworzenia okrćgów wyborczych (Dz. Urz. Woj.
Lubus. Nr 70, poz. 921) otrzymuje brzmienie jak
w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Prezydentowi Miasta Zielona Góra.
§ 3. Uchwała wchodzi w ďycie z dniem podjćcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego oraz podaniu do publicznej
wiadomoċci w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzćdu Miasta Zielona Góra.
Przewodniczący Rady
Adam Urbaniak
________________________________________
1
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167,
poz. 1760, z 2005r. Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128,
Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218,
poz. 1592, z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766 oraz 2008r.
Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111, z 2009r. Nr 213, poz. 1651
i poz. 1652 oraz z 2010r. Nr 57, poz. 536.
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXXII/881/10
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 13 lipca 2010r.

Wykaz okręgów wyborczych
ich granice i numery oraz liczba wybieranych radnych w Mieście Zielona Góra
Numer
okręgu

1

2

3

Granice okręgu
II Armii, Agrestowa, Aleja Wojska Polskiego za wyjątkiem numerów od 1 do 9,
Ananasowa, Bananowa, Braci Gierymskich, Bułgarska, Budziszyĉska, Ceramiczna, Józefa Chełmoĉskiego, Cisowa, Cyprysowa, Cytrynowa, Dąbrówki, Xawerego Dunikowskiego, Dworkowa, Fajansowa, Figowa, Foluszowa, Francuska, Grabowa, Hiszpaĉska, Hoffmana, Jesionowa, Kamionkowa, Keramzytowa, Klinkierowa, Kokosowa, Juliusza Kossaka, Kraljevska, Krćta, Kroċnieĉska, Leċna, Magnacka, Jacka Malczewskiego, Piotra Michałowskiego, Migdałowa, Miodowa,
Modrzewiowa, Porcelanowa, Porzeczkowa, Prosta, Pszczelarska, Rydza Ċmigłego, Słowacka, Szlachecka, Ċwićtej Trójcy, Ċwierkowa, Wćgierska, Wiejska,
Wrzosowa, Leona Wyczółkowskiego, Stefana Wyszyĉskiego od numeru 29 do
numeru 165, Zacisze, Zaċciankowa, Ďwirowa.
1 Maja, Armii Krajowej, Festiwalowa, Zbyszka Godlewskiego, Jaskółcza numery
nieparzyste do numeru 15 i parzyste do numeru 34, Jana Kiliĉskiego, Ignacego
Krasickiego, Anieli Krzywoĉ, Łuďycka, Monte Cassino, Morwowa, Leopolda Okulickiego, Piastowska, Pionierów Zielonej Góry, Powstaĉców Warszawy, Ptasia,
Studzianki, Majora Henryka Sucharskiego, Szarych Szeregów, Ċwićtych Cyryla
i Metodego, Unii Europejskiej, Wiċniowa, Witebska, Wypoczynek, Stefana Wyszyĉskiego od numeru 1 do numeru 25, Zachodnia, Tadeusza Zawadzkiego
„Zoċki”.
Agatowa, Aleja Słowackiego, Aliny, Ametystowa, Henryka Arctowskiego, Armii
Ludowej, Azaliowa, Balladyny, Beniowskiego, Boczna, Bolka i Lolka, Bociania,
Botaniczna, Braniborska, Bratkowa, Browarna, Brylantowa, Brzozowa, Budowlana, Bursztynowa, Calineczki, Ceglana, Chabrowa, Chmielna, Chochlika, Stanisława Cynarskiego, Aleksandra Czekanowskiego, Jana Czerskiego, Czyďykowa,
Daliowa, Dantyszka, Derwida, Diamentowa, Ignacego Domeyki, Doďynkowa,
Ekologiczna, Fabryczna, Fantazego, Filona, Fiołkowa, Kazimierza Funka, Geodetów, Glinianki, Bartosza Głowackiego, Goplany, Gočdzikowa, Górna, Grabca,
Gronowa, Janusza Groszkowskiego, Grunwaldzka, Gryfa, Grzegorza, Hawryłowicza, Jana Heweliusza, Horsztyĉskiego, Leopolda Infelda, Irysowa, Jagodowa,
Jałowcowa, Jarzćbinowa, Jasia i Małgosi, Generała Jakuba Jasiĉskiego, Jaskółcza numery nieparzyste od numeru 17 i parzyste od numeru 36, Jasna, Jaċminowa, Jeďykowa, Jćczmienna, Jćdrzychowska, Kaczeĉcowa, Kalinowa, Mieczysława Karłowicza, Kasztanowa, Kąpielowa, Kiełpiĉska, Kirkora, Roberta Kocha,
Oskara Kolberga, Kombatantów, Konopna, Konwaliowa, Kopciuszka, Koralowa,
Kordiana, Kosynierów, Tadeusza Koċciuszki, Koďuchowska, Krasnoludków, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Krokusowa, Królewny Ċnieďki, Krzemieniecka, Krzywa, Kubusia Puchatka, Kukułcza, Laury, Lawendowa, Lecha, Lechitów, Leszczynowa, Letnia, Lilii Wenedy, Liliowa, Lubuska, Lwowska, Łabćdzia, Władysława
Łokietka, Ignacego Łukasiewicza, Maciejowicka, Generała Madaliĉskiego, Makowa, Mazepy, Mieczykowa, Misia Uszatka, Mokra, Morelowa, Nad Łąkami, Nagietkowa, Gabriela Narutowicza, Nasza, Niecała, Alfreda Nobla, Nowa, Nowojćdrzychowska, Ogrodowa, Tadeusza Olbrychta, Karola Olszewskiego, Władysława Orkana, Orla, Osiedle Robotnicze, Osiedle Wygoda, Osiedlowa, Owocowa,
Pawia, Parkowa, Partyzantów, Perłowa, Piaskowa, Pićkna, Pinokia, Piotrusia
Pana, Piwna, Emilii Plater, Podwójna, Połaniecka, Józefa Poniatowskiego, Przecznica, Przyrodnicza, Pszenna, Racławicka, Władysława Reymonta, Rezedowa,
Rolnicza, Rubinowa, Rumiankowa, Rzemieċlnicza, Rzepakowa, Salomei, Sasankowa, Henryka Siemiradzkiego, Henryka Sienkiewicza, Wacława Sierpiĉskiego,
Skierki, Skrajna, Słonecznikowa, Słowicza, Sokola, Sorbska, Sowia, Generała
Józefa Sowiĉskiego, Leopolda Staffa, Stokrotkowa, Stolarska, Storczykowa,

Liczba wybieranych radnych
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Stroma, Andrzeja Struga, Strzelecka, Pawła Strzeleckiego, Jćdrzeja Ċniadeckiego, Ċwićtej Kingi, Szafirowa, Szczekociĉska, Szmaragdowa, Tatrzaĉska, Tkacka,
Tulipanowa, Turkusowa, Juliana Tuwima, Urocza, Wacława, Warzywna, Jerzego
Waszczyka, Wąska, Wierzbowa, Wileĉska, Winna, Władysława IV, Wodna, Wrocławska, Wronia, Zygmunta Wróblewskiego, Grzegorza Zarugiewicza, Zawilcowa, Zawiszy Czarnego, Zboďowa, Zielona, Zielonogórska, Złotej Rybki, Ďurawia,
Ďytnia.
Akademicka, Amarantowa, Amelii, Augustowska, Bałtycka, Generała Józefa Bema, Beďowa, Biała, Billewiczówny, Błćkitna, Błotna, Bordowa, Borówkowa,
Bosmaĉska, Brązowa, Bukowa, Chłodna, Bolesława Chrobrego, Chynowska,
Cicha, Zygmunta Czubiĉskiego, Dereszowa, Dćbowa, Dolina Luizy, Dolina Zielona, Dolna, Michała Drzymały, Dzika, Fioletowa, Fregatowa, Gajowa, Giďycka,
Gorzowska, Grafitowa, Granatowa, Graniczna, Grzybowa, Jastrzćbia, Jemiołowa, Jesienna, Ječdziecka, Jeďynowa, Jodłowa, Kapitaĉska, Karminowa, Karowa,
Ketlinga, Kćtrzyĉska, Klementowskich, Kmicica, Kolejowa, Kolorowa, Hugo Kołłątaja, Tadeusza Konicza, Kostrzyĉska, Koċciuszkowców, Kremowa, Krćpowska,
Krótka, Bolesława Krzywoustego, Kucykowa, Lazurowa, Łćďycka, Mahoniowa,
Malinowa, Mieszka I, Mićdzyrzecka, Miła, Modra, Mrągowska, Niebieska, Okrćďna, Oliwkowa, Olsztyĉska, Orzechowa, Osiedle Kaszubskie, Osiedle Pomorskie,
Osiedle Ċląskie, Pastelowa, Pistacjowa, Plac Kolejarza, Plac Marszałka Józefa
Piłsudskiego, Platynowa, Podbipićty, Podgórna, Polanka, Pomaraĉczowa, Popielata, Potokowa, Poziomkowa, Poznaĉska, Przewalskiego, Przyleċna, Purpurowa,
Raculka, Róďowa, Róďy Wiatrów, Ruczajowa, Rumakowa, Rybacka, Seledynowa,
Siwa, Marii Skłodowskiej-Curie, Skrzetuskiego, Słubicka, Sosnowa, Spokojna,
Sportowa, Srebrna, Stajenna, Stanisława Staszica, Strumykowa, Strzemienna,
Studzienna, Sulechowska, Suwalska, Profesora Zygmunta Szafrana, Szantowa,
Szkarłatna, Szosa Kisieliĉska, Szpakowa, Sztormowa, Szwajcarska, Tarpanowa,
Tćczowa, Towarowa, Truskawkowa, Urszuli, Ustronna, Waniliowa, Ludwika Waryĉskiego, Wazów, Winogradu, Wołodyjowskiego, Stanisława Wyspiaĉskiego,
Wyċcigowa, Zagłoby, Zakrćt, Ludwika Zamenhofa, Zdrojowa, Zielony Las, Złota,
Zyty, Čródlana –nieparzyste do numeru 15 i parzyste do numeru 74 , Ďabia, Ďeglarska, Ďółta, Ďurawinowa.
30 Maja 1960 r., Afrodyty, Akacjowa, Aleja Konstytucji 3 Maja, Aleja Niepodległoċci, Aleja Wojska Polskiego od numeru 1 do numeru 9, Apolla, Aresa, Artemidy, Ateny, Bankowa, Stefana Batorego, Boduena, Bohaterów Westerplatte,
Ciesielska, Chemiczna, Fryderyka Chopina, Generała Jarosława Dąbrowskiego,
Dekoracyjna, Demeter, Dionizosa, Długa, Drzewna, Dworcowa, Działkowa, Elektronowa, Energetyków, Artura Grottgera, Harcerska, Heliosa, Heraklesa, Hermesa, Hery, Anny Jagiellonki, Jana z Kolna, Jednoċci, Jelenia, Jana Kasprowicza,
Kazimierza Wielkiego, Jana Keplera, Klonowa, Jana Kochanowskiego, Marii Konopnickiej, Konstruktorów, Mikołaja Kopernika, Koċcielna, Krakusa, Zygmunta
Krasiĉskiego, Krawiecka, Krucza, Kupiecka, Generała Mariana Langiewicza, Licealna, Lipowa, Lisia, Kazimierza Lisowskiego, Lotników, Ludowa, Łąkowa, Mała,
Mariacka, Masarska, Mechaników, Melpomeny, Adama Mickiewicza, Młyĉska,
Stanisława Moniuszki, Naftowa, Nike, Objazdowa, Obywatelska, Olchowa,
Osadnicza, Doktora Pienićďnego, Piesza, Plac Bohaterów, Plac ks. biskupa Wilhelma Pluty, Plac Makusynów, Plac Matejki, Plac Pocztowy, Plac Powstaĉców
Wielkopolskich, Plac Słowiaĉski, Pod Filarami, Pod Topolami, Polna, Posejdona,
Przemysłowa, Przy Gazowni, Rajska, Mikołaja Reja, Rusałki, Róďana, Rymarska,
Franciszka Rzečniczaka, Generała Sikorskiego, Ksićdza Piotra Skargi, Składowa,
Słoneczna, Jana Sobieskiego, Tomasza Sobkowiaka, Spawaczy, Spółdzielcza,
Stary Rynek, Ċrednia, Ċwićtej Jadwigi, Ċwićtojaĉska, Technologów, Trasa Północna, Romualda Traugutta, Kaspra Twardowskiego, Tylna, Ułaĉska, Wandy,
Ksićdza Piotra Wawrzyniaka, Wesoła, Wćglowa, Zamkowa, Jana Zamoyskiego,
Zeusa, Zimna, Zjednoczenia, Čródlana –nieparzyste od numeru 17 i parzyste od
numeru 76 , Stefana Ďeromskiego.

Poz. 1241

5

5

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 88

– 6047 –

Poz. 1242

1242
12 42

UCHWAŁA NR LIV/334/10
RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM
z dnia 22 lipca 2010r.
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nowogrodzie Bobrzańskim przy
ul. Kościuszki i ul. Spokojnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 20 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003r.,
poz. 717 ze zm.) uchwala sić, co nastćpuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Uchwala sić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Nowogrodzie Bobrzaĉskim przy ul. Koċciuszki i ul. Spokojnej.
2. Integralnymi czćċciami uchwały są:
1) rysunek w skali 1:1000 terenu wymienionego
w § 1 ust.1 stanowiący załącznik Nr 1;
2) rozstrzygnićcie dotyczące sposobu rozpatrzenia
uwag do projektu planu, stanowiące załącznik
Nr 2;
3) rozstrzygnićcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleďą do zadaĉ własnych
gminy oraz zasad ich finansowania, stanowiące
załącznik Nr 3.
§ 2. Uchwała niniejsza jest zgodna z:
1) uchwałą Nr XXXVIII/223/09 z dnia 25 czerwca
2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nowogrodzie Bobrzaĉskim przy
ul. Koċciuszki i ul. Spokojnej;

bo dokuczliwe dla otaczającego terenu,
a zwłaszcza hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie, zanieczyszczenie
wody, gleby i powietrza (w tym uciąďliwe zapachy) oraz zanieczyszczenia odpadami - przekraczające obowiązujące wielkoċci normowe oraz
ograniczone w oparciu o przepisy odrćbne;
4) usługach – naleďy przez to rozumieć takie usługi, które słuďą zaspokojeniu podstawowych potrzeb ludnoċci, m.in.: punkty usługowe, łącznoċć, handel detaliczny, gastronomić, noclegi,
rozrywkć, edukacjć, opiekć zdrowotną i nie wytwarzają dóbr materialnych oraz które nie naleďą do przedsićwzićć mogących znacząco oddziaływać na ċrodowisko zgodnie z przepisami
odrćbnymi;
5) ładzie przestrzennym – naleďy przez to rozumieć takie ukształtowanie przestrzeni, które
tworzy harmonijną całoċć oraz uwzglćdnia
w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, ċrodowiskowe, kulturowe
oraz kompozycyjno-estetyczne;
6) ċcianie frontowej lub elewacji frontowej – naleďy przez to rozumieć elewacjć od strony drogi;
7) przepisach odrćbnych – naleďy przez to rozumieć aktualne w momencie realizacji niniejszej
uchwały przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, normy branďowe oraz ograniczenia
w dysponowaniu terenem wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych.

2) ustaleniami studium uwarunkowaĉ i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
Miasta
i Gminy Nowogród Bobrzaĉski uchwalonego
uchwałą Nr XXVI/182/02 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzaĉskim z dnia 21 marca 2002r.
ze zmianami.

§ 4. 1. Nastćpujące oznaczenia graficzne na rysunku są obowiązującymi ustaleniami planu:

§ 3. Ilekroć w ustaleniach niniejszej uchwały jest
mowa o:

2) obowiązująca linia zabudowy, którą wyznacza
lico ċciany frontowej budynku mieszkalnego
lub usługowego;

1) planie – naleďy przez to rozumieć miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 1 ust. 1;
2) rysunku – naleďy przez to rozumieć graficzny
zapis planu przedstawiony na mapie w skali
1:1000, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej
uchwały;
3) uciąďliwoċci – naleďy przez to rozumieć przekroczenie standardów jakoċci ċrodowiska,
w tym zjawiska lub stany utrudniające ďycie al-

1) linie rozgraniczające tereny o róďnym przeznaczeniu lub róďnych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalna linia zabudowy, tzn. linia
ograniczająca obszar, na którym dopuszcza sić
realizacjć obiektów kubaturowych;
4) symbole okreċlające przeznaczenie terenów.
2. Pozostałe, nie wymienione w ust.1 elementy
rysunku planu, mają charakter informacyjny i nie są
ustaleniami planu.
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Rozdział 2
Przeznaczenie terenów
§ 5. Na obszarze objćtym planem wyznacza sić:
1) tereny oznaczone na rysunku symbolem MZ –
przeznacza sić pod zabudowć mieszkaniową
z dopuszczeniem usług wbudowanych w parterach;
2) tereny oznaczone na rysunku symbolem MN –
przeznacza sić pod zabudowć mieszkaniową
jednorodzinną;
3) tereny oznaczone na rysunku symbolem UM –
przeznacza sić pod zabudowć usługową, z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej;
4) tereny oznaczone na rysunku symbolem KDW
oraz dodatkowo symbolem cyfrowym – przeznacza sić pod drogi wewnćtrzne

Poz. 1242

poċrednio przy granicy, zachowując obowiązującą
i nieprzekraczalną linić zabudowy.
3. Budynki towarzyszące, tj. gospodarcze, garaďe, sytuować naleďy na zapleczu działek.
§ 7. 1. Ustala sić dla terenów oznaczonych na rysunku symbolem MN:
1) zabudowć jako wolnostojące budynki parterowe z poddaszem, o wysokoċci mierzonej od
poziomu terenu do poziomu okapu maksymalnie do 4m;
2) dachy spadziste z moďliwoċcią montaďu okien
połaciowych, lukarn, itp, o kącie nachylenia
głównych połaci mieszczącym sić w granicach
35-45st., w budynkach przy obowiązującej linii
zabudowy ustawione kalenicowo, kryte dachówką w odcieniach ceramiki naturalnej, brązu, czerwieni lub grafitu;

a) teren KDW-1 – utwardzony ciąg pieszojezdny;

3) szerokoċć elewacji frontowych
mieszkalnych 10m-20m;

b) teren KDW-2 – poszerzenie drogi znajdującej
sić poza obszarem planu;

4) powierzchnić zabudowy maksymalnie do 50%
powierzchni działki;

5) teren oznaczony na rysunku symbolem KX –
przeznacza sić pod ciąg pieszy;

5) teren biologicznie czynny stanowiący co najmniej 40% powierzchni działki;

Rozdział 3

6) wjazdy na teren z przylegających ciągów komunikacyjnych;

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenów
§ 6. 1. Ustala sić dla terenów oznaczonych na rysunku symbolem MZ:
1) zabudowć o charakterze ċródmiejskim, o wysokoċci jednej lub dwóch kondygnacji + poddasze;
2) wysokoċć budynków mierzoną od poziomu terenu do poziomu okapu lub gzymsu maksymalnie do 7m;
3) dachy o kącie nachylenia połaci mieszczącym
sić w granicach 35-45st., z moďliwoċcią montaďu lukarn od strony zaplecza działki, kryte dachówką w odcieniach ceramiki naturalnej, brązu, czerwieni, w tym dachy budynków stojących przy obowiązującej linii zabudowy ustawione kalenicowo, dwu- lub wielospadowe;
4) szerokoċć elewacji frontowych budynków od
7m do szerokoċci frontu działki:
5) maksymalną powierzchnić zabudowy do 70%
powierzchni działki;
6) teren biologicznie czynny stanowiący co najmniej 10% powierzchni działki zagospodarowany zielenią;
7) wjazdy na poszczególne posesje z ul. Koċciuszki oraz ciągów komunikacyjnych KDW;
8) prawo pozostawienia istniejącej zabudowy
z moďliwoċcią rozbudowy, nadbudowy i przebudowy zgodnie z ustaleniami planu.
2. Zabudowć sytuować z zachowaniem minimalnej odległoċci 1,5m od granicy działki lub bez-

budynków

7) prawo pozostawienia istniejącej zabudowy
z moďliwoċcią rozbudowy, nadbudowy i przebudowy zgodnie z ustaleniami planu;
2. Zabudowć sytuować z zachowaniem minimalnej odległoċci 1,5m od granicy działki lub bezpoċrednio przy granicy, zachowując obowiązującą
i nieprzekraczalną linić zabudowy.
3. Budynki towarzyszące, tj. gospodarcze, garaďe, sytuować naleďy na zapleczu działek.
§ 8. 1. Ustala sić dla terenów oznaczonych na rysunku symbolem UM:
1) zabudowć o charakterze ċródmiejskim, o wysokoċci od jednej do trzech kondygnacji + poddasze;
2) wysokoċć budynków mierzoną od strony ulicy:
od poziomu terenu do poziomu okapu lub
gzymsu maksymalnie do 7m;
3) dachy o kącie nachylenia połaci mieszczącym
sić w granicach 35-45st., z moďliwoċcią montaďu okien połaciowych, lukarn, itp, kryte dachówką w odcieniach ceramiki naturalnej, brązu, czerwieni, w tym dachy budynków stojących przy obowiązującej linii zabudowy ustawione kalenicowo, dwu- lub wielospadowe;
4) szerokoċć elewacji frontowych budynków od
10m do szerokoċci frontu terenu;
5) powierzchnić zabudowy od 30% do 90% powierzchni terenu;
6) wjazdy na teren z przylegających ciągów komunikacyjnych;
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7) prawo pozostawienia istniejącej zabudowy
z moďliwoċcią rozbudowy, nadbudowy i przebudowy zgodnie z ustaleniami planu.
2. Zabudowć sytuować z zachowaniem minimalnej odległoċci 1,5m od granicy działki lub bezpoċrednio przy granicy, zachowując obowiązującą
i nieprzekraczalną linić zabudowy.
3. Budynki towarzyszące, tj. gospodarcze, garaďe, sytuować naleďy na zapleczu działek.
Rozdział 4
Zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego, ustalenia ogólne

Poz. 1242
Rozdział 5

Ustalenia dotyczące zasad i warunków scalania
i podziału nieruchomości
§ 10. 1. Zakazuje sić wydzielenia działek nie posiadających dostćpu do drogi, z wyjątkiem działek
wydzielanych w celu poprawy zagospodarowania
istniejących działek budowlanych.
2. Na terenach MN nowo wydzielana działka,
z wyjątkiem działek pod urządzenia infrastruktury
technicznej i działek wydzielanych w celu poprawy
zagospodarowania istniejących działek budowlanych, musi spełniać co najmniej jeden z poniďszych
warunków:

§ 9. 1. Na obszarze objćtym planem ustala sić:

1) minimalna szerokoċć frontu wynosi 20m;

1) realizacjć ciągów komunikacyjnych z uďyciem
drobnowymiarowych materiałów rozbieralnych;

2) minimalna powierzchnia wynosi 800m2.

2) realizacjć oċwietlenia ciągów komunikacyjnych
z uďyciem opraw oċwietleniowych o wyglądzie
jednolitym w jednej pierzei ulicy;

Zasady funkcjonowania infrastruktury technicznej

3) realizacjć ogrodzenia terenów:
a) jako aďurowe z elementów drobnowymiarowych;
b) z dopuszczeniem muru pełnego do maksymalnej wysokoċci 2m;
c) z zakazem stosowania prefabrykowanych
przćseł betonowych;
4) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych, z wyjątkiem obiektów sytuowanych na czas budowy;
5) lokalizacjć reklam jedynie w formie zorganizowanej i ujednoliconej co do wielkoċci i jakoċci
w jednej pierzei ulicy z zakazem lokalizacji reklam wolnostojących;
6) zakaz lokalizacji naziemnych sieci uzbrojenia
technicznego z wyjątkiem przyłączy o charakterze czasowym,
7) zakaz lokalizacji masztów telekomunikacyjnych.
2. Przed realizacją nowej zabudowy nakazuje sić
rozpoznanie warunków hydrogeologicznych i geologiczno-inďynierskich na terenie objćtym inwestycją.
3. Realizacja inwestycji wymaga zapewnienia
dróg poďarowych wynikających z przepisów odrćbnych.
4. Przy zagospodarowaniu kaďdej działki budowlanej naleďy zabezpieczyć odpowiednią do przeznaczenia terenu liczbć miejsc postojowych.
5. Zakazuje sić zabudowy oraz nasadzeĉ drzew
i krzewów na trasach przebiegu linii elektroenergetycznych.

Rozdział 6
§ 11. 1. Ustala sić nastćpujące ogólne zasady
uzbrojenia terenów:
1) sieci uzbrojenia technicznego terenu naleďy
prowadzić w obrćbie linii rozgraniczających
dróg i ciągów komunikacji pieszej i pieszojezdnej;
2) sieci uzbrojenia technicznego naleďy projektować jako podziemne, z wyjątkiem przyłączy
o charakterze czasowym;
3) wszelkie inwestycje i zmiany w zakresie zaopatrzenia w ciepło, wodć, gaz, energić elektryczną, odprowadzenia ċcieków wymagają uzyskania warunków technicznych od właċciwych
dysponentów sieci;
4) przy projektowaniu nowych inwestycji naleďy
unikać kolizji z istniejącymi elementami infrastruktury technicznej, w przypadku kolizji projektowanego zagospodarowania naleďy istniejącą sieć przenieċć zgodnie z warunkami okreċlonymi w przepisach odrćbnych po uzgodnieniu z właċciwym operatorem sieci;
5) dopuszcza sić lokalizacjć sieci i urządzeĉ infrastruktury technicznej na innych niď wymienione
w pkt 1 terenach, o ile nie zostaną zakłócone
podstawowe funkcje tych terenów.
2. W zakresie zaopatrzenia w wodć:
1) ustala sić:
a) dostawć wody z miejskiej sieci wodociągowej poprzez jej rozbudowć, zapewniającą
ciągłoċć dostawy wody dla odbiorców;
b) rozbudowć, modernizacjć istniejących sieci
na terenach zainwestowanych;
c) pokrycie zapotrzebowania na wodć dla celów
przeciwpoďarowych zgodnie z przepisami odrćbnymi przez istniejący i rozbudowywany
system zaopatrzenia w wodć;
d) wyposaďenie przewodów wodociągowych
w hydranty zgodnie z odrćbnymi przepisami
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zakresie

2. Zakazuje sić odprowadzania ċcieków bytowych do wód i gruntu.

2) dopuszcza sić w okresie przejċciowym, tj. do
czasu wybudowania sieci wodociągowej, zaopatrzenie w wodć z ujćć własnych pod warunkiem zachowania przepisów odrćbnych.

3. Zakazuje sić, w nowoprojektowanej zabudowie, stosowania urządzeĉ grzewczych na paliwa
stałe, z wyjątkiem urządzeĉ proekologicznych, emitujących minimalną iloċć spalin.

3. W zakresie odprowadzenia ċcieków bytowych:

Rozdział 8

1) ustala sić obowiązek odprowadzania ċcieków
bytowych do systemu kanalizacji miejskiej,

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków

2) dopuszcza sić odprowadzenie ċcieków bytowych do indywidualnych szczelnych zbiorników
bezodpływowych usytuowanych na działkach,
do momentu powstania moďliwoċci przyłączenia do sieci kanalizacji miejskiej;

§ 13. 1. W odniesieniu do budynku wpisanego
do rejestru zabytków, pokazanego na rysunku planu,
obowiązują nastćpujące ustalenia:

3) zakazuje sić budowy przydomowych oczyszczalni ċcieków.
4. Wody opadowe naleďy odprowadzać do istniejących i projektowanych sieci kanalizacji deszczowej lub do zbiorników retencyjnych sytuowanych na działkach.
5. Zaopatrzenie w gaz naleďy realizować poprzez
budowć sieci gazowej, jej rozbudowć i modernizacjć, pod warunkiem zachowania stref kontrolowanych od gazociągów zgodnie z przepisami odrćbnymi w zakresie sieci gazowych.
6. Zaopatrzenie w energić elektryczną naleďy realizować poprzez budowć podziemnej sieci kablowej. Realizacjć przyłączy uzaleďnia sić od nawiązania
sić poziomem posadowienia do rzćdnych docelowych drogi, przy której znajduje sić teren inwestycji
oraz koordynacji z pozostałymi elementami uzbrojenia terenu. Dopuszcza sić zaopatrzenie w energić
elektryczną z indywidualnych čródeł energii odnawialnej.
7. Ustala sić ogrzewanie budynków indywidualne.
8. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów
ustala sić:
1) segregacjć odpadów;
2) gromadzenie odpadów indywidualne, w pojemnikach usytuowanych na działkach, z dopuszczeniem lokalizacji pergoli na pojemniki
w ogrodzeniach działek;
3) wywóz odpadów na składowisko zgodnie
z umową z przedsićbiorcą posiadającym zezwolenie Burmistrza na tć działalnoċć;
9. W zakresie budowy sieci telekomunikacyjnych
ustala sić realizacjć systemu kablowej i radiodostćpowej sieci telefonicznej.
10. W zakresie budowy innych, nie wymienionych wyďej sieci, obowiązują ustalenia ust.1.
Rozdział 7
Zasady ochrony środowiska i zdrowia ludzi
§ 12. 1. Ustala sić ochronć zbiornika wód podziemnych Nr 301 „Pradolina Zasiek – Nowa Sól”
zgodnie z przepisami odrćbnymi.

1) naleďy zachować istniejącą w dniu uchwalenia
planu formć architektoniczną i gabaryty;
2) do pokrycia dachu naleďy stosować dachówkć
ceramiczną karpiówkć, w kolorze naturalnym;
3) zakazuje sić stosowania blachy dachówkopodobnej;
4) w przypadku wymiany stolarki naleďy montować stolarkć drewnianą, o jednorodnym charakterze i podziałach na całej elewacji frontowej;
5) budynek naleďy utrzymywać w dobrym stanie
technicznym i estetycznym;
6) wszelkie roboty budowlane naleďy uzgadniać
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
2. Na obszarze objćtym planem ustala sić strefć
ochrony konserwatorskiej, w której obowiązują nastćpujące ustalenia:
1) budynki Nr 1, Nr 4, Nr 8, Nr 10, Nr 12, Nr 14,
Nr 16, Nr 22 naleďy utrzymywać w istniejącej
w dniu uchwalenia planu formie architektonicznej i gabarytach oraz zachować wygląd
elewacji, tj. rozplanowanie otworów, detale architektoniczne, w budynku Nr 14 zachować
przejazd bramowy;
2) w elewacjach budynków Nr 4, Nr 8, Nr 12,
Nr 14 naleďy zachować istniejącą w dniu
uchwalenia planu drewnianą stolarkć lub odtworzyć na wzór istniejącej;
3) zakazuje sić stosowania pokryć dachowych
z blachy dachówkopodobnej;
4) zabudowć naleďy utrzymywać w dobrym stanie
technicznym i estetycznym;
5) nowe lokalizacje oraz roboty budowlane naleďy
uzgadniać z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
3. Osoby, które w trakcie prowadzenia robót budowlanych na obszarze objćtym planem odkryją
przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, ďe
jest on zabytkiem, są zobowiązane:
1) wstrzymać wszelkie prace, mogących uszkodzić
lub zniszczyć znalezisko;
2) zabezpieczyć znalezisko i miejsce jego odkrycia;

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 88

– 6051 –

3) niezwłocznie powiadomić o tym Burmistrza
Nowogrodu Bobrzaĉskiego, Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub Powiatowego Konserwatora Zabytków.
Rozdział 9
Warunki tymczasowego zagospodarowania
terenów
§ 14. Do momentu realizacji ustaleĉ niniejszego
planu sposób uďytkowania i zagospodarowania terenów pozostaje dotychczasowy
Rozdział 10
Przepisy końcowe
§ 15. Plan nie wprowadza ustaleĉ dotyczących:
1) kształtowania przestrzeni publicznych z uwagi
na ich brak w obszarze objćtym planem;
2) obiektów podlegających ochronie, terenów
górniczych, a takďe zagroďonych osuwaniem sić

Poz. 1242
mas ziemnych - z uwagi na brak takich obiektów i terenów w obszarze objćtym planem;

3) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uďytkowaniu.
§ 16. Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla terenów przeznaczonych
do zagospodarowania ustala sić stawkć procentową
słuďącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartoċci
nieruchomoċci w wysokoċci 15%.
§ 17. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie
30 dni od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeĉ Urzćdu Miejskiego
w Nowogrodzie Bobrzaĉskim.
Przewodniczący Rady
Henryk Majdański
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LIV/334/10
Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim
z dnia 22 lipca 2010r.
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LIV/334/10
Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim
z dnia 22 lipca 2010r.

ROZSTRZYGNIĘCIE

ROZSTRZYGNIĘCIE

o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nowogrodzie Bobrzańskim przy
ul. Kościuszki i ul. Spokojnej.

o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych
gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie
z przepisami o finansach publicznych.

Uwagi wniesione do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w Nowogrodzie
Bobrzaĉskim przy ul. Koċciuszki i ul. Spokojnej.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
w Nowogrodzie Bobrzaĉskim przy ul. Koċciuszki
i ul. Spokojnej.

Data wpływu uwagi: 22.06.2010r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.),
art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz. U. 2009 Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska
w Nowogrodzie Bobrzaĉskim rozstrzyga, co nastćpuje:

Zgłaszający uwagć:
Nowogrodzka Grupa Działaczy Proekologicznych,
ul. Spacerowa 19, 66-010 Nowogród Bobrzaĉski
- uwaga dotyczy prognozy oddziaływania na ċrodowisko.
Zgłaszający wnosi o ponowne dokonanie oceny
oddziaływania na ċrodowisko projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla ulicy
Koċciuszki i Spokojnej. W uzasadnieniu stwierdza,
ďe prognoza zawiera nieprawdziwe informacje na
temat ochrony ċrodowiska. Chodzi o Naturć 2000
i zakład produkujący asfalt. Zarzuca nierzetelne badania odnoċnie połoďenia terenu.

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej
słuďące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkaĉców stanowiące zadania własne gminy w obszarze
planu, to:
budowa sieci wodociągowej,

Rozstrzygniecie dotyczące uwag

budowa kanalizacji sanitarnej,

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w nawiązaniu do informacji Burmistrza Nowogrodu Bobrzaĉskiego dotyczącej rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Koċciuszki
i ul. Spokojnej, przyjćto nastćpujące rozstrzygnićcie:

budowa kanalizacji deszczowej.

Uwagi wnoszącej o ponowne dokonanie oceny oddziaływania na ċrodowisko projektu planu miejscowego nie uwzglćdniono, poniewaď Prognoza oddziaływania na ċrodowisko została, wraz z projektem
planu, zaopiniowana i uzgodniona z właċciwym
organem na podstawie art. 17, pkt 6 i 7 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
wićc nie ma podstaw do ponownego jej sporządzania.
Uwagć uwzglćdniono w czćċci odnoszącej sić do
połoďenia terenu Natura 2000 wzglćdem obszaru
objćtego przedmiotowym planem poprzez naniesienie w prognozie stosownej poprawki Odległoċć obszaru objćtego planem do najbliďszego obszaru Natura 2000 wynosi 2km, a nie, jak błćdnie przyjćto 20km. Zmiana ta nie ma znaczenia dla ustaleĉ przyjćtych w przedmiotowym planie zagospodarowania
przestrzennego.
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2. Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleďą do zadaĉ własnych gminy odbywać sić bćdzie
wg obowiązujących przepisów szczególnych z terminem realizacji uzaleďnionym od pozyskania ċrodków finansowych.
3. Okreċla sić zasady finansowania inwestycji
wymienionych w punkcie 1 naleďących do zadaĉ
własnych gminy zgodnie z przepisami o finansach
publicznych i zamówieniach publicznych, z moďliwoċcią wykorzystania ċrodków:
ze ċrodków własnych
ze ċrodków pomocowych;
z kredytów i poďyczek;
z obligacji komunalnych;
z udziału inwestorów zewnćtrznych
w oparciu o odrćbne porozumienia.
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UCHWAŁA NR L/363/10
RADY GMINY BLEDZEW
z dnia 29 lipca 2010r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego
lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji
Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalnoċci poďytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) uchwala sić,
co nastćpuje:
§ 1. Okreċla sić sposób konsultacji z radami działalnoċci poďytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003r. o działalnoċci
poďytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,
poz. 873 ze zm.) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalnoċci statutowej tych organizacji, a w szczególnoċci programów
współpracy, zwanych dalej „organizacjami poďytku
publicznego”.

2) wyraďenia pisemnej opinii i złoďenia uwag do
projektów.
§ 5. 1. Spotkanie na co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem zwołuje pisemnie Wójt Gminy
Bledzew. Do zaproszenia załącza sić porządek spotkania oraz projekt aktu bćdącego przedmiotem
konsultacji.
2. Obradom konsultacji przewodniczy Wójt Gminy Bledzew lub osoba przez niego upowaďniona.
3. Ustalenia poczynione na spotkaniu muszą być
odnotowane w protokole ze spotkania.
4. Protokół podpisuje protokolant i przewodniczący konsultacji.

§ 2. Prawo udziału w konsultacjach mają organizacje poďytku publicznego, mające swoją siedzibć
na terenie gminy Bledzew.

5. Kopie protokołu przekazuje sić w ciągu 3 dni
podmiotom, które brały udział w spotkaniu.

§ 3. 1. Konsultacje zarządza Wójt Gminy Bledzew, okreċlając:

6. Biorący udział w konsultacjach mogą wnieċć
na piċmie uwagi do protokółu w ciągu 7 dni od daty
jego otrzymania.

1) przedmiot konsultacji;
2) formć konsultacji;
3) termin konsultacji;
4) miejsce konsultacji.
2. Informacjć o zarządzeniu konsultacji w formie
komunikatu oraz projekt aktu prawa miejscowego
bćdącego przedmiotem konsultacji, zamieszcza sić
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem www.bip.bledzew.pl oraz na tablicy ogłoszeĉ
w Urzćdzie Gminy Bledzew.

§ 6. W przypadku konsultacji, prowadzonych
w formie, o której mowa w § 3 pkt 2, Wójt Gminy
Bledzew przesyła zainteresowanym organizacjom
poďytku publicznego formularz wraz z projektem
aktu prawa miejscowego, wyznaczając termin złoďenia opinii i uwag.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy Bledzew.
§ 8. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.

§ 4. Konsultacje mogą być przeprowadzone
w jednej z niďej wskazanych form:
1) spotkania;

Przewodniczący Rady
Jerzy Dawidowicz
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UCHWAŁA NR L/364/10
RADY GMINY BLEDZEW
z dnia 29 lipca 2010r.
w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Bledzew
Na podstawie art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 lipca
1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003r. Nr 159,
poz. 1547 z póčn. zm.) uchwala sić, co nastćpuje:
§ 1. Dokonuje sić zmiany opisu granic obwodów
głosowania utworzonych na terenie Gminy Bledzew
uchwałą Nr 158/2/1998r. Zarządu Gminy Bledzew
z dnia 4 wrzeċnia 1998r. w sprawie granic i numerów obwodów oraz siedzib Obwodowych Komisji
Wyborczych w nastćpujący sposób:
1. W opisie granic w obwodzie głosowania Nr 1
wyraz „Małaszewo” zastćpuje sić wyrazem „Małoszewo”,

§ 2. Wykaz stałych obwodów głosowania
uwzglćdniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzćdowym Województwa Lubuskiego oraz podaniu do publicznej wiadomoċci w sposób zwyczajowo przyjćty.
§ 4. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Lubuskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Gorzowie Wielkopolskim.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy Bledzew.
§ 6. Uchwała wchodzi w ďycie z dniem podjćcia.

2. W opisie granic w obwodzie głosowania Nr 2
dodaje sić nazwć: „Templewo PGR”.

Przewodniczący Rady
Jerzy Dawidowicz

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr L/364/10
Rady Gminy Bledzew
z dnia 29 lipca 2010r.
Nr
obwodu
Obwód
Nr 1
Obwód
Nr 2

Granice obwodu głosowania
Bledzew, Bledzewka, Elektrownia, Katarzynki, Krzywokleszcz, Małoszewo, Osada Rybacka, Popowo, Popowo - Leċniczówka, Stary Dworek, Stary Dworek - Leċniczówka, Tymiana, Zemsko
Chycina, Dćbowiec, Goruĉsko, Kleszczewo, Kryl, Nowa Wieċ, Osiecko, Pniewo, Sokola Dąbrowa, Struďyny, Templewko, Templewo PGR, Templewo
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UCHWAŁA NR L/365/10
RADY GMINY BLEDZEW
z dnia 29 lipca 2010r.
w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Bledzew

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 póčn. zm.) uchwala sić, co nastćpuje:
§ 1. Dokonuje sić zmiany opisu granic okrćgów
wyborczych utworzonych na terenie Gminy Bledzew
uchwałą Nr XXXIII/245/02 Rady Gminy Bledzew

z dnia 27 czerwca 2002r. w sprawie podziału gminy
Bledzew na okrćgi wyborcze w nastćpujący sposób:
1. W opisie granic w okrćgu wyborczym Nr 1
wyraďenie „Małaszewo” zamienia sić na „Małoszewo”.
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§ 2. Wykaz stałych okrćgów wyborczych
uwzglćdniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Poz. 1245, 1246

§ 5. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy Bledzew.
§ 6. Uchwała wchodzi w ďycie z dniem podjćcia.

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

Przewodniczący Rady
Jerzy Dawidowicz

§ 4. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Lubuskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Gorzowie Wlkp.
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr L/365/10
Rady Gminy Bledzew
z dnia 29 lipca 2010r.
Nr
okręgu wyborczego
1
2
3
4
5
6

Liczba
mandatów

Granice okręgu wyborczego
Bledzew, Bledzewka, Elektrownia, Krzywokleszcz, Małoszewo,
Os. Rybacka, Tymiana
Stary Dworek, Stary Dworek - Leċniczówka, Katarzynki, Zemsko
Popowo, Popowo - Leċniczówka
Dćbowiec, Nowa Wieċ, Osiecko, Pniewo, Sokola Dąbrowa
Chycina, Kleszczewo, Kryl, Templewo, Templewo PGR, Templewko
Goruĉsko, Struďyny

4
2
1
4
3
1
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UCHWAŁA NR XLIII/144/10
RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH
z dnia 29 lipca 2010r.
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach
oświatowych prowadzonych przez Gminę Żary o statusie miejskim
Na podstawie art. 49 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r.
Nr 97, poz. 674 z póčn. 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 póčn. zm.)
Rada Miejska w Ďarach uchwala, co nastćpuje:
§ 1. 1. Ustala sić kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnićcia w zakresie pracy
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuĉczej zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych
przez Gminć Ďary o statusie miejskim.
2. Ustala sić podział specjalnego funduszu nagród dla pracowników pedagogicznych nastćpująco:
1) 40% funduszu na nagrody organu prowadzącego;
2) 60% funduszu na nagrody dyrektorów szkół
i przedszkoli.
3. Ċrodki funduszu na nagrody organu prowadzącego planuje sić w budďecie gminy, a ċrodki na
nagrody dyrektorów szkół i przedszkoli w budďetach

poszczególnych
w ust. 2.

placówek

w wysokoċciach,

jak

§ 2. Nagroda organu prowadzącego lub dyrektora szkoły i przedszkola moďe być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole, przedszkolu co
najmniej 1 roku, posiadającemu aktualną ocenć
pracy pedagogicznej co najmniej dobrą i spełniającemu co najmniej 7 z niďej wymienionych kryteriów.
1. W zakresie pracy dydaktyczno – wychowawczej:
1) osiąga bardzo dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach
uczniów, przeprowadzonych przez okrćgowe
komisje egzaminacyjne;
2) podejmuje działalnoċć innowacyjną w zakresie
wdraďania nowatorskich metod nauczania
i wychowania, opracowywania autorskich programów i publikacji;
3) osiąga bardzo dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów do
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udziału w konkursach, zawodach, przeglądach
i festiwalach powiatowych, wojewódzkich
i ogólnopolskich lub osiągnićciem przez
uczniów tytułu laureata w wojewódzkich olimpiadach przedmiotowych;
4) posiada udokumentowane osiągnićcia w pracy
z uczniami mającymi trudnoċci w nauce
i uczniami niepełnosprawnymi;
5) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystoċci szkolne i ċrodowiskowe;
6) prowadzi znaczącą działalnoċć wychowawczą
w klasie, grupie lub szkole poprzez organizowanie wycieczek, udział uczniów w spektaklach
teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach;
7) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe;

Poz. 1246

3. W zakresie realizacji innych zadaĉ statutowych szkoły, przedszkola:
1) wykorzystuje w pracy zawodowej wiadomoċci
i umiejćtnoċci nabyte w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego;
2) udziela aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracć w zawodzie nauczyciela;
3) organizuje konkursy interdyscyplinarne i przedmiotowe lub bierze udział w konkursach organizowanych przez inne placówki;
4) wykazuje szczególną troskć o powierzone mienie i estetykć szkoły, przedszkola.
§ 3. 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody organu prowadzącego moďe wystąpić:

8) organizuje i prowadzi letni lub zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieďy;

1) dyrektor szkoły, przedszkola – dla nauczycieli
zatrudnionych w szkole, przedszkolu (z własnej
inicjatywy po zasićgnićciu opinii Rady Pedagogicznej lub na wniosek Rady Pedagogicznej);

9) stosuje nowatorskie i skuteczne metody w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych;

2) Rada Szkoły lub Rada Pedagogiczna;

10) posiada wyróďniające osiągnićcia w przygotowaniu i przeprowadzaniu sprawdzianów i egzaminów oraz w opracowywaniu wyników
sprawdzianów i egzaminów porównawczych
mićdzy szkołami w gminie lub kilkoma klasami
jednej szkoły z rekomendacjami dla władz samorządowych i paĉstwowych dotyczących polityki oċwiatowej;

3) Rada Rodziców.
2. Z wnioskiem o przyznanie nagrody dyrektora
szkoły, przedszkola moďe wystąpić:
1) Rada Szkoły lub Pedagogiczna,
2) Rada Rodziców,
3) Organ prowadzący.

11) uzyskuje szczególne osiągnićcia w doskonaleniu nauczycieli w zakresie diagnozowania
i oceniania.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa sie
do Burmistrza Miasta Ďary w terminie do dnia
20 wrzeċnia kaďdego roku.

2. W zakresie pracy opiekuĉczo – wychowawczej:

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, składa sić
do dyrektora szkoły, przedszkola w terminie do dnia
30 wrzeċnia kaďdego roku.

1) realizuje zadania związane z zapewnieniem
bezpieczeĉstwa uczniom w czasie zajćć organizowanych przez szkołć lub przedszkole;

5. Wzory wniosków, o których mowa w ust. 3 i 4
stanowią załączniki Nr 1 i 2 do uchwały.

2) współorganizuje pomoc i opiekć uczniom bćdącym w trudnej sytuacji materialnej lub ďyciowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych;

§ 4. 1. Nagrody organu prowadzącego przyznaje
Burmistrz Miasta Ďary.

3) prowadzi działalnoċć mającą na celu zapobieganie i zwalczanie patologii społecznej wċród
dzieci i młodzieďy, w szczególnoċci narkomanii
i alkoholizmu;

3. Dyrektor lub nauczyciel, któremu została przyznana nagroda otrzymuje dyplom, którego odpis
umieszcza sić w jego teczce akt osobowych.

4) organizuje współpracć szkoły, przedszkola
z jednostkami systemu ochrony zdrowia, policją, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania
przejawów patologii społecznej i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieďy;
5) organizuje udział rodziców w ďyciu szkoły,
przedszkolu, rozwija formy współdziałania
szkoły, przedszkola z rodzicami;
6) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej
z uczniami.

2. Organ prowadzący moďe z własnej inicjatywy
przyznać nagrodć nauczycielowi.

4. Minimalna wysokoċć nagrody Dyrektora nie
moďe być niďsza niď 25% kwoty bazowej, okreċlonej
dla nauczycieli corocznie w ustawie budďetowej.
5. Nagrody, o której mowa w ust. 1 przyznawane
są raz w roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej (do
dnia 14 pačdziernika kaďdego roku). W szczególnie
uzasadnionych przypadkach nagroda moďe być
przyznana w innym terminie.
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6. Nagroda ma charakter uznaniowy.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Miasta Ďary oraz dyrektorom szkół i przedszkoli.

Poz. 1246

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

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLIII/144/10
Rady Miejskiej w Żarach
z dnia 29 lipca 2010r.
BURMISTRZ MIASTA ŻARY
Wniosek
w sprawie przyznania nagrody dla nauczycieli
Dyrektor, Rada pedagogiczna, Rada Rodziców lub Rada Szkoły1............................................................... (nazwa
placówki) w Ďarach wnioskuje o przyznanie nagrody organu prowadzącego dla:
1) Pani/Pana...........................................................................................................................................................
(imiona i nazwisko)
Zatrudnionej/ego w .............................................................................................................................................
(nazwa szkoły, placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony)
..................................................................................................................................................................................
(stanowisko, data zatrudnienia w szkole)
.................................................................................................................................................................................
(stwierdzenie uogólniającej ostatniej oceny pracy)
................................................................................................................................................................................
(data otrzymania ostatniej oceny pracy)
..................................................................................................................................................................................
(dotychczas otrzymane nagrody - rok otrzymania)
2)
UZASADNIENIE WNIOSKU przez zgłaszającego:
Uwaďam/y, ďe w/w dyrektor/nauczyciel spełnia odpowiednią iloċć okreċlonych w § 2 ust. 1 – 3 uchwały tj.:
1/.........................................................................................................................................................................
2/.........................................................................................................................................................................
3/............................................................................................................................................................................
4/...............................................................................................................................................................................
5/...............................................................................................................................................................................
6/....................................................................................................................................................................................
7/.................................................................................................................................................................................
Ponadto:
………………......................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ďary, .......................... Wnioskodawca/y: .............................
1

– niepotrzebne skreċlić
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLIII/144/10
Rady Miejskiej w Żarach
z dnia 29 lipca 2010r.

Dyrektor
.............................................................................
w Żarach
WNIOSEK
w sprawie przyznania nagrody dla nauczycieli
Burmistrz Miasta Ďary, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców lub Rada Szkoły1....................................................
...........................................................................................................................................................................
(nazwa placówki)
w Ďarach wnioskuje o przyznanie nagrody Dyrektora dla:
1) Pani/Pana........................................................................................................................................................
(imiona i nazwisko)
Zatrudnionej/ego w ............................................................................................................................................
(nazwa szkoły, placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony)
............................................................................................................................................................................
(stanowisko, data zatrudnienia w szkole)
.................................................................................................................................................................................
(stwierdzenie uogólniającej ostatniej oceny pracy)
.................................................................................................................................................................................
(data otrzymania ostatniej oceny pracy)
....................................................................................................................................................................................
(dotychczas otrzymane nagrody - rok otrzymania)
2) UZASADNIENIE WNIOSKU przez zgłaszającego:
Uwaďam/y, ďe w/w nauczyciel spełnia odpowiednią iloċć okreċlonych w § 2 ust. 1 – 3 uchwały tj.:
1/.................................................................................................................................................................................
2/..............................................................................................................................................................................
3/..............................................................................................................................................................................
4/................................................................................................................................................................................
5/...............................................................................................................................................................................
6/............................................................................................................................................................................
7/...............................................................................................................................................................................
Ponadto:
.........................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ďary, .......................... Wnioskodawca/y: .............................
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– niepotrzebne skreċlić
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UCHWAŁA NR XLIII/145/10
RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH
z dnia 29 lipca 2010r.
w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Żary
o statusie miejskim
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z dnia 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
oraz art. 72 ust. 1 i 4, w związku z art. 91 d pkt 1
ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela
(tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm.)
Rada Miejska w Ďarach uchwala, co nastćpuje:
§ 1. 1. W oparciu o przekazane corocznie ċrodki
budďetowe dyrektorzy szkół i przedszkoli utworzą
„fundusz zdrowotny” w wysokoċci 0,3% rocznego
planu wynagrodzeĉ osobowych nauczycieli poszczególnych placówek.
2. Ċrodkami funduszu zdrowotnego zarządza dyrektor szkoły lub przedszkola zwany dalej "dyrektorem".
§ 2. 1. Ustala sie, ďe ze ċrodków funduszu zdrowotnego bćdą wypłacane zasiłki zdrowotne, a osobami uprawnionymi do ich otrzymania są nauczyciele zatrudnieni w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajćć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuĉczych, w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminć Ďary, którzy:
1) korzystają ze specjalistycznej pomocy leczniczej
w miejscu zamieszkania,
2) leczą sić w innej miejscowoċci z powodu braku
moďliwoċci skorzystania ze specjalistycznej placówki słuďby zdrowia w ich miejscu zamieszkania,
3) cierpią na przewlekłe dolegliwoċci chorobowe
lub gdy przebieg choroby nauczyciela jest wyjątkowo cićďki.
2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, nauczyciele zachowują po przejċciu na emeryturć, rentć lub nauczycielskie ċwiadczenie kompensacyjne
bez wzglćdu na datć przejċcia na emeryturć, rentć
lub nauczycielskie ċwiadczenie kompensacyjne.
§ 3. 1. Pomoc ze ċrodków funduszu zdrowotnego
w formie bezzwrotnego zasiłku zdrowotnego moďe
być przyznana nauczycielowi corocznie, z zastrzeďeniem ust. 2.
2. W uzasadnionych przypadkach pomoc ze
ċrodków funduszu zdrowotnego moďe być przyznana ponownie w tym samym roku.
3. Przyznanie i ustalanie wysokoċci zasiłku zdrowotnego uzaleďnia sić od:
1) sytuacji materialnej nauczyciela i jego rodziny,

2) wysokoċci poniesionych
kosztów leczenia,

przez

nauczyciela

3) przebiegu choroby i związanych z tym okolicznoċci wpływających na sytuacje materialną nauczyciela (koniecznoċć stosowania specjalistycznych leków, zapewnienia dodatkowej
opieki, czćstotliwoċci i sposób dojazdu do lekarza itp.)
4. Wysokoċć zasiłku zdrowotnego nie moďe
przekraczać 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracć, okreċlonego corocznie w obwieszczeniu Rady Ministrów na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 10 pačdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracć (Dz. U. z 2002r. Nr 200,
poz. 1679 ze zm.)
§ 4. 1. Wniosek o przyznanie zasiłku zdrowotnego nauczycielowi składa sić w szkole lub przedszkolu bćdącym głównym miejscem pracy nauczyciela
wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej
uchwały.
2. Do wniosku o przyznanie zasiłku zdrowotnego
dołącza sić:
1) zaċwiadczenie lekarskie,
2) dokumenty potwierdzające poniesione koszty
leczenia,
3) oċwiadczenie o dochodach przypadających na
jednego członka rodziny pozostającego z nauczycielem we wspólnym gospodarstwie domowym.
3. Do złoďenia wniosku o przyznanie zasiłku
zdrowotnego uprawnieni są:
1) zainteresowany nauczyciel, o którym mowa
w § 2 niniejszej uchwały,
2) opiekun nauczyciela, jeďeli nauczyciel nie jest
zdolny osobiċcie do podejmowania czynnoċci
w tym zakresie.
4. Terminy składania wniosków ustala i ogłasza
dyrektor dwa razy w roku kalendarzowym: pierwszy
- do 30 maja oraz drugi - do 30 pačdziernika
§ 5. Rozpatrywaniem wniosków o przyznanie zasiłku zdrowotnego w danej szkole lub przedszkolu
zajmuje sić komisja powołana przez dyrektora,
w skład której wchodzą:
1) nauczyciel, któremu powierzono stanowisko
wicedyrektora, natomiast w szkołach i przedszkolach, w których nie ma takiego stanowiska
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inny nauczyciel wskazany przez dyrektora - jako
przewodniczący,

O sposobie załatwienia wniosku dyrektor informuje
na piċmie kaďdego wnioskodawcć.

2) po jednym przedstawicielu działających w placówce związków zawodowych,

§ 7. Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Miasta Ďary i dyrektorom placówek oċwiatowych.

3) jeden przedstawiciel emerytów i rencistów, którzy na emeryturć, rentć lub nauczycielskie
ċwiadczenie kompensacyjne przeszli z tej szkoły
lub przedszkola.
§ 6. Decyzje w sprawach przyznania zasiłku
zdrowotnego i jego wysokoċci podejmuje dyrektor,
po zapoznaniu sić z opiniami i propozycjami komisji.

§ 8. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Dariusz Grochla

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLIII/145/10
Rady Miejskiej w Żarach
z dnia 29 lipca 2010r.
.................................................................
(imić i nazwisko wnioskodawcy)
......................................................................................
(miejscowoċć, data)
......................................................
(adres zamieszkania i numer telefonu)
............................................................
(wymiar zatrudnienia nauczyciela)
..............................................................
(imić i nazwisko dyrektora szkoły)
...................................................................................
(nazwa i adres szkoły)
WNIOSEK
o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli czynnych oraz emerytów i rencistów - byłych nauczycieli
Uzasadnienie ...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Oċwiadczenie
Ja niďej podpisany/a oċwiadczam, ďe w okresie ostatnich 3 miesićcy poprzedzających złoďenie wniosku, dochody moje i wszystkich członków mojej rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, wyniosły
łącznie.............................zł, co w przeliczeniu na 1 osobć wynosi......................... złotych/ miesiąc.
Uprzedzony o odpowiedzialnoċci karnej z art. 233 Kodeksu Karnego, oċwiadczam ďe powyďsze dane podałem/am zgodnie ze stanem faktycznym.
.....................................................................
(podpis wnioskodawcy)
W załączeniu:
1) aktualne zaċwiadczenie lekarskie o stanie zdrowia nauczyciela,
2) posiadane dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia,
3) inne (....................................................................................................................................).

Opinia Komisji i proponowana wysokoċć pomocy finansowej:
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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PODPISY CZŁONKÓW KOMISJI:
1.......................................
2.......................................
3.......................................
4.......................................
Decyzja dyrektora szkoły:1
1) o przyznaniu pomocy zdrowotnej w wysokoċci:...............................................................................................
2) o odmowie przyznania pomocy zdrowotnej z powodu:..................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

...........................................................
(podpis dyrektora szkoły)
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UCHWAŁA NR XLIII/146/10
RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH
z dnia 29 lipca 2010r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żary o statusie miejskim

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku
z art. 90f ustawy z dnia 7 wrzeċnia 1991r. o systemie
oċwiaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)
uchwala sić:
§ 1. § 2 ust. 2 uchwały Nr XLI/49/06 Rady Miejskiej w Ďarach z dnia 14 wrzeċnia 2006r. w sprawie
ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie Gminy Ďary o statusie miejskim (Dz. Urz.
Woj. Lubuskiego Nr 85, poz. 1649) zmieniony
uchwałą Nr XXIV/267/08 Rady Miejskiej w Ďarach
z dnia 27 listopada 2008r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego
z 2009r. Nr 2, poz. 25) otrzymuje brzmienie:
„2. Wysokoċć szkolnego stypendium socjalnego
okreċlona zgodnie z art. 90d ust. 9 oraz art. 90f
pkt 1 ustawy bćdzie wynosić:

1) do 80% wysokoċci maksymalnej kwoty
szkolnego stypendium socjalnego, przy dochodach od 121zł (po zaokrągleniu do pełnych złotych) do górnej kwoty uprawniającej do ubiegania sić o szkolne stypendium socjalne;
2) do 100% wysokoċci maksymalnej kwoty
szkolnego stypendium socjalnego, przy dochodach do 120zł (po zaokrągleniu do pełnych złotych).”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Miasta Ďary.
§ 3. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od dnia
1 wrzeċnia 2010r.
Przewodniczący Rady
Dariusz Grochla
12 48
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UCHWAŁA NR XLIII/160/10
RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH
z dnia 29 lipca 2010r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad obrotu nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne
miasta Żary
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit „a” ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póčn.
zm.), art. 13 ust. 1 i 2, art. 34 ust. 6, 6a, 6b ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomoċciami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami)
uchwala sić co nastćpuje:

czym okres spłaty rat nie moďe być dłuďszy niď
10 lat.”;
3) § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„Sprzedaď lokalu oraz budynku mieszkalnego
lub uďytkowego nabywanego przez najemcć na
raty odbywa sić według nastćpujących ogólnych
warunków:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/230/08 Rady Miejskiej
w Ďarach z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zasad
obrotu nieruchomoċciami stanowiącymi mienie
komunalne miasta Ďary (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego
z 2009r. Nr 2, poz. 22) wprowadza sić nastćpujące
zmiany:

a) pierwsza wpłata nie moďe być niďsza niď jedna
rata roczna wynikająca z ceny sprzedaďy,
b) pozostałe raty płatne są do 31 marca kaďdego
roku z góry, ze zmiennym oprocentowaniem naleďnoċci w wysokoċci stopy procentowej, równej
stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.”.

1) § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„W przypadku zbywania lokali mieszkalnych
oraz budynków mieszkalnych lub uďytkowych,
stanowiących w całoċci przedmiot najmu lub
dzierďawy osobom fizycznym pierwszeĉstwo
w ich nabyciu przysługuje ich najemcom lub
dzierďawcom.”;
2) § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„Lokal oraz budynek mieszkalny lub uďytkowy
stanowiący w całoċci przedmiot najmu lub dzierďawy nabywany przez najemcć lub dzierďawcć
moďe być sprzedany za cenć płatną jednorazowo
lub naleďnoċć moďe być rozłoďona na raty, przy

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Miasta Ďary.
§ 3. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy
ogłoszeĉ Urzćdu Miejskiego w Ďarach.
Przewodniczący Rady
Dariusz Grochla
12 49
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UCHWAŁA NR XLIII/161/10
RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH
z dnia 29 lipca 2010r.
w sprawie nadania nazwy placowi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala sić co
nastćpuje:
§ 1. Placowi połoďonemu u zbiegu al. Wojska
Polskiego i ulic:11 Listopada i Zakopiaĉskiej, oznaczonemu działkami Nr: 349/1, obr. 3 (czćċć), 763,
obr. 2 (czćċć), 401/1, obr. 2 (czćċć), 341, obr. 3
(czćċć) nadaje sić nazwć: „Rondo Ksićdza Prałata
Tadeusza Demela”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Miasta Ďary.
§ 3. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Dariusz Grochla
12 50
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UCHWAŁA NR XXXIX/277/2010
RADY GMINY ŻAGAŃ
z dnia 16 sierpnia 2010r.
w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów Publicznych Szkół Podstawowych oraz Publicznego
Gimnazjum w Tomaszowie prowadzonych przez Gminę Żagań
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzeċnia
1991r. o systemie oċwiaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572 ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt. 8 w związku
z art. 18 ust. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala sić, co
nastćpuje:

§ 4. Do obwodu Publicznego Gimnazjum w Tomaszowie naleďą miejscowoċci:
Boďnów,
Bukowina Bobrzaĉska,
Chrobrów,
Dzietrzychowice,

§ 1. Ustala sić nastćpujący plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez
Gminć Ďagaĉ:

Marysin,
Jelenin,

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Boďnowie

Kocin,

2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Dzietrzychowicach

Miodnica,

3. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Jeleninie

Poďarów,

4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Miodnicy

Gorzupia,

5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Trzebowie

Gorzupia Dolna,

6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie.

Gryďyce,

Stary Ďagaĉ,

§ 2. Ustala sić nastćpujące granice obwodów
publicznych szkół podstawowych wymienionych
w § 1:

Dybów,
Tomaszowo,

1. Obwód Publicznej Szkoły Podstawowej w Boďnowie obejmuje m. Boďnów

Nieradza,

2. Obwód Publicznej Szkoły Podstawowej w Dzietrzychowicach obejmuje m. Dzietrzychowice,
Marysin

Trzebów,

3. Obwód Publicznej Szkoły Podstawowej w Jeleninie obejmuje m. Jelenin, Kocin

Łozy.

4.

Obwód Publicznej Szkoły Podstawowej
w Miodnicy obejmuje m. Miodnica, Poďarów,
Gorzupia, Gorzupia Dolna, Stary Ďagaĉ, Gryďyce, Dybów

5. Obwód Publicznej Szkoły Podstawowej w Trzepowie obejmuje m. Trzebów, Rudawica, Łozy,
Dobre n/Kwisą
6. Obwód Publicznej Szkoły Podstawowej w Tomaszowi obejmuje m. Tomaszowo, Stara Kopernia, Nieradza, Bukowina Bobrzaĉska, Chrobrów.

Stara Kopernia,
Rudawica,

§ 5. Traci moc uchwała Nr VI/41/99 Rady Gminy
Ďagaĉ z dnia 11 marca 1999r. oraz uchwała
Nr XIV/110/08 Rady Gminy Ďagaĉ z dnia 25 kwietnia
2008r.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy Ďagaĉ.
§ 7. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
dnia 1 wrzeċnia 2010r.
Przewodniczący Rady
Bolesław Galent
12 5 1

§ 3. Ustala sić nastćpujący plan sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminć Ďagaĉ:
Publiczne Gimnazjum w Tomaszowie
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UCHWAŁA NR XXXIX/279/10
RADY GMINY ŻAGAŃ
z dnia 16 sierpnia 2010r.
w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bożnowie
Na podstawie art. 5c pkt 1 i art. 62 ust. 1 ,5 w zw.
z art. 58 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 wrzeċnia 1991r.
o systemie oċwiaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572
ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Ďagaĉ uchwala, co nastćpuje:
§ 1. 1. Tworzy sić z dniem 1 wrzeċnia 2010r. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Boďnowie, zwany
dalej „Zespołem,” poprzez połączenie:
1) Publicznej Szkoły Podstawowej w Boďnowie,
2) Przedszkola w Boďnowie.

II. PODSTAWOWE INFORMACJE O ZESPOLE
§ 1. 1. Szkoła nosi nazwć Zespół Szkolno –
Przedszkolny w Boďnowie.
2. Ilekroć w Statucie jest mowa o „Zespole” naleďy przez to rozumieć Zespół Szkolno - Przedszkolny w Boďnowie.
3. Organem prowadzącym jest Gmina Ďagaĉ.
4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny
jest Lubuski Kurator Oċwiaty.
5. Siedziba i adres Zespołu:
Boďnów 69,

2. Zespół jest jednostką budďetową Gminy Ďagaĉ.

68-100 Ďagaĉ.

§ 2. 1. Obwód Publicznej Szkoły Podstawowej
w Boďnowie pozostaje bez zmian.

6. Zespół jest jednostką budďetową Gminy Ďagaĉ.

2. Przedszkole w Boďnowie swoim zasićgiem terytorialnym obejmuje teren Gminy Ďagaĉ.

7. Obsługć finansowo – ksićgową prowadzi referat finansów Urzćdu Gminy Ďagaĉ.

§ 3. Organizacjć Zespołu okreċla statut stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
dnia 1 wrzeċnia 2010r.
Przewodniczący Rady
Bolesław Galent

§ 2. 1. W skład Zespołu wchodzą:
1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Boďnowie,
zwana dalej szkołą;
2) Przedszkole w Boďnowie, zwane dalej przedszkolem.
2. Obie placówki działają na podstawie odrćbnych statutów.
§ 3. 1. Nazwa szkoły wchodzącej w skład Zespołu
posiada brzmienie:
Zespół Szkolno – Przedszkolny
Publiczna Szkoła Podstawowa w Boďnowie

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXIX/279/10
Rady Gminy Żagań
z dnia 16 sierpnia 2010r.

2. Nazwa przedszkola wchodzącego w skład Zespołu posiada brzmienie:

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO
w Bożnowie

3. Nazwa szkoły i nazwa przedszkola uďywana
jest w pełnym brzmieniu.

I. WSTĘP

4. W sprawach dotyczących szkoły podstawowej
obowiązują pieczćcie i stemple o treċci jak w ust. 1.

Statut został opracowany na podstawie:
Ustawy z dnia 7 wrzeċnia 1991r. o systemie oċwiaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572 z póčn. zm.)
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U.
z 2001r. Nr 61, poz. 624 z póčn. zm.).

Zespół Szkolno – Przedszkolny
Przedszkole w Boďnowie.

5. W sprawach dotyczących przedszkola uďywane są pieczćcie i stemple o treċci jak w ust. 2.
6. W pozostałych przypadkach obowiązują pieczćcie i stemple o treċci:
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Boďnowie;
Boďnów 69,
68-100 Ďagaĉ.

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 88

– 6066 –

III. CELE I ZADANIA ZESPOŁU
§ 4. 1. Zespół realizuje cele i zadania okreċlone
w ustawie z dnia 7 wrzeċnia 1991r. o systemie
oċwiaty (Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz. 2572 z póčn.
zm.) oraz w przepisach wykonawczych wydanych na
podstawie tej ustawy.
2. Zespół umoďliwia zdobycie wiedzy i umiejćtnoċci niezbćdnych do uzyskania ċwiadectwa ukoĉczenia danego typu szkoły poprzez:
1) wybór i realizacjć szkolnego zestawu programów nauczania,
2) prowadzenie skutecznych form nauczania,
3) prowadzenie innowacji pedagogicznych
4) organizacje zajćć pozalekcyjnych w formie kół
przedmiotowych, kół zainteresowaĉ i organizacji uczniowskich,
5) zatrudnianie kwalifikowanej kadry nauczycielskiej i dbałoċć o podnoszenie jej kwalifikacji
zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem doskonalenia nauczycieli,
6) zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów,
7) zapewnienie bezpiecznych warunków odbywania zajćć i przebywania uczniów na terenie
szkoły.
3. Zespół kształtuje ċrodowisko wychowawcze
sprzyjające realizowaniu celów i zasad okreċlonych
w ustawie o systemie oċwiaty poprzez:

Poz. 1252

2) organizowanie konsultacji dla rodziców z udziałem nauczycieli,
3) organizowanie prelekcji związanych z problematyką wychowawczą profilaktyką uzaleďnieĉ
lub inną w zaleďnoċci od zainteresowaĉ rodziców,
4) stworzenie
moďliwoċci
w lekcjach otwartych.

udziału

rodziców

IV. ORGANY ZESPOŁU
§ 5. Organem Zespołu jest:
1) dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego.
Ilekroć w statutach szkoły podstawowej
i przedszkola jest mowa o dyrektorze szkoły
podstawowej lub dyrektorze przedszkola naleďy
przez to rozumieć dyrektora Zespołu.
2) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno - Przedszkolnego. Ilekroć w statucie szkoły i przedszkola jest mowa o radzie pedagogicznej naleďy
przez to rozumieć radć pedagogiczną Zespołu.
W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy
nauczyciele zatrudnieni w Zespole.
3) Pozostałe organy szkoły i przedszkola funkcjonują odrćbnie według zasad ustalonych w statutach.
§ 6. 1. Stanowisko Dyrektora Zespołu powierza
i odwołuje z niego organ prowadzący Zespół.
2. Postćpowanie w sprawach, o których mowa
w ust. 1 okreċlają odrćbne przepisy.

1) opracowanie i realizacjć szkolnego programu
wychowawczego,

§ 7. 1. Dyrektor Zespołu planuje, organizuje, kieruje i nadzoruje prace Zespołu, a w szczególnoċci:

2) opracowanie i realizacjć szkolnego programu
profilaktycznego dostosowanego do potrzeb
rozwojowych uczniów oraz potrzeb ċrodowiska,

1) kieruje bieďącą działalnoċcią dydaktyczno - wychowawczą i opiekuĉczą szkoły,

3) systematyczne monitorowanie i diagnozowanie
zachowaĉ uczniów,
4) stałą współpracć z rodzicami,
5) współpracć z poradnią psychologiczno – pedagogiczną.
4. Zespół sprawuje opiekć nad dziećmi i uczniami odpowiednio do ich potrzeb mićdzy innymi poprzez:
1) zapewnienie bezpoċredniej i stałej opieki nad
dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu i szkole
oraz w trakcie zajćć poza przedszkolem i szkołą,
2) system zapomóg i stypendiów,
3) prowadzenie zajćć dydaktyczno – wychowawczych,
4) współpracć z pedagogiem szkolnym,
5) prowadzenie gimnastyki korekcyjnej.
5. Zespół organizuje i prowadzi stałą współpracć
z rodzicami swoich uczniów poprzez:
1) organizowanie zebraĉ ċródokresowych i okresowych dla rodziców,

2) sprawuje nadzór pedagogiczny,
3) powołuje komisje kwalifikacyjne dla nauczycieli
ubiegających sić o awans na stopieĉ nauczyciela kontraktowego,
4) zatwierdza plan rozwoju zawodowego nauczyciela odbywającego staď,
5) przydziela opiekuna staďu,
6) dokonuje oceny pracy i oceny dorobku zawodowego nauczycieli,
7) umoďliwia nauczycielowi udział w róďnych formach doskonalenia zawodowego zgodnie
z jego planem rozwoju zawodowego i potrzebami szkoły,
8) przewodniczy posiedzeniom rady pedagogicznej oraz realizuje uchwały podjćte w ramach
ich kompetencji stanowiących, wstrzymuje
uchwały podjćte niezgodnie z prawem, powiadamiając o tym fakcie organ prowadzący oraz
organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
9) dysponuje ċrodkami w planie finansowym Zespołu zaopiniowanym przez radć pedagogiczną
i ponosi odpowiedzialnoċć za ich prawidłowe
wykorzystanie,
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10) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego
i zezwala na jego realizacjć poza szkołą na
okreċlonych warunkach,
11) opracowuje arkusze organizacyjne Zespołu
i prowadzi dokumentacjć pedagogiczną w sposób okreċlony odrćbnymi przepisami,
12) dba o powierzone mienie,
13) reprezentuje Zespół na zewnątrz,
14) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów
szczególnych.
2. Dyrektor Zespołu przedstawia odpowiedniej
radzie pedagogicznej, nie rzadziej niď dwa razy
w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze
sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz inne
informacje o działalnoċci szkoły i przedszkola.
3. Dyrektor Zespołu jest kierownikiem zakładu
pracy dla zatrudnionych nauczycieli i pozostałych
pracowników.

Poz. 1252

4. Organizacjć stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajćć edukacyjnych okreċla tygodniowy rozkład zajćć ustalony przez dyrektora Zespołu na podstawie zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych placówek wchodzących w skład Zespołu,
z uwzglćdnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny
pracy.
§ 10. Dla celów statutowych Zespół posiada nastćpującą bazć:
1) sale dydaktyczne,
2) salć gimnastyczną i boisko sportowe,
3) bibliotekć,
4) ċwietlicć,
5) sekretariat,
6) gabinet dyrektora,
7) gabinet logopedyczny,
8) pokój nauczycielski,

§ 8. 1. W Zespole tworzone jest stanowisko wicedyrektora w przypadku, gdy liczba oddziałów wynosi co najmniej 10.

9) szatnie,

2. Zakres kompetencji dla wicedyrektora okreċla
Dyrektor Zespołu.

11) ogródek przedszkolny.

3. Dyrektor Zespołu za zgodą organu prowadzącego moďe tworzyć inne stanowiska kierownicze.
V. ORGANIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ

10) kuchnić i zaplecze kuchenne,
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 11. 1. Wszystkie pozostałe zasady funkcjonowania szkoły i przedszkola regulują zapisy w statutach szkoły i przedszkola.

§ 9. 1. Szczegółową organizacjć nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym okreċlają
odrćbne arkusze organizacyjne szkoły i przedszkola,
opracowane przez dyrektora Zespołu, z uwzglćdnieniem szkolnego planu nauczania, do dnia 30 kwietnia kaďdego roku. Arkusze te zatwierdza organ prowadzący Zespół do dnia 30 maja danego roku.

2. W sprawach nie uregulowanych powyďszymi
statutami maja zastosowanie odrćbne przepisy
prawa.

2. W arkuszach organizacyjnych zamieszcza sić
w szczególnoċci liczbć pracowników szkoły i przedszkola, ogólną liczbć godzin zajćć edukacyjnych
finansowanych ze ċrodków przydzielonych przez
organ prowadzący Zespół.

§ 12. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentacjć zgodnie z odrćbnymi przepisami.

3. Terminy rozpoczynania i koĉczenia zajćć dydaktycznych, przerw ċwiątecznych oraz ferii zimowych i letnich okreċlają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

§ 14. Statut wchodzi w ďycie z dniem 1 wrzeċnia
2010r.

3. O wniesienie poprawek do statutu moďe
wnioskować kaďdy z organów szkoły lub przedszkola.

§ 13. Regulaminy wewnćtrzne Zespołu nie mogą
być sprzeczne z postanowieniami Statutu i przepisami prawa.
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1253
12 5 3

UCHWAŁA NR LIX/85/2010
RADY MIASTA ŻAGAŃ
z dnia 16 sierpnia 2010r.
w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów
gastronomicznych i usługowych na terenie miasta Żagań
Na podstawie art. XII § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974r. Przepisy wprowadzające kodeks pracy
(Dz. U. Nr 24, poz. 142, z póčn. zm.) oraz art. 18
ust. 1, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z póčn. zm.)
uchwala sić co nastćpuje:
§ 1. Placówki handlu detalicznego, zakłady gastronomiczne i usługowe dla ludnoċci mogą być
otwierane we wszystkie dni tygodnia w godzinach
od 5:00 do 22:00.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVI/1/04 Rady Miejskiej w Ďaganiu z dnia 29 stycznia 2004 roku
w sprawie czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych
na terenie miasta Ďagania
§ 4. Uchwała wchodzi w ďycie z po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Wiceprzewodnicząca Rady
Wanda Winczaruk
12 5 3

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Miasta Ďagaĉ.

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

1254
12 5 4

UCHWAŁA NR LIX/91/2010
RADY MIASTA ŻAGAŃ
z dnia 16 sierpnia 2010r.
zmieniająca uchwałę Nr LVI/42/2010 Rady Miasta Żagań z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie:
określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w zapłacie należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Żagań o statusie miejskim lub jej jednostkom
organizacyjnym oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych
Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z póčn.
zm.), w związku z art. 59 ust. 1 – 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U.
z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z póďn. zm.) uchwala sić,
co nastćpuje:
§ 1. W uchwale Nr LVI/42/2010 Rady Miasta Ďagaĉ z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie okreċlenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania
ulg w zapłacie naleďnoċci pienićďnych mających
charakter cywilnoprawny przypadających Gminie
Ďagaĉ o statusie miejskim lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub osób do tego
uprawnionych wprowadza sić nastćpujące zmiany:
1. § 2 ust. 1 pkt 4 uchwały otrzymuje nowe nastćpujące brzmienie:
„przedsićbiorcy - rozumie sić przez to wszystkie
kategorie podmiotów prowadzących działalnoċć
gospodarczą, niezaleďnie od formy prawnej tych
podmiotów i čródeł ich finansowania”.

2. § 3 ust. 4 uchwały otrzymuje nowe nastćpujące
brzmienie:
„W celu uzyskania pomocy, o której mowa
w ust. 1 przedsićbiorca zobowiązany jest do
przedstawienia organowi udzielającemu pomocy:
a) wszystkich zaċwiadczeĉ o pomocy de minimis jakie otrzymał w roku, w którym ubiega sić
o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat,
albo oċwiadczenia o wielkoċci pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oċwiadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, oraz
b) pozostałych informacji, wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca
2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający sić o pomoc de minimis”.
3. Dopisuje sić § 5a o treċci:
„1) Pomoc de minimis nie wystąpi w przypadkach okreċlonych w art. 56 ust. 1 pkt. 1 – 4 usta-
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wy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r Nr 157, poz. 1240 z póčn.
zm.).
2) W przypadkach, o których mowa w art. 56
ust. 1 pkt. 5 ustawy wymienionej w ust. 1,
a takďe w przypadkach wyszczególnionych w § 5
ust. 1 pkt. 1 i 2 uchwały udzielane wsparcie moďe stanowić pomoc de minimis o ile dotyczyło
bćdzie podmiotów prowadzących działalnoċć
gospodarczą”.

Poz. 1254, 1255

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Miasta Ďagaĉ.
§ 3. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Wiceprzewodnicząca Rady
Wanda Winczaruk

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

1255
UCHWAŁA NR XLIX/366/10
RADY GMINY KŁODAWA
z dnia 18 sierpnia 2010r.
w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Kłodawa
Na podstawie art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 lipca
1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003r. Nr 159,
poz. 1547 z póčĉ. zm.) uchwala sić, co nastćpuje:
§ 1. Dokonuje sić zmiany opisu granic obwodów
głosowania utworzonych na terenie Gminy Kłodawa
uchwałą Nr 115/98 Zarządu Gminy Kłodawa z dnia
10 wrzeċnia 1998r. w sprawie utworzenia obwodów
głosowania na terenie Gminy Kłodawa w nastćpujący sposób:

7. Opis granic w obwodzie głosowania Nr 7 otrzymuje brzmienie “Sołectwo Chwalćcice”.
8. Opis granic w obwodzie głosowania Nr 8 otrzymuje brzmienie “Sołectwo Rybakowo”.
§ 2. Wykaz stałych obwodów głosowania
uwzglćdniający zmiany, o których mowa w § 1 stanowi załącznik Nr 1do niniejszej uchwały.

1. Opis granic w obwodzie głosowania Nr 1 otrzymuje brzmienie “Sołectwo Kłodawa”.

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

2. Opis granic w obwodzie głosowania Nr 2 otrzymuje brzmienie “Sołectwo Roďanki”, “Sołectwo Zdroisko”, “Sołectwo Róďanki – Szklarnia”

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzćdowym Województwa Lubuskiego i Komisarzowi Wyborczemu w Gorzowie Wlkp.

3. Opis granic w obwodzie głosowania Nr 3 otrzymuje brzmienie “Sołectwo Santoczno”.
4. Opis granic w obwodzie głosowania Nr 4 otrzymuje brzmienie “Sołectwo Wojcieszyce”.
5. Opis granic w obwodzie głosowania Nr 5 otrzymuje brzmienie “Sołectwo Łoċno”.
6. Opis granic w obwodzie głosowania Nr 6 otrzymuje brzmienie “Sołectwo Santocko”, “Sołectwo Mironice”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy Kłodawa.
§ 6. Uchwała wchodzi w ďycie z dniem podjćcia.
Przewodniczący Rady
Andrzej Legan
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLIX/366/10
Rady Gminy Kłodawa
z dnia 18 sierpnia 2010r.
PODZIAŁ GMINY KŁODAWA NA OBWODY GŁOSOWANIA
Nr
obwodu głosowania
1

Nr
okrćgu wyborczego
1

2

2

3
4
5

7
3
6

6

5

7
8

4
7

Granice obwodu głosowania
Sołectwo: Kłodawa
Sołectwo: Róďanki;
Sołectwo: Zdroisko;
Sołectwo: Róďanki - Szklarnia
Sołectwo: Santoczno
Sołectwo: Wojcieszyce
Sołectwo: Łoċno
Sołectwo: Santocko;
Sołectwo: Mironice
Sołectwo: Chwalćcice
Sołectwo: Rybakowo

12 55
12 55

12 5 6
12 5 6

===================================================================================
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UCHWAŁA NR LV/379/10
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia 19 sierpnia 2010r.
zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy
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 2002r. Dz. U. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Dz. U. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Dz. U. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759;
z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457;
z 2006r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337;
z 2007r. Dz. U. Nr 48, poz. 327 ) oraz art. 7 ust. 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z dnia 17 maja 2010r.
Dz. U. Nr 95, poz. 613), Rada Miejska w Drezdenku
uchwala, co nastćpuje:
§ 1. 1. Zwalnia sić z podatku od nieruchomoċci,
na zasadach okreċlonych w niniejszej uchwale,
grunty, budynki lub ich czćċci, budowle lub ich czćċci zajćte na prowadzenie działalnoċci gospodarczej
przez podatników tworzących nowe miejsca pracy
na terenie miasta i gminy Drezdenko.
2. Zwolnienie ma zastosowanie w przypadku
utworzenia nowych miejsc pracy od dnia wejċcia
w ďycie niniejszej uchwały.
3. Za przedsićbiorcć uwaďa sić podmiot prowadzący działalnoċć gospodarczą w zakresie oferowania towarów i usług na rynku, dotyczy to działalnoċci produkcyjnej, dystrybucyjnej i usługowej.
§ 2. Zwolnienie z podatku od nieruchomoċci,
o którym mowa w pkt 1§ 1 udzielane na podstawie
niniejszej uchwały stanowi pomoc de minimis, która

udzielana bćdzie 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. UE L 379
z 28.12.2006r.).
§ 3. 1. Zwolnienie udzielane jest
i w przypadku zwolnieĉ, o
w pkt 1 § 1, przysługuje od dnia
nastćpującego po roku, w którym
szył zatrudnienie.

w formie decyzji
których mowa
1 stycznia roku,
podatnik zwićk-

2. W przypadku prowadzenia inwestycji polegającej na budowie nowego obiektu, adaptacji istniejącego nieuďywanego obiektu, dla potrzeb prowadzenia działalnoċci gospodarczej związanej z tworzeniem miejsc pracy, zwolnienie z podatku przyznane moďe być, w drodze decyzji, z dniem wczeċniejszym w roku, w którym tworzone bćdą miejsca
pracy.
§ 4. 1. Warunkiem uzyskania zwolnienia, o którym mowa w § 1 pkt 1 i § 3 pkt 2 jest spełnienie
łącznie nastćpujących warunków :
1) wniosek o udzielenie pomocy na tworzenie
nowych miejsc pracy złoďony zostanie przed zatrudnieniem osób, dla których tworzone są nowe miejsca pracy;
2) nastąpi wzrost liczby pracowników u danego
przedsićbiorcy w odniesieniu do ċredniego zatrudnienia z ostatnich 12 miesićcy przed złoďeniem wniosku o zwolnienie z podatku od nieru-
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chomoċci, w przeliczeniu na osoby zatrudnione
w pełnym wymiarze czasu pracy; w przypadku
prowadzących działalnoċć w okresie krótszym
niď 12 miesićcy, nastąpi wzrost zatrudnienia do
ċredniego zatrudnienia z okresu działalnoċci
przedsićbiorcy;
3) zwićkszony stan zatrudnienia utrzymany bćdzie
przez okres co najmniej 2 lat od dnia, w którym
zwolnienie przysługuje, nie krócej jednak, niď
przez okres tego zwolnienia
4) na nowo utworzonych miejscach pracy zostaną
zatrudnione osoby na podstawie umowy o pracć w pełnym wymiarze czasu pracy.
2. Przy obliczaniu ċredniego stanu zatrudnienia,
o którym mowa w ust. 1 pkt 2 uwzglćdnia sić wyłącznie pracowników zatrudnionych przez przedsićbiorców na terenie gminy Drezdenko.
3. Liczba pracowników zatrudnionych u danego
przedsićbiorcy, w przeliczeniu na pełne etaty, liczona bćdzie z dokładnoċcią do dwóch miejsc po przecinku w oparciu o metodć ċredniej arytmetycznej ze
stanów dziennych w miesiącu, tzn. sumowany stan
zatrudnienia z kaďdego dnia w miesiącu, łącznie
z niedzielami i ċwićtami, dla których przyjmuje sić
stan z dnia poprzedniego, podzielony bćdzie przez
iloċć dni w miesiącu.
§ 5. 1. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 przysługuje:
1) na okres 2 lat jeďeli:
a) utworzono co najmniej 1 nowe miejsce pracy
– w przypadku mikro przedsićbiorcy (do
10 pracowników) ,
b) utworzono co najmniej 3 nowe miejsca pracy
– w przypadku małego przedsićbiorcy (od
11 do 50 pracowników),
c) utworzono co najmniej 5 nowych miejsc pracy - w przypadku przedsićbiorcy zatrudniającego od 51 do 150 pracowników,
2) na okres 3 lat - jeďeli liczba utworzonych nowych miejsc pracy jest dwa razy wyďsza niď
wskazana w pkt 1 lit. a, b, c ).
2. Zwolnienie z podatku od nieruchomoċci przysługuje, jeďeli kwota poniesionych kosztów, o których mowa w ust. 3, przez podatnika prowadzącego
działalnoċć gospodarczą, jest wyďsza od kwoty
zwolnienia z podatku od nieruchomoċci.
3. Przez koszty zatrudnienia nowych pracowników naleďy rozumieć dwuletnie koszty wynagrodzeĉ
brutto oraz obowiązkowe składki związane z zatrudnieniem, poniesione przez podatnika, pomniejszone
o pomoc otrzymaną na ten cel z innych ċrodków
publicznych, według wzoru stanowiącego załącznik
Nr 1 do uchwały.
§ 6. Zwolnienia z podatku od nieruchomoċci nie
stosuje sić, jeďeli podatnik:

Poz. 1256

1) korzystał ze zwolnienia z podatku od nieruchomoċci na podstawie innych uchwał Rady Miejskiej w Drezdenku;
2) zalega z zapłatą zobowiązaĉ wobec Urzćdu
Miasta Drezdenko.
§ 7. 1. Przedsićbiorca ubiegający sić o zwolnienie z podatku od nieruchomoċci zobowiązany jest
do przedłoďenia:
1) przed utworzeniem nowych miejsc pracy
– wniosku zawierającego podstawowe informacje o przedsićbiorcy zgodnie z formularzem
okreċlonym w rozporządzeniu Rad Ministrów
z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu
informacji przedstawianych przez podmiot
ubiegający sić o pomoc de minimis (Dz. U.
Nr 53, poz. 113)
2) po utworzeniu nowych miejsc pracy - oċwiadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia,
według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do
uchwały
3) informacji dotyczących planowanych do utworzenia nowych miejsc pracy, o których mowa
w niniejszej uchwale;
4) wszystkich zaċwiadczeĉ o pomocy de minimis
otrzymanej w roku kalendarzowym, w którym
składany jest wniosek o zwolnienie oraz
w ciągu dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych, gdy podmiot nie otrzymał takiej pomocy w ciągu roku, w którym ubiega sić
o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających
go lat kalendarzowych naleďy złoďyć oċwiadczenie o nie otrzymywaniu pomocy de minimis,
5) informacji dotyczącej otrzymywanej pomocy
innej niď de minimis na koszty zatrudnienia,
o których mowa w § 5 ust 3,
6) oċwiadczenia, ďe nie znajduje sić w trudnej sytuacji w rozumieniu kryteriów okreċlonych
w pkt 9, 10, 11 wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy paĉstwa w celu ratowania
i restrukturyzacji zagroďonych przedsićbiorstw
(Dz. U. UEC 244 z 1.10.2004r.)
2. Przedsićbiorca zobowiązany jest do przedkładania, na ďądanie organu udzielającego pomocy,
dodatkowych informacji, niezbćdnych dla oceny
pomocy oraz prawidłowego jej nadzorowania
i monitorowania.
§ 8. Prawo do zwolnienia z podatku od nieruchomoċci, o którym mowa w § 1, nie obejmuje nieruchomoċci zajćtych na: stacje paliw, działalnoċć
bankową, działalnoċć instytucji finansowych, działalnoċć w sektorze górnictwa naftowego i gazowego, działalnoċć hutniczo - odlewniczą, działalnoċć
handlową detaliczną i hurtową, oraz zajćtych przez
przedsićbiorców zatrudniających na terenie gminy
Drezdenko powyďej 150 pracowników.
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§ 9. 1. Przedsićbiorca korzystający ze zwolnienia
w ramach uchwały zobowiązany jest do:

gminy Drezdenko, realizowanego w ramach
zwolnieĉ w podatku od nieruchomoċci.

1) przedkładania w terminie do 15 stycznia kaďdego roku, przez okres odpowiednio 2 – 3 lat od
dnia uzyskania zwolnienia:

2. W przypadku utraty prawa do zwolnienia,
przedsićbiorca zobowiązany jest do zapłaty podatku
za cały okres zwolnienia wraz z odsetkami za zwłokć,
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

a) udokumentowanej informacji o wielkoċci
poniesionych kosztów na nowo utworzone
miejsca pracy, o których mowa w § 5 ust 3,
b) informacji dotyczącej zatrudnienia, potwierdzonej drukami deklaracji ZUS,
c) oċwiadczenia o utrzymaniu zwićkszonego
stanu zatrudnienia, o którym mowa w § 4
ust. 1 pkt 3;
2) przekazywania informacji o otrzymanej pomocy
de minimis poza niniejszą uchwałą, przez cały
okres objćty przedmiotowym zwolnieniem,
w terminie 14 dni od otrzymania pomocy;
3) powiadamiania o utracie warunków do zwolnienia, w terminie 14 dni od daty powstania
okolicznoċci powodujących taką utratć;
4) powiadamiania o moďliwoċci przekroczenia
granic dopuszczalnej pomocy de minimis
w okresie objćtym zwolnieniem;
5) składania informacji o uzyskaniu pomocy innej
niď de minimis na koszty zatrudnienia,
o których mowa w § 5 ust. 3.
6) umieszczenia w widocznym miejscu od strony
ulicy (drogi) informacji, iď tworzenie miejsc
pracy nastąpiło przy wykorzystaniu wsparcia

3. Przedsićbiorca, który złoďył nieprawdziwą informacjć o spełnieniu warunków do zwolnienia
z podatku, traci prawo do zwolnienia i zobowiązany
jest do zapłaty podatku za cały okres zwolnienia,
wraz z odsetkami za zwłokć, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 10. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 moďe
być przyznane najwyďej jeden raz.
§ 11. Traci moc uchwała Nr LII/355/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 17 maja 2010 w sprawie
zwolnieĉ z podatku od nieruchomoċci w ramach
pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc
pracy.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Miasta Drezdenka , który składać bćdzie Radzie Miejskiej coroczne sprawozdanie o skutkach
finansowych zwolnieĉ udzielonych na podstawie
niniejszej uchwały.
§ 13. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym
Województwa Lubuskiego i obowiązuje do dnia
31 grudnia 2015 roku.
Przewodniczący Rady
Jerzy Skrzypczyński
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UCHWAŁA NR LV/385/10
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia 19 sierpnia 2010r.
ustalenie opłat za świadczenia w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Drezdenko
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 tekst jednolity z póčn. zm.)
i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 wrzeċnia 1991r.
o systemie oċwiaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572
tekst jednolity z póčn. zm.) uchwala sić, co nastćpuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. Niniejszą uchwałą ustala sić wysokoċć opłat
za ċwiadczenia w przedszkolach prowadzonych
przez Gminć Drezdenko.
§ 2. 1. Wystćpujące w uchwale okreċlenie „podstawa programowa” uďywa sić w rozumieniu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programo-

wej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia
ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U.
z 2009r. Nr 4, poz. 17).
2. Wystćpujące w uchwale okreċlenia: „rodzina”,
„dochód na osobć w rodzinie”, „kryterium dochodowe na osobć w rodzinie” uďywa sić w rozumieniu
ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728 tekst jednolity
z póčn. zm.).
3. Wystćpujące w uchwale okreċlenie „dziecko”
uďywa sić w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada
2003r. o ċwiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r.
Nr 139, poz. 992 tekst jednolity z póčn. zm.).
4. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) mieċcie – naleďy przez to rozumieć Miasto
Drezdenko;
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2) dyrektorze – naleďy przez to rozumieć dyrektora
przedszkola prowadzonego przez miasto;

umowa cywilnoprawna zawierana pomićdzy dyrektorem a rodzicami lub prawnymi opiekunami.

3) opłacie miesićcznej – naleďy przez to rozumieć
wysokoċć opłaty ponoszonej na dziecko za
ċwiadczenia realizowane ponad czas podstawy
programowej wychowania przedszkolnego
ustalanej na podstawie stawki godzinowej oraz
deklarowanej przez rodziców lub prawnych
opiekunów liczby godzin pobytu dziecka
w przedszkolu.

Rozdział 3
Ulgi i obniżenia opłat miesięcznych za świadczenia
realizowane w przedszkolu
§ 6. Dla rodzin spełniających do 150% kryterium
dochodowego na osobć w rodzinie, których dzieci
uczćszczają do przedszkoli, wprowadza sić ulgi
w opłacie miesićcznej w wysokoċci:

Rozdział 2

1) 50% opłaty ponoszonej na drugie dziecko;

Ustalenie opłaty miesięcznej

2) 75% opłaty ponoszonej na trzecie dziecko;

§ 3. W przedszkolu prowadzonym przez miasto
opłacie podlegają wykraczające poza podstawć programową, obejmujące zajćcia realizowane w zakresie i czasie przekraczającym czas potrzeby na realizacjć podstawy programowej, w tym dla dzieci
uzdolnionych:
1) kółka: sportowe, turystyczne, przyrodnicze, krajoznawcze, matematyczne, przyjaciół ksiąďki,
komputerowe,
2) nauka gry na instrumentach muzycznych innych niď perkusje,
3) zajćcia prowadzone przez specjalistów (logopedów, psychologów, terapeutów),
4) warsztaty artystyczne (sekcja taĉca towarzyskiego, zespól wokalny, instrumentalny),
5) gimnastyka artystyczna, gimnastyka korekcyjna
6) jćzyki obce.
§ 4. Opłata za zajćcia wymienione w § 3 okreċlone na podstawie płac i pochodnych nauczycieli zatrudnionych w Drezdenku w placówkach przedszkolnych wynosi za 1 godzinć:
1) 2,00zł – nauka ze specjalistami (logopeda, psycholog, terapeuta),
2) 1,80zł – zajćcia dla dzieci uzdolnionych,
3) 1,80zł – nauka gry na instrumentach innych niď
perkusje,
4) 1,80zł – warsztaty artystyczne przekraczające
zakres wymagaĉ okreċlonych w podstawie
programowej,
5) 1,80zł – gimnastyka artystyczna, gimnastyka
korekcyjna,
6) 1,80zł – jćzyki obce.
Koszt 1 godziny z pochodnymi – nauczyciel przedszkola przy uċrednionym pensum – 37,00zł. Liczebnoċć grup od 1 dziecka (zajćcia indywidualne ze
specjalistami) do 25 osób.
§ 5. Zakres ċwiadczeĉ, zasady pobierania opłat
miesićcznych za ċwiadczenia, termin obowiązywania umowy oraz warunki jej wypowiadania, okreċla

3) 100% opłaty na czwarte i kaďde kolejne dziecko.
§ 7. Dyrektor moďe obniďyć opłatć miesićczną do
100% jej wartoċci rodzicom niespełniającym kryterium dochodowego na osobć w rodzinie, o której
mowa w ustawie o pomocy społecznej, które znalazły sić w trudnej sytuacji materialnej w wyniku nastćpujących zdarzeĉ losowych:
1) ċmierć jednego lub obojga rodziców, prawnych
opiekunów dziecka, wspólnie zamieszkujących
i gospodarujących;
2) nieuleczalnej lub cićďkiej, długotrwałej choroby
jednego lub obojga rodziców, prawnych opiekunów dziecka, wspólnie zamieszkujących i gospodarujących;
3) cićďkiego wypadku powodującego trwały
uszczerbek na zdrowiu jednego lub obojga rodziców, prawnych opiekunów dziecka, wspólnie zamieszkujących i gospodarujących;
4) poďaru lub zalania mieszkania,
5) zniszczenia, kradzieďy z włamaniem, rabunku
mienia rodziny,
6) klćski ďywiołowej lub ekologicznej, które skutki
dotknćły rodzinć; oraz innego zdarzenia losowego mającego wpływ na kondycjć psychofizyczną, w tym materialną rodziny.
Rozdział 4
Postanowienia końcowe
§ 8. Traci moc uchwała Nr X/067/07 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 21 czerwca 2007 roku oraz
uchwała Nr XXX/215/08 Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie opłat za
ċwiadczenia prowadzone przez gminne przedszkole
publiczne.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Drezdenka.
§ 10. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jerzy Skrzypczyński
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UCHWAŁA NR XXXVI/204/2010
RADY GMINY TRZEBIECHÓW
z dnia 23 sierpnia 2010r.
w sprawie zmiany w podziale gminy Trzebiechów na stałe okręgi wyborcze
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 16 lipca 1998r.
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw (Dz. U. z 2003r. Nr 159,
poz. 1547 z póčn. zm.) uchwala sić, co nastćpuje:
§ 1. Dokonuje sić zmian w podziale na stałe
okrćgi wyborcze utworzone na terenie Gminy Trzebiechów uchwałą 26/98 Zarządu Gminy Trzebiechów
z dnia 13 sierpnia 1998r. w sprawie ustalenia okrćgów wyborczych w nastćpujący sposób:
1. likwiduje sić okrćg wyborczy Nr 3 obejmujący
sołectwa: Mieszkowo, Gćbice i włącza sić je
do okrćgu numer 1 z liczbą wybieranych radnych 5,
2. dotychczasowy okrćg Nr 4 obejmujący miejscowoċć Borek otrzymuje Nr 3,
3. dotychczasowy okrćg Nr 5 obejmujący miejscowoċć Głuchów otrzymuje Nr 4,
4. dotychczasowy okrćg Nr 6 obejmujący miejscowoċci Ledno, Głćboka otrzymuje Nr 5,

6. dotychczasowy okrćg Nr 8 obejmujący miejscowoċć Radowice otrzymuje Nr 7,
7. dotychczasowy okrćg Nr 9 obejmujący miejscowoċć Swarzynice otrzymuje Nr 8.
§ 2. Wykaz stałych okrćgów wyborczych
uwzglćdniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy
§ 4. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Lubuskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Zielonej Górze.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzćdowym Województwa Lubuskiego oraz podaniu do publicznej wiadomoċci w sposób zwyczajowo przyjćty.
§ 6. Uchwała wchodzi w ďycie z dniem podjćcia.

5. dotychczasowy okrćg Nr 7 obejmujący miejscowoċć Podlegórz otrzymuje Nr 6,

Przewodniczący Rady
Krzysztof Okińczyc

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVI/204/2010
Rady Gminy Trzebiechów
z dnia 23 sierpnia 2010r.
Wykaz stałych okręgów wyborczych
Nr
okręgu wyborczego
1
2
3
4
5
6
7
8
258

Granice okręgu
Miejscowoċci: Trzebiechów, Mieszkowo, Gćbice
Miejscowoċć Ostrzyce
Miejscowoċć Borek
Miejscowoċć Głuchów
Miejscowoċci Ledno, Głćboka
Miejscowoċć Podlegórz
Miejscowoċć Radowice
Miejscowoċć Swarzynice

Liczba mandatów
5
1
1
2
1
1
1
3
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UCHWAŁA NR XXXVI/205/2010
RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE
z dnia 23 sierpnia 2010r.
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/161/09 z dnia 23 września 2009r. w sprawie opłat za świadczenia
w Przedszkolu Publicznym prowadzonym przez Gminę Trzebiechów
Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 wrzeċnia
1991r. o systemie oċwiaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572 z póčn. zm.) uchwala sić, co nastćpuje:
§ 1. Uchyla sić uchwałć Nr XXVIII/161/09 z dnia
23 wrzeċnia 2009r. w sprawie opłat za ċwiadczenia
w Przedszkolu Publicznym prowadzonym przez
Gminć Trzebiechów.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Okińczyc
12 5 9
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UCHWAŁA NR XLVI/389/2010
RADY GMINY LUBISZYN
z dnia 24 sierpnia 2010r.
w sprawie utworzenia w Baczynie filii Przedszkola Gminnego w Lubiszynie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz
art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 1 i 6 oraz art. 60 ust. 1
ustawy z dnia 7 wrzeċnia 1991r. o systemie oċwiaty
(tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze
zm.) uchwala sić, co nastćpuje:
§ 1. Z dniem 1 wrzeċnia 2010r. tworzy sić
w Baczynie filić Przedszkola Gminnego w Lubiszynie, zwaną dalej „Przedszkolem Gminnym w Baczynie”.

utworzenia Przedszkola Gminnego w Baczynie oraz
uchwała Nr XLV/382/2010 Rady Gminy Lubiszyn
z dnia 13 lipca 2010r. w sprawie włączenia Przedszkola Gminnego w Baczynie do Zespołu Szkół
w Baczynie.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy Lubiszyn.
§ 5. Uchwała wchodzi w ďycie z dniem podjćcia
z mocą obowiązującą od 1 wrzeċnia 2010 roku
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.

§ 2. Siedziba filii znajduje sić w Baczynie przy
ul. Gorzowskiej 64.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XLV/381/2010 Rady
Gminy Lubiszyn z dnia 13 lipca 2010r. w sprawie

Przewodniczący Rady
Eugeniusz Leśniewski
12 60
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UCHWAŁA NR XLVI/391/2010
RADY GMINY LUBISZYN
z dnia 24 sierpnia 2010r.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie Gminy Lubiszyn
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1,
art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142,
poz. 1591 z póčn. zm.) w związku z art. 90f ustawy
z dnia 7 wrzeċnia 1991r. o systemie oċwiaty (Dz. U.
z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póčn. zm.) Rada Gminy
Lubiszyn uchwala, co nastćpuje:
§ 1. Uchwala sić regulamin udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym – stypendia
i zasiłki szkolne - dla uczniów uprawnionych do
ċwiadczeĉ na podstawie ustawy o systemie oċwiaty,
zamieszkałych na terenie Gminy Lubiszyn, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wzory wniosków o przyznanie pomocy materialnej stanowią załącznik Nr 2 i Nr 3 do niniejszej
uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXI/174/05 Rady
Gminy Lubiszyn z dnia 31 marca 2005r. w sprawie
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie Gminy Lubiszyn.
§ 5. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 14 dni
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Eugeniusz Leśniewski
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLVI/391/2010
Rady Gminy Lubiszyn
z dnia 24 sierpnia 2010r.
REGULAMIN
UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ
O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW
ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LUBISZYN
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Niniejszy regulamin okreċla zasady przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Lubiszyn.
1) sposób ustalania wysokoċci stypendium szkolnego,
2) formy stypendium szkolnego,
3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego,

4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.
2. Ilekroć w dalszych przepisach regulaminu
mówi sić bez bliďszego okreċlenia o:
1) regulaminie – naleďy przez to rozumieć regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie Gminy Lubiszyn.
2) ustawie bez bliďszego okreċlenia – naleďy przez
to rozumieć ustawć z dnia 7 wrzeċnia 1991r.
o systemie oċwiaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572 z póčn. zm.),
3) ustawie o pomocy społecznej – naleďy przez to
rozumieć ustawć z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 115,
poz. 728 z póčn. zm.),
4) ustawie o ċwiadczeniach rodzinnych – naleďy
przez to rozumieć ustawć z dnia 28 listopada
2003r. o ċwiadczeniach rodzinnych (Dz. U.
z 2006r. Nr 139, poz. 992 z póčn. zm.),
5) uczniu – naleďy przez to rozumieć osoby wymienione w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy z dnia
7 wrzeċnia 1991r. o systemie oċwiaty (Dz. U.
z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póčn. zm.) zamieszkujące na terenie Gminy Lubiszyn,
6) rodzicach – naleďy przez to rozumieć takďe
opiekunów prawnych,
7) rodzinie – rozumie sić przez to osoby spokrewnione i niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące
i gospodarujące (art. 6 pkt 14 ustawy z dnia
12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U.
Nr 64, poz. 593 z póčn. zm.),
8) szkole – naleďy przez to rozumieć szkoły i placówki, o których mowa w rozdziale 8a ustawy,
o której mowa w pkt. 2,
9) ċwiadczeniach pomocy materialnej o charakterze socjalnym – naleďy przez to rozumieć stypendium szkolne lub zasiłek szkolny,
10) kryterium dochodowym – naleďy przez to rozumieć miesićczną wysokoċć dochodu na osobć w rodzinie ucznia uprawniającą do ubiegania sić o stypendium szkolne, która nie moďe
być wićksza, niď kwota okreċlona na podstawie
art. 8 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 9 ust. 8 i 8a
ustawy o pomocy społecznej,
11) Wójcie – naleďy przez to rozumieć Wójta Gminy
Lubiszyn.
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Rozdział 2
Sposób przyznawania i ustalania wysokości
stypendium szkolnego.
§ 2. 1. Pomoc materialna przysługuje zamieszkałym na terenie Gminy Lubiszyn
1) uczniom szkół:
a) publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieďy
i dorosłych – do czasu ukoĉczenia kształcenia, nie dłuďej jednak niď do ukoĉczenia 24
roku ďycia,
b) niepublicznych nie posiadających uprawnieĉ
szkół publicznych dla młodzieďy i dla dorosłych – do czasu ukoĉczenia realizacji obowiązku nauki.
2) dzieciom i młodzieďy upoċledzonym umysłowo
ze sprzćďonymi niepełnosprawnoċciami - do
czasu ukoĉczenia realizacji obowiązku nauki,
3) słuchaczom kolegiów – do czasu ukoĉczenia
kształcenia, nie dłuďej jednak niď do ukoĉczenia
24 roku ďycia.
2. Pomoc materialną moďe otrzymać uczeĉ znajdujący sić w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobć w rodzinie,
a w szczególnoċci, gdy w rodzinie wystćpuje: bezrobocie, niepełnosprawnoċć, cićďka lub długotrwała
choroba, wielodzietnoċć, brak umiejćtnoċci wypełniania funkcji opiekuĉczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a takďe, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
3. Pomoc materialna nie przysługuje uczniom
klas zerowych.
§ 3. 1. Stypendium szkolne moďe otrzymać uczeĉ
w okresie pobierania nauki, znajdujący sić w trudnej
sytuacji materialnej, z zastrzeďeniem art. 90d ust. 12
i 13 ustawy, w oparciu o kryterium dochodowe,
o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 12 oraz biorąc pod
uwagć okolicznoċci wynikające z art. 90d ust. 1
ustawy.
2. Uczeĉ spełniający warunki, o których mowa
w ust. 1 nie otrzyma stypendium bądč moďe być
jego pozbawiony, jeďeli w sposób raďący narusza
postanowienia statutu szkoły.
3. Na decyzjć Wójta w kwestiach okreċlonych
w ust. 2 moďe mieć wpływ opinia dyrektora szkoły,
do której uczćszcza uczeĉ ubiegający sić
o stypendium zamieszczona odpowiednio na wniosku.
4. Stypendium przyznawane jest przez Wójta na
wniosek złoďony przez rodziców lub opiekunów
ucznia, a w przypadku uzyskania pełnoletnioċci takďe przez samego ucznia.
5. Wniosek podlega zaopiniowaniu przez dyrektora szkoły, w której kształci sić uczeĉ.
6. Wnioski składać mogą równieď dyrektorzy
szkół wymienionych a art. 90n ustawy.
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7. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
składa sić do dnia 15 wrzeċnia danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów – do dnia
15 pačdziernika danego roku szkolnego.
8. Dochód ustala sić na podstawie przedłoďonych przez wnioskodawcć zaċwiadczeĉ o uzyskiwanych dochodach przez wszystkich członków rodziny
lub na podstawie wystawionego przez Gminny
Oċrodek Pomocy Społecznej zaċwiadczenia o dochodach przypadających na jednego członka rodziny
oraz o miesićcznej wysokoċci uzyskiwanej pomocy
społecznej, gdy rodzina korzysta z takiej pomocy
w Oċrodku.
9. Wysokoċć dochodu ustala sić zgodnie z art. 8
ust. 3 – 13 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy
społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z póčn. zm.). do
dochodu nie wlicza sić pomocy materialnej, przyznanej niniejszym regulaminem i pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym, wymienionej
w art. 90c ust. 3 ustawy.
10. Stypendium szkolne nie moďe być niďsze
w stosunku miesićcznym niď 80% kwoty zasiłku rodzinnego i nie moďe przekroczyć miesićcznie 200%
tek kwoty.
11. W przypadku, gdy ċrodki otrzymane na wypłatć stypendiów oraz zasiłków szkolnych z budďetu
paĉstwa nie zapewnią wypłaty tych ċwiadczeĉ
wszystkim uprawnionym uczniom, w pierwszej kolejnoċci ċwiadczenia te przyznaje sić uczniom
o najniďszych dochodach.
Rozdział 3
Formy stypendium szkolnego
§ 4. 1. Stypendium przyznaje sić na okres nie
dłuďszy niď rok szkolny, czyli na okres nie dłuďszy niď
od wrzeċnia do czerwca w danym roku szkolnym,
a w przypadku słuchaczy kolegiów na okres nie
dłuďszy niď od pačdziernika do czerwca w danym
roku szkolnym.
2. Stypendium wypłacane jest dwa razy w ciągu
roku. Terminy wypłat stypendium okreċla sić
w decyzji o jego przyznaniu.
3. Stypendium moďe być udzielone w nastćpujących formach:
1) Całkowitego lub czćċciowego pokrycia kosztów
udziału w zajćciach edukacyjnych wykraczających poza zajćcia realizowane w szkole
w ramach planu nauczania, w szczególnoċci
udziału w:
a) wyrównawczych zajćciach edukacyjnych, zajćciach dla dysgrafików, dyslektyków, zajćć
logopedycznych i innych wynikających z potrzeby wyrównania braków edukacyjnych
bądč z opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej,
b) innych przedsićwzićciach realizowanych
przez szkołć jak wyjazdy do kina, teatru, na
basen, wycieczki szkolne, zielone szkoły.
2) Całkowitego lub czćċciowego pokrycia kosztów
udziału w zajćciach edukacyjnych realizowa-
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nych poza szkołą, a w szczególnoċci: nauki jćzyków obcych, zajćć muzycznych, komputerowych, sportowych i innych,
3) Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym,
w tym w szczególnoċci zakupu:
a) podrćczników, lektur, encyklopedii, słowników i innych ksiąďek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego, edukacyjnych
programów multimedialnych, sprzćtu komputerowego itp.
b) zeszytów, długopisów, piórników, plecaków
i innych artykułów szkolnych,
c) stroju sportowego i innego wyposaďenia
ucznia wymaganego przez szkołć, a takďe
odzieďy i obuwia, gdy ich posiadanie w sposób bezpoċredni wiąďe sić z procesem edukacji ucznia,
d) innych pomocy niezbćdnych do udziału
w dodatkowych zajćciach edukacyjnych.
4) Całkowitego lub czćċciowego pokrycia kosztów
związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania a w szczególnoċci:
a) zakwaterowania w bursie, internacie,
b) dojazdu do szkół ċrodkami komunikacji publicznej,
c) opłat za posiłki w stołówce.
5) Ċwiadczenia pienićďnego, jeďeli Wójt uzna, ďe
udzielenie stypendium w innej formie nie jest
moďliwe, a w przypadku słuchaczy kolegiów nie
jest celowe.
4. Uczeĉ moďe otrzymać stypendium w jednej
lub w kilku formach jednoczeċnie.
Rozdział 4
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego
§ 5. 1. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego z kompletem załączników naleďy składać
w Urzćdzie Gminy w Lubiszynie. Referent ds. oċwiaty udziela informacji, wskazówek i pomocy w zakresie wypełnienia wniosku, opiniuje wniosek, sprawdza go pod wzglćdem formalnym oraz weryfikuje
poprawnoċć obliczonej przez wnioskodawcć wysokoċci dochodu na osobć w rodzinie.
2. Wniosek o przyznanie ċwiadczenia pomocy
materialnej powinien zawierać w szczególnoċci:
1) imić i nazwisko ucznia, jego adres zamieszkania, datć urodzenia oraz Nr PESEL,
2) imić i nazwisko rodziców (opiekunów prawnych) dziecka,
3) imić i nazwisko wnioskodawcy,
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gospodarstwie domowym i ċredni dochodów
na jedną osobć w rodzinie.

6) oċwiadczenie rodziców (prawnych opiekunów)
ucznia lub pełnoletniego ucznia o wyraďeniu
zgody na przetwarzanie danych osobowych
związanych z przyznaniem ċwiadczenia pomocy
materialnej.
3. Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego dołącza sić:
1) zaċwiadczenia lub oċwiadczenia o wysokoċci
dochodów,
2) w przypadku, gdy rodzina korzysta ze ċwiadczeĉ
pomocy
społecznej,
zaċwiadczenia
z Gminnego Oċrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu ze ċwiadczeĉ pienićďnych z pomocy
społecznej.
4. Wójt Gminy przyznaje lub odmawia przyznania stypendium szkolnego w drodze decyzji administracyjnej.
5. Od decyzji odmawiającej przyznania ċwiadczenia pomocy materialnej przysługuje odwołanie,
za wyjątkiem decyzji wydanej na wniosek dyrektora
szkoły.
6. Stypendium moďe zostać decyzja administracyjną wstrzymane lub przypisane do zwrotu w przypadku stwierdzenia w przedłoďonym wniosku nieprawdziwych danych, ustania przyczyn uzasadniających przyznanie stypendium lub w przypadku zaprzestania przez ucznia pobierania nauki.
7. Wnioskodawcy oraz dyrektorzy szkół, w których kształcą sić uczniowie pobierający stypendium
mają obowiązek niezwłocznego poinformowania
Wójta o zmianie lub ustaniu przyczyn uzasadniających przyznanie stypendium, a takďe o fakcie zaprzestania pobierania nauki przez ucznia.
8. Nienaleďnie pobrane stypendium podlega
ċciągnićciu w trybie przepisów o postćpowaniu egzekucyjnym w administracji.
9. Stypendium szkolne przyznawane w formie
ċwiadczenia pienićďnego przekazane zostanie rodzicowi ucznia, prawnemu opiekunowi lub pełnoletniemu uczniowi przelewem na jego konto bankowe
lub gotówką w banku w terminie wskazanym
w decyzji przyznającej stypendium na podstawie
oryginalnych faktur, rachunków lub innych dokumentów wystawionych na wnioskodawcć poċwiadczających dokonanie zakupów zgodnych z rozdziałem III niniejszego regulaminu.
10. Na dofinansowanie ċwiadczeĉ pomocy materialnej gmina otrzymuje dotacjć celową z budďetu
paĉstwa.
Rozdział 5

4) nazwć i adres szkoły, do której uczćszcza uczeĉ,

Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

5) dane uzasadniające przyznanie ċwiadczenia
pomocy materialnej, w tym zaċwiadczenie
o wysokoċci dochodów w rodzinie, uwzglćdniające liczbć osób pozostających we wspólnym

§ 6. 1. Zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek osób uprawnionych do przedkładania wniosków
o stypendium szkolne, a takďe z urzćdu, w sytuacji
przejċciowego znalezienia sić ucznia i jego rodziny
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w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia
losowego.
2. Zasiłek szkolny przyznaje sić w przypadku zaistnienia w rodzinie zdarzenia losowego, w szczególnoċci: poďaru, kradzieďy, wypadku, nagłej choroby w rodzinie, ċmierci członka rodziny lub opiekunów ucznia oraz innych uzasadnionych okolicznoċci
utrudniających prawidłowe funkcjonowanie rodziny
lub utrudniających dla ucznia naukć.
3. Wystąpienie zdarzenia losowego powodującego trudną sytuacjć materialną winno być udokumentowane. Dopuszcza sić moďliwoċć złoďenia
oċwiadczenia przez wnioskodawcć potwierdzonego
przez Dyrektora szkoły, do której uczeĉ uczćszcza.
4. Zasiłek szkolny moďe być przyznany w formie:
1) jednorazowego ċwiadczenia pienićďnego,
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym
– na zasadach okreċlonych w rozdziale III § 4
ust. 3.
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6. Wysokoċć zasiłku szkolnego nie moďe przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pićciokrotnoċć kwoty, o której jest mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o ċwiadczeniach
rodzinnych.
7. Wniosek o zasiłek szkolny według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu
moďna składać w trybie przewidzianym dla wniosków o stypendia szkolne w terminie nie dłuďszym
niď 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku.
8. Z kwoty przeznaczonej w budďecie Gminy Lubiszyn na pomoc materialną o charakterze socjalnym 5% przeznacza sić na wypłatć stypendiów
i zasiłków szkolnych przyznanych w trybie odwołaĉ.
§ 7. Regulamin wchodzi w ďycie 14 dni od daty
ogłoszenia uchwały Rady Gminy Lubiszyn w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego, z mocą
obowiązująca od dnia 1 wrzeċnia 2010 roku.

5. Zasiłek szkolny przyznawany jest niezaleďnie
od przyznanego stypendium szkolnego.
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLVI/391/2010
Rady Gminy Lubiszyn
z dnia 24 sierpnia 2010r.
WNIOSEK
o przyznanie stypendium socjalnego

1. Data złoďenia wniosku……………………………………………………………………………………………………….
2. Wnioskodawca………………………………………………………..…………………………………….........................
(imić i nazwisko osoby składającej wniosek, dokładny adres, tel. kontaktowy)

3. Uzasadnienie przyznania ċwiadczenia ............................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Bezrobocie, niskie dochody, cićďka lub długotrwała choroba, rodzina niepełna, wielodzietnoċć)

4. Rodzina składa sić z.......osób.
5. Uczniowie ubiegający sić o stypendium
Lp.

Nazwisko i imić

Data urodzenia

Szkoła, do której uczćszcza

Wnioskowane ċwiadczenie *

1
2
3
4
5
6
7
*wybrać formć ċwiadczenia:
-opłata za internat, koszt dojazdu do szkoły, pokrycie kosztów udziału w zajćciach edukacyjnych, wykraczających poza zajćcia realizowane w szkole, pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym np. podrćczniki, przybory szkolne, tornister, plecak, strój szkolny (koszulka, spodenki, dres, tenisówki lub adidasy, regulaminowy strój szkolny).

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 88

– 6080 –

Poz. 1261

5. Inne osoby wspólnie zamieszkujące z uczniem (rodzice, rodzeĉstwo: uczące sić – do ukoĉczenia 24r.ď.,
niepracujące i nie uczące sić – do ukoĉczenia 21 roku ďycia).
Lp.

Nazwisko i imić

Data urodzenia

Stopieĉ pokrewieĉstwa

Čródło dochodu

Dochód netto

1
2
3
4
5

ZAŁĄCZNIKI
1. Dochody rodziny (netto) za miesiąc poprzedzający złoďenie wniosku udokumentowane odpowiednimi
załącznikami (zaċwiadczeniami i oċwiadczeniami)
wynagrodzenie za pracć……………………………………………………………………………………………
emerytury, renty rodzinne i inwalidzkie…………………………………………………………………………
alimenty……………………………………………………………………………………………………………….
zas. rodzinny z dod. ċwiadczeniami……………………………………………………………………………...
dodatek mieszkaniowy……………………………………………………………………………………………..
dochód z ziemi……………………………………………………………………………………………………….
alimenty……………………………………………………………………………………………………………….
zasiłek dla bezrobotnych …………………………………………………………………………………………..
zasiłek stały z pomocy społecznej………………………………………………………………………………..
dochód z pracy dorywczej…………………………………………………………………………………………
dochód z prowadzenia działalnoċci gospodarczej…………………………………………………………….
inne stypendium socjalne …………………………………………………………………………………………
zasiłek celowy na posiłek z pomocy społecznej................................................................................
razem dochód netto…………………………………………………………………………………………..…….
Ċr. dochód miesićczny na jednego członka w rodzinie wynosi ........................................................................
(dochód rodziny netto podzielony przez liczbć osób)

2. W przypadku ucznia szkoły ċredniej- zaċwiadczenie o uczćszczaniu do szkoły i pobieranym stypendium.
3. Opinia dyrektora szkoły (powinna dotyczyć sugerowanych form wsparcia oraz wyników w nauce).........
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

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

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

(pieczćć szkoły)

(pieczątka i podpis dyrektora szkoły)

Ċwiadoma/y odpowiedzialnoċci karnej(art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny- Dz. U. Nr 88 poz. 533 z póčn. zm.) o składaniu fałszywych zeznaĉ oċwiadczam, ďe powyďsze dane są zgodne z prawdą.
Wyraďam zgodć na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb niezbćdnych do realizacji procesu
weryfikacji z godnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926
z póčn. zm.)

Lubiszyn, dnia…………………

…………..…………................................
(podpis wnioskodawcy)

Wniosek wraz z załącznikami naleďy złoďyć do dnia 15 wrzeċnia do referenta ds. oċwiaty w budynku USC
Lubiszyn. Wniosek składa osoba pełnoletnia: rodzic, opiekun, pełnoletni uczeĉ.
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLVI/391/2010
Rady Gminy Lubiszyn
z dnia 24 sierpnia 2010r.

WNIOSEK
o przyznanie zasiłku szkolnego dla ucznia
1. Data złoďenia wniosku.....................................................................................................................................
2. Wnioskodawca ................................................................................................................................................
(imić i nazwisko osoby składającej wniosek, dokładny adres)

3. Uzasadnienie przyznania ċwiadczenia ...........................................................................................................
(opis zdarzenia)

...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
1. Uczniowie ubiegający sić o stypendium:
Lp.

Nazwisko i imić

Data urodzenia

Szkoła, do której uczćszcza

Wnioskowane ċwiadczenie*

*wybrać ďądaną formć ċwiadczenia:
- opłata za internat, koszt dojazdu do szkoły, pokrycie kosztów udziału w zajćciach edukacyjnych, wykraczających poza zajćcia realizowane w szkole, pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, np. podrćczniki, pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza
miejscem zamieszkania.

2. Inne osoby wspólnie zamieszkujące z uczniem (rodzice, rodzeĉstwo: uczące sić – do ukoĉczenia 24r.ď,
niepracujące i nie uczące sić – do ukoĉczenia 21r.ď.).
Lp.

Nazwisko i imić

Data urodzenia

Stopieĉ pokrewieĉstwa

Čródło dochodu

Dochód netto

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

Wniosek wraz z załącznikami naleďy złoďyć do referenta ds. oċwiaty w budynku USC Lubiszyn. Wniosek
składa osoba pełnoletnia: rodzic, opiekun prawny, pełnoletni uczeĉ.
12 6 1
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UCHWAŁA NR XLVI/393/2010
RADY GMINY LUBISZYN
z dnia 24 sierpnia 2010r.
w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XXVIII/168/93 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 3 maja
1993 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 1996r. Nr 13, poz. 74 z póčn. zm.)
oraz art. 12 ust. 1 i art. 14 ust. 6 ustawy z dnia
26 pačdziernika 1982r. o wychowaniu w trzečwoċci
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35,
poz. 230 z póčn. zm.) Rada Gminy Lubiszyn uchwala
co nastćpuje:
§ 1. W uchwale Nr XXVIII/168/93 Rady Gminy
Lubiszyn z dnia 3 maja 1993r. w sprawie ustalenia
liczby punktów sprzedaďy napojów zawierających
powyďej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spoďycia poza miejscem sprzedaďy oraz
zasad usytuowania na terenie gminy punktów
sprzedaďy napojów alkoholowych, dodaje sić § 3a

o nastćpującej treċci: „Zakazuje sić spoďywania napojów alkoholów na terenie kąpielisk połoďonych na
terenie Gminy Lubiszyn oraz przyległych do nich
plaď”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy Lubiszyn.
§ 3. Uchwała wchodzi w ďycie po 14 dniach od
ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa
Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Eugeniusz Leśniewski
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UCHWAŁA NR XXXVII/186/2010
RADY GMINY BRYTNICA
z dnia 26 sierpnia 2010r.
w sprawie zniesienia formy ochrony prawnej pomnika przyrody
Na podstawie art. 44 ust. 3 i 3 lit. a ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U.
Nr 92, poz. 880 z póčn. zm.) uchwala sić, co nastćpuje:

rody rozporządzeniem Wojewody Lubuskiego Nr 50
z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie ustanowienia
pomników przyrody (Dziennik Urzćdowy Województwa Lubuskiego Nr 38, poz. 850).

§ 1. Po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem
Ochrony Ċrodowiska, Rada Gminy w Bytnicy postanawia znieċć formć ochrony prawnej pomnika przyrody trzech dćbów szypułkowych (quercus robur)
znajdujących sić w nastćpujących oddziałach leċnych: oddział 330 a – 1szt. o obwodzie pnia –
175cm; oddział 330 a – 1szt. o obwodzie pnia –
230cm; oddział 329c – 1szt o obwodzie pnia – 302cm
stanowiących własnoċć Skarbu Paĉstwa bćdących
w zarządzie Nadleċnictwa Bytnica, obrćb Gryďyna,
oddział 330 – 329, ustanowionych pomnikiem przy-

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Marian Pakuła
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UCHWAŁA NR LIV/496/10
RADY MIASTA SŁUBICE
z dnia 26 sierpnia 2010r.
o zmianie uchwały w sprawie Statutu Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r.
Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 6 Statutu
Gminy Słubice, stanowiącego załącznik do uchwały
Nr XXXVII/374/09 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia
27 sierpnia 2009r. (t.j. ogłoszony w Dz. Urz. Woj.
Lubuskiego z 5 pačdziernika 2009r. Nr 105,
poz. 1410) z uwzglćdnieniem zmian wprowadzonych
uchwałą Rady Miejskiej w Słubicach Nr XLV/433/10
z dnia 14 stycznia 2010r. uchwala sić, co nastćpuje:

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (t.j. z 2009r. Dz. U. Nr 157, poz. 1240
ze zm.),
rozporządzenia ministra finansów z dnia
29 czerwca 2006r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budďetowych, zakładów budďetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu
postćpowania przy przekształceniu w inną formć
organizacyjno–prawną (Dz. U. Nr 116, poz. 783),
innych przepisów powszechnie obowiązujących”;

§ 1. W Statucie Zakładu Administracji Mieniem
Komunalnym w Słubicach uchwalonym uchwałą
Nr XVIII/140/08 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia
27 lutego 2008r. (ogłoszonym w Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z dnia 25 kwietnia 2008r. Nr 39, poz. 769),
wprowadza sić nastćpujące zmiany:

2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Zakład jest jednostką organizacyjną Gminy
Słubice działającą jako samorządowy zakład budďetowy”;

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Zakład Administracji Mieniem Komunalnym, zwany dalej ,,Zakładem” jest jednostką organizacyjną gminy nie posiadającą osobowoċci
prawnej, działającą na podstawie:

„§ 4. Siedziba Zakładu mieċci sić w Słubicach
przy ul. Krótkiej 8"
4) w § 7

uchwały Nr X/39/94 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 16 grudnia 1994r. w sprawie utworzenia zakładu budďetowego,

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

uchwały Nr XXXVII/374/09 Rady Miejskiej
w Słubicach z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie
ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Gminy
Słubice,

b) zmienia sić oznaczenie nastćpujących po sobie punktów, tj. „pkt 4” otrzymuje oznaczenie
„pkt 5” itd.

„4. Wypłacanie dodatków mieszkaniowych”

5) w § 11

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

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

ustawy z dnia 24 czerwca 2001r. o własnoċci
lokali (t.j. z 2000r. Dz. U. Nr 80, poz. 903 ze zm.),

b) pkt 5 i 6 skreċla sić.

ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. z 2005r.
Dz. U. Nr 31, poz. 266 ze zm.),
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomoċciami (t.j. z 2004r. Dz. U. Nr 261,
poz. 2603 ze zm.),

„4. Komórki organizacyjne”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Słubic.
§ 3. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Piotr Kiedrowicz
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UCHWAŁA NR LIV/498/10
RADY MIASTA SŁUBICE
z dnia 26 sierpnia 2010r.
o zmianie uchwały Nr XXXIII/319/05 z dnia 31 sierpnia 2005r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji
z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych
do rejestru zabytków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
Nr 214, poz. 1806 ze zm.), w związku z art. 81
ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568
ze zm.) uchwala sić co nastćpuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXIII/319/05 z dnia 31 sierpnia 2005r. w sprawie okreċlenia zasad udzielania
dotacji z budďetu gminy na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków wprowadza sić
nastćpującą zmianć:

o czym zawiadamia sić wnioskodawcć, z zastrzeďeniem ust. 4.”
2) po § 3 ust. 3 dodaje sić ust. 4 w brzmieniu:
„§ 3 ust. 4. W szczególnie uzasadnionych wypadkach mogą podlegać rozpatrzeniu wnioski
złoďone po terminie, o którym mowa w ust. 1.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Słubic.
§ 3. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.

1) § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3 ust. 3. Wnioski niekompletne, nieprawidłowo wypełnione oraz złoďone po terminie, o którym mowa w ust. 1 nie bćdą rozpatrywane,

Przewodniczący Rady
Piotr Kiedrowicz
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UCHWAŁA NR XLIII/202/2010
RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO
z dnia 11 sierpnia 2010r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/137/2009 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 4 lutego 2009r.
w sprawie ustalenia niektórych zasad wynagradzania za pracę oraz zasad przyznawania dodatków do
wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych, dla których organem
prowadzącym jest Powiat Wschowski
Na podstawie art. 12 pkt 1, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806,
z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055
i Nr 167, poz. 1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218,
z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458,
z 2009r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz
z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 40, poz. 230) oraz
art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 i art. 91 d pkt. 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 2006r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220,
poz. 1600, z 2007r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542,
Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176,
poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821,
z 2008r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz
z 2009r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572,
Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219,
poz. 1706) uchwala sić, co nastćpuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/137/2009 Rady Powiatu
Wschowskiego z dnia 4 lutego 2009r. w sprawie
ustalenia niektórych zasad wynagradzania za pracć
oraz zasad przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym
jest Powiat Wschowski (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2009r.
Nr 23, poz. 360 oraz z 2010r. Nr 18, poz. 308) wprowadza sić nastćpujące zmiany:
1) § 10 otrzymuje nastćpujące brzmienie:
„§ 10. 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za
pracć w trudnych lub uciąďliwych warunkach na
zasadach okreċlonych w rozporządzeniu Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia
2005r. w sprawie wysokoċci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,
ogólnych warunków przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracć w dniu wolnym od pracy (Dz. U.
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z 2005r. Nr 22, poz. 181, z 2006r. Nr 43, poz. 293
oraz z 2007r. Nr 56, poz. 372) w wysokoċci 4,00zł
za godzinć, z wyjątkiem pracy w warunkach
wymienionych w § 8 pkt 11 rozporządzenia.
2. Za pracć w warunkach okreċlonych w § 8
pkt 11 rozporządzenia w sprawie wysokoċci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz
wynagradzania za pracć w dniu wolnym od pra-

Poz. 1266, 1267
cy przysługuje dodatek w wysokoċci 20,00zł za
godzinć”.

§ 2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku
Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w ďycie z dniem podjćcia
z mocą od 1 wrzeċnia 2010r.
Przewodniczący Rady
Ryszard Szumski
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INFORMACJA
PREZESA SĄDU OKRĘGOWEGO
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
z dnia 31 sierpnia 2010r.

LISTA BIEGŁYCH
W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
NA OKRĘG SĄDU OKRĘGOWEGO W GORZOWIE WLKP.
PSYCHOLODZY
LP.

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

IMIĘ I NAZWISKO
EWA BARSZCZAK-MILCZAREK
APOLONIA GÓRNIAK
ANNA JASTRZĆBSKA
KRYSTYNA JĆDRZEJAK
RYSZARD KLIMCZUK
ZOFIA KLIMCZUK
EWA LESZCZYĈSKA
Wioletta Maciejewska
Elďbieta Musiał
Grzegorz Mutwil
Kamilla Orywał
January Palcat
Ewa Raciborska

MIEJSCOWOŚĆ
SZPROTAWA
GORZÓW WLKP.
ĊWIEBODZIN
ZIELONA GÓRA
MIĆDZYRZECZ
MIĆDZYRZECZ
ZIELONA GÓRA
Zielona Góra
Mićdzyrzecz
Ďary
Karpicko
Lubsko
Skwierzyna

14.

Małgorzata Radecka

Cibórz

15.
16.
17.
18.

Izabela Sumiĉska
Joanna Sawczuk
Teresa Szołoch-Lipka
Anna Szklenik

Krosno Odrzaĉskie
Lubrza
Gubin
Pszczew

19.

Justyna Urbaniak

Gorzów Wlkp.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Janusz Wietrzyĉski
Krzysztof Dziadkiewicz
Edyta Szczap
Joanna Wieloch
Beata Skrzypacz
Ewa Krzyďanowska
Joanna Skrzypacz

Nowa Sól
Ďary
Ċwiebodzin
Gorzów Wlkp.
Sulćcin
Droszków
Sulćcin

NR TELEFONU
/68/376 34 30
603 046 563
608 577 162
604 316 225
/95/ 742 88 04 SŁ.
/95/ 742 88 04 SŁ.
609 589 539
691 506 202
/95/ 741 54 10
608 506 363
605 369 356
601 247 373
/95/ 717 03 85 sł.
/68/ 341 94 92 sł.
608 607 127
602 535 418
606 407 658
889 151 320
/95/ 736 78 71 sł.
691 455 774
667 908 000
601 053 462
501 614 844
601 180 188
603 957 414
609 256 657

NA OKRES DO…

31.12.2012R.
31.12.2012R.
31.12.2012R.
31.12.2012R.
31.12.2012R.
31.12.2012R.
31.12.2012R.
31.12.2012R.
31.12.2012R.
31.12.2012R.
31.12.2012R.
31.12.2012R.
31.12.2012R.
31.12.2012R.
31.12.2012R.
31.12.2012R.
31.12.2012R.
31.12.2012R.
31.12.2012R.
31.12.2012R.
31.12.2015R.
31.12.2015R.
31.12.2015R.
31.12.2015R.
31.12.2015R.
31.12.2015R.
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MIEJSCOWOŚĆ
ZIELONA GÓRA

2.

MIROSŁAWA BOMBIK

ZIELONA GÓRA

3.
4.
5.
6.
7.
8.

IWONA JACKOWSKA
AGNIESZKA HUCAŁ
ANNA KOMOROWSKA
MARIA PANASEWICZ
ZOFIA TOMASZCZUK
Elďbieta Wieczorek

MIĆDZYRZECZ
ZIELONA GÓRA
ZIELONA GÓRA
ZIELONA GÓRA
KRĆPA
Gorzów Wlkp.

PSYCHIATRZY
LP.
IMIĘ I NAZWISKO
1.
BARHAM M. BARHAM
2.
JAN BARTOSZEWICZ
3.
BRONISŁAW BRONCEL
4.
WIOLETTA GIEMZA-URBANOWICZ
5.
CEZARY JABŁOĈSKI
6.
WOJCIECH KOŁODZIEJ
7.
ZOFIA KOŁTOWSKA
8.
Włodzimierz Leszczyszyn
9.
Małgorzata Korthals-Dąbrowska
10.
Beata Maciejewska
11.
Bogdan Michalski
12.
Wojciech Mita
13.
Barbara Niezgocka
14.
Anna Pisarczyk
15.
Ireneusz Stempel
16.
Władysław Sterna
17.
Jerzy Szewczuk
18.
Piotr Tomczak
19.
Krzysztof Wočniak
20.
Beata Hanna Gajdowska
21.
Beata Skrzyĉska
22.
Monika Kruk-Zapała
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MIEJSCOWOŚĆ
CIBÓRZ
GORZÓW WLKP.
ĎARY
ĊWIEBODZIN
ŁĆĎYCA
NOWA SÓL
GORZÓW WLKP.
Nowa Sól
Mićdzyrzecz
Ďagaĉ
Ċwiebodzin
Gorzów Wlkp.
Ďary
Ċwiebodzin
Ďary
Gorzów Wlkp.
Ďary
Gubin
Cibórz
Cibórz
Cibórz
Zielona Góra

Poz. 1267

NR TELEFONU
601 511 388
/68/ 329 92 08 SŁ.
600 003 637
693 855 149
694 341 250
603 249 821
793 250 366
605 630 471
605 841 513

NA OKRES DO…

NR TELEFONU

NA OKRES DO…

604 295 774
604 565 835
608 218 922

31.12.2012R.
31.12.2012R.
31.12.2012R.
31.12.2012R.
31.12.2012R.
31.12.2012R.
31.12.2012R.
31.12.2012R.
31.12.2012R.
31.12.2012R.
31.12.2012R.
31.12.2012R.
31.12.2012R.
31.12.2012R.
31.12.2012R.
31.12.2012R.
31.12.2012R.
31.12.2012R.
31.12.2012R.
31.12.2015R.
31.12.2015R.
31.12.2015R.

31.12.2012R.
31.12.2012R.
31.12.2012R.
31.12.2012R.
31.12.2012R.
31.12.2012R.
31.12.2012R.
31.12.2012R.
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WYROK
WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
SYGN. AKT II SA/GO 352/10
z dnia 23 czerwca 2010r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie nastćpującym:
Przewodniczący

Sćdzia WSA Joanna Brzeziĉska

Sćdziowie

Sćdzia WSA Graďyna Staniszewska (spr.)
Sćdzia WSA Aleksandra Wieczorek

Protokolant

specjalista Ewa Kłosowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 czerwca
2010r. sprawy ze skargi Prokuratora Okrćgowego
w Zielonej Górze na uchwałć Rady Miasta Zielona
Góra z dnia 25 sierpnia 2009r. Nr LI/666/09
w przedmiocie ustalenia opłat za ċwiadczenia
w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Zielona Góra
I.

stwierdza niewaďnoċć zaskarďonej uchwały,

II. stwierdza, ďe zaskarďona uchwała nie podlega wykonaniu.
UZASADNIENIE
W dniu 25 sierpnia 2009r. Rada Miasta Zielona Góra
podjćła na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia
7 wrzeċnia 1991r. o systemie oċwiaty (Dz. U.
z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze 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 zm.)
podjćło uchwałć Nr LI/666/09 w sprawie ustalenia
opłat za ċwiadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Zielona Góra. Zgodnie z § 1 w/w
uchwały ustalono nią wysokoċć opłat za ċwiadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Miasto
Zielona Góra. W § 2 uchwały zawarty został słowniczek pojćć uďytych w tym akcie prawa miejscowego.
I tak zgodnie z ust. 1 wystćpujące w uchwale okreċlenie „podstawa programowa” uďywa sić w rozumieniu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
(Dz. U. z 2009r. Nr 4, poz. 17), z kolei stosownie do
ust. 2 § 2 wystćpujące w uchwale okreċlenia: „rodzina”, „dochód na osobć w rodzinie”, „kryterium
dochodowe na osobć w rodzinie” uďywa sić w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728 tekst
jednolity z póčn. zm.3), zaċ w myċl ust. 3 wystćpujące w uchwale okreċlenie "dziecko" uďywa sić w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o ċwiad-

czeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992
- tekst jednolity z póčn. zm.4). Jednoczeċnie w § 2
ust. 4 uchwały wskazano, m in. iď ilekroć mowa
w uchwale o opłacie miesićcznej - naleďy przez to
rozumieć wysokoċć opłaty ponoszonej na dziecko za
ċwiadczenia realizowane ponad czas podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustalanej na
podstawie stawki godzinowej oraz deklarowanej
przez rodziców lub prawnych opiekunów liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu (pkt 3).
Zgodnie z § 3 za zajćcia ċwiadczone przez przedszkole ponad czas realizacji podstawy programowej
a obejmujące nastćpujące zajćcia opiekuĉczo - wychowawcze i dydaktyczne: 1) gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój psychofizyczny, emocjonalny i społeczny dziecka; 2) zabawy aktywizujące
oraz badawczo - rozwijające zainteresowania otaczającym ċwiatem; 3) zabawy plastyczne, muzyczne,
teatralne, twórcze i inne, rozwijające zdolnoċci dzieci
oraz zaspakajające ich potrzebć aktywnoċci i zainteresowania; 4) gry i zabawy ruchowe, wspomagające
rozwój fizyczny dziecka, ustalono opłatć za 1 godzinć realizacji tych zajćć w wysokoċci 2,00zł (słownie:
dwa złote) i oznaczono, iď nalicza sić ją za kaďdą rozpoczćtą godzinć ponad czas realizacji podstawy
programowej. Jednoczeċnie stwierdzono, iď miesićczna wysokoċć opłaty za czas realizacji ċwiadczeĉ
ustalana jest na podstawie stawki godzinowej,
o której mowa w § 3, oraz deklarowanej przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka liczby godzin
pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji
podstawy programowej (§ 4). Natomiast zakres
ċwiadczeĉ, zasady pobierania opłat miesićcznych za
ċwiadczenia, termin obowiązywania umowy oraz
warunki jej wypowiadania, okreċla umowa cywilnoprawna zawierana pomićdzy dyrektorem a rodzicami lub prawnymi opiekunami(§ 5). W § 6 oraz § 7
okreċlono zasady ustalania ulg i obniďenia opłaty
miesićcznej.
Powyďsza uchwała została w całoċci zaskarďona do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. przez Prokuratora Okrćgowego w Zielonej
Górze. Skarďący zarzucił uchwale istotne naruszenie
prawa, tj. art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 wrzeċnia
1991r. o systemie oċwiaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67,
poz. 329 ze zm.) poprzez ustalenie w §§ 3, 4 i 5 opłaty stałej, zryczałtowanej, za korzystanie z przedszkola w wysokoċci 2 złotych za godzinć pobytu dziecka
w przedszkolu ponad realizacjć podstawy programowej, przy jednoczesnym ustaleniu, iď w czasie
tym realizowane bćdą zajćcia wchodzące w skład
podstawy programowej i braku wskazania za jakie
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konkretnie ċwiadczenia, przekraczające podstawć
programową opłata ta bćdzie pobierana.
Mając powyďsze na uwadze, Prokurator powołując
sić na przepis art. 147 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia
2002r. Prawo o postćpowaniu przed sądami administracyjnymi wniósł o stwierdzenie niewaďnoċci w/w
uchwały we wskazanej czćċci.
Uzasadniając skargć Prokurator wskazał, ďe w ċwietle art. 5 ust. 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 13
z 1996r. poz. 74 ze zm.) oraz, art. 6 ust. 1 pkt 1
i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 wrzeċnia 1991r. o systemie oċwiaty (Dz. U. Nr 67, z 1996r. poz. 329 ze zm.)
oczywistym jest, ďe jeďeli nauczanie i wychowanie
odbywa sić w ramach podstawy programowej, jest
bezpłatne, natomiast za ċwiadczenia publicznych
przedszkoli wykraczające poza podstawć programową wychowania przedszkolnego dozwolone jest
pobieranie opłat. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego obowiązująca w czasie podjćcia
zaskarďonej niniejszą skargą uchwały okreċlona została w wydanym na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2
lit. a i b ustawy o systemie oċwiaty rozporządzeniu
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia
2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 4 z 2009r.,
poz. 17). Porównując zakres podstawy programowej
okreċlony w rozporządzeniu z treċcią § 3 uchwały
z dnia 25 sierpnia 2009r. uznać naleďy, iď zajćcia
opiekuĉczo wychowawcze i dydaktyczne, za które
Rada Miasta Zielona Góra zdecydowała sić pobierać
opłatć od rodziców bądč opiekunów prawnych dzieci w zdecydowanej wićkszoċci wchodzą w skład
podstawy programowej wychowania przedszkolnego. W kontekċcie wskazanych przepisów, w ocenie
skarďącego, ustalona opłata w wysokoċci 2zł za godzinć pobytu w przedszkolu dotyczy równieď ċwiadczeĉ wprost wchodzących w skład bezpłatnie realizowanej podstawy programowej. Zdefiniowane
w § 3 zaskarďonej uchwały zajćcia wychowawczo
dydaktyczne zmierzają niewątpliwie do osiągnićcia
celów okreċlonych w podstawie programowej
i to w sposób wprost w tej podstawie przewidziany.
W tym stanie rzeczy, zdaniem Prokuratora niedopuszczalnym jest pobieranie za w/w ċwiadczenia
jakichkolwiek opłat, niezaleďnie od czasu ich realizacji.
Ponadto w ocenie skarďącego ustanowiona w zaskarďonej uchwale oplata w wysokoċci 2zł za godzinć ma charakter zryczałtowanej opłaty stałej, co
potwierdza okolicznoċć, iď jest uzaleďniona nie od
rodzaju ċwiadczeĉ opiekuĉczo – wychowawczych
ċwiadczonych na rzecz dziecka, czy teď od iloċci faktycznie spćdzonych w przedszkolu godzin, lecz wyłącznie od formalnie zadeklarowanej przez rodziców
lub prawnych opiekunów liczby godzin pobytu
dziecka w placówce. Podkreċlił jednoczeċnie, ďe
zgodnie z § 5 zaskarďonej uchwały zakres ċwiadczeĉ
faktycznie realizowanych przez przedszkole okreċla
umowa cywilnoprawna zawierana pomićdzy rodzicami a dyrektorem danego przedszkola publicznego.
Powyďszy zapis jednoznacznie wskazuje, iď jednakowa dla wszystkich przedszkoli prowadzonych
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przez Miasto Zielona Góra wysokoċć opłaty za godzinć pobytu w przedszkolu nie pozostaje w jakimkolwiek związku faktycznym z zakresem uzyskiwanych w zamian usług opiekuĉczo – wychowawczych
i stanowi zryczałtowaną opłatć stałą za korzystanie
z przedszkola przez zadeklarowaną przez rodzica
bądč opiekuna prawnego dziecka liczbć godzin.
Z uwagi na powyďsze, oraz na okolicznoċć, iď naruszające przepisy prawa §§ 3, 4 i 5 uchwały są dla
bytu prawnego uchwały istotne, Skarďący wniósł
o stwierdzenie niewaďnoċci zaskarďonej uchwały
w całoċci.
W odpowiedzi na skargć Rada Miasta Zielona Góra
wniosła o oddalenie skargi. Wskazała, ďe Miasto
Zielona Góra zapewnia rodzicom lub opiekunom
dzieci w wieku przedszkolnym prawo wyboru zajćć
ċwiadczonych przez przedszkola ponad czas realizacji podstawy programowej. Takie właċnie uprawnienia okreċlone zostały w §§ 3 i 4 uchwały. Pokreċliła, iď przepis art. 14 ust. 5 ustawy o systemie
oċwiaty przyznaje gminom ustawowe prawo do
ustalenia opłat za ċwiadczenia przedszkoli publicznych, jeďeli przekraczają one czas realizacji podstawy programowej. Zajćciami ċwiadczonymi przez
przedszkola ponad czas realizacji podstawy programowej są zajćcia wymienione w § 3 uchwały. Podkreċliła, ďe podstawa programowa nie okreċla nazw
usług przedszkoli, za które gminy mają ustawowe
prawo pobierać opłaty. Minister Edukacji Narodowej, bćdący autorem rozporządzenia w sprawie
podstawy programowej i ramowych statutów
przedszkoli, wyjaċnia, ďe podstawa programowa jest
realizowana przez 5 godzin. Zatem, w ocenie organu, za kaďdą godzinć usługi (zajćć) przekraczających
czas 5 godzin ċwiadczoną przez przedszkole gmina
ma prawo ustalić opłatć.
Ponadto organ wyjaċnił, iď przyjmując w § 5 uchwały regulacjć, iď zakres ċwiadczeĉ, zasady pobierania
opłaty ustalone są w umowie cywilnoprawnej pomićdzy dyrektorem przedszkola a rodzicem (opiekunem) dziecka, oparł sić na zasadzie ekwiwalentnoċci
ċwiadczeĉ, która oznacza, iď opłatć za ċwiadczenia
wnosi sić za konkretne ċwiadczenia, przekraczające
podstawć programową i opłata ta zaleďna jest od
czasu korzystania i charakteru dodatkowych ċwiadczeĉ opiekuĉczo – wychowawczych oferowanych
przez dane przedszkole.
Kwestionując stanowisko strony skarďącej w zakresie charakteru okreċlonych w § 3 uchwały zajćć,
organ wyjaċnił, iď zaskarďona uchwala jako akt generalny zawiera okreċlenie ċwiadczeĉ i opłaty za
ċwiadczenia. Opłata nie powinna natomiast jako akt
generalny i powszechny okreċlać konkretnej opłaty
za korzystanie przez dziecko ze ċwiadczeĉ. Kaďdy
rodzić ma prawo wyboru rodzaju ċwiadczeĉ i iloċci
tych ċwiadczeĉ.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zwaďył, co nastćpuje:
Skarga zasługuje na uwzglćdnienie.
Stosownie do art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002r.
Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U.
Nr 153, poz. 1269 ze zm.), sądy administracyjne
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sprawują wymiar sprawiedliwoċci mićdzy innymi
poprzez kontrolć działalnoċci administracji publicznej. Kontrola taka sprawowana jest pod wzglćdem
zgodnoċci z prawem, jeďeli ustawy nie stanowią
inaczej (art. 1 § 2 tej ustawy). Zakres kontroli administracji publicznej obejmuje takďe orzekanie
w sprawach skarg na akty prawa miejscowego oraz
inne akty organów jednostek samorządu terytorialnego (art. 3 § 1 w związku z § 2 pkt 5 i 6 ustawy
z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postćpowaniu
przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002r.
Nr 153, poz. 1270 ze zm.) – zwanej dalej ppsa.
Na wstćpie rozwaďaĉ naleďy wskazać, iď w ċwietle
art. 147 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo
o postćpowaniu przed sądami administracyjnymi
(Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - dalej jako „ppsa”,
sąd uwzglćdniając skargć na uchwałć lub akt
stwierdza niewaďnoċć tej uchwały lub aktu w całoċci
lub w czćċci albo stwierdza, ďe zostały wydane
z naruszeniem prawa, jeďeli przepis szczególny wyłącza stwierdzenie ich niewaďnoċci.
Wprowadzając sankcjć niewaďnoċci jako nastćpstwo
naruszenia prawa, ustawodawca nie okreċlił rodzaju
naruszenia prawa, które prowadziłoby do zastosowania tej sankcji. Zasadnym jest zatem sićgnićcie
do przepisów u.s.g, gdzie przewidziano dwa rodzaje
naruszeĉ prawa, które mogą być wywołane przez
ustanowienie aktów uchwalanych przez organy
gminy. Mogą być to naruszenia istotne lub nieistotne (art. 91 u.s.g). Jednak i tu brak ustawowego zdefiniowania obu naruszeĉ, co stwarza koniecznoċć
sićgnićcia do stanowiska wypracowanego w tym
zakresie w doktrynie i w orzecznictwie.
Za „istotne” naruszenie prawa uznaje sić uchybienie, prowadzące do skutków, które nie mogą być
tolerowane w demokratycznym paĉstwie prawnym.
Do nich zalicza sić mićdzy innymi naruszenie przepisów prawa ustrojowego oraz prawa materialnego,
a takďe przepisów regulujących procedury podejmowania uchwał (por. M. Stahl, Z. Kmieciak, Akty
nadzoru nad działalnoċcią samorządu terytorialnego
w ċwietle orzecznictwa NSA i poglądów doktryny,
Samorząd Terytorialny 2001, z. 1-2, s. 101-102).
W judykaturze za istotne naruszenie prawa uznaje
sić takiego rodzaju naruszenia prawa jak: podjćcie
uchwały przez organ niewłaċciwy, brak podstawy do
podjćcia uchwały okreċlonej treċci, niewłaċciwe
zastosowanie przepisu prawnego bćdącego podstawą podjćcia uchwały, naruszenie procedury podjćcia uchwały (wyroki NSA z dnia 11 lutego 1998r.,
sygn. akt II SA/Wr 1459/97; z dnia 8 lutego 1996r.,
sygn. akt SA/Gd327/95; wyrok WSA w Gorzowie
Wlkp. z dnia 12 marca 2009r., sygn. akt II SA/Go
844/08).
Stwierdzenie niewaďnoċci uchwały moďe nastąpić
wićc tylko wtedy, gdy uchwała pozostaje w wyračnej sprzecznoċci z okreċlonym przepisem prawnym,
co jest oczywiste i bezpoċrednie oraz wynika to
wprost z treċci tego przepisu. Nie jest zaċ konieczne
raďące naruszenie, warunkujące stwierdzenie niewaďnoċci decyzji czy postanowienia, o jakim mowa
w przepisie art. 156 § 1 Kodeksu postćpowania administracyjnego.
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Natomiast nieistotne naruszenia prawa, które nie
stanowią przesłanki do stwierdzenia niewaďnoċci
uchwały lub zarządzenia, ale są przesłanką do wskazania, ďe akt został wydany z naruszeniem prawa to
takie naruszenia, które są mniej doniosłe w porównaniu z innymi przypadkami wadliwoċci, czyli np.
nieodpowiednie oznaczenie uchwały, powołanie
wadliwej podstawy prawnej, oczywista omyłka pisarska lub rachunkowa. Są to takie naruszenia, które
nie mają wpływu na treċć uchwały lub zarządzenia.
Przechodząc do merytorycznego rozpoznania sprawy, z uwzglćdnieniem przytoczonych zasad oceny
obowiązujących w postćpowaniu sądowoadministracyjnym stwierdzić naleďy, ďe zarzuty zawarte
w skardze są zasadne.
Przedmiotem kontroli Sądu w niniejszym postćpowaniu jest uchwała Rady Miasta Zielona Góra z dnia
25 sierpnia 2009r. Nr LI/666/09 w sprawie ustalenia
opłat za ċwiadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Zielona Góra, podjćta na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 wrzeċnia 1991r.
o systemie oċwiaty – zwanej dalej u.s.o.
W niniejszej sprawie bezspornym jest, iď zaskarďona
uchwała Rady Miasta Zielona Góra jest powszechnie
obowiązującym
aktem
prawa
miejscowego.
W orzecznictwie administracyjnym i doktrynie
ugruntował sić pogląd, ďe aktem prawa miejscowego jest akt, którego adresatem jest szeroki krąg adresatów, którzy mogą być jednak w jakiċ sposób
okreċleni oraz został wydany na podstawie i w granicach upowaďnienia ustawowego (wyrok NSA
z dnia 5 kwietnia 2002r. sygn. akt l SA 2160/2001,
LEX 81765; wyrok NSA z 3 pačdziernika 2006r. sygn.
akt l OSK 908/06, niepublik.; wyrok NSA z dnia
22 listopada 2005r. sygn. akt l OSK 971/2005, LEX
Nr 196727). Nie moďe być zatem wątpliwoċci, ďe
uchwała podejmowana na podstawie art. 14 ust. 5
u.s.o jest aktem normatywnym o charakterze aktu
prawa miejscowego. Pogląd taki wyraził równieď
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia
22 listopada 2005r. sygn. akt l OSK 971/05. Za takim
charakterem uchwały podejmowanej na podstawie
upowaďnienia wynikającego z art. 14 ust. 5 u.s.o
przemawia przede wszystkim to, ďe jest ona wydawana na podstawie upowaďnienia ustawowego
i zawiera normy prawne, które adresowane są do
kaďdego, w okreċlonym w normie stanie hipotetycznym. Adresatem norm zawartych w takiej uchwale
bćdzie bliďej nieokreċlona grupa rodziców lub opiekunów prawnych dzieci objćtych wychowaniem
przedszkolnym.
Kwestionowany przez skarďącego § 3 zaskarďonej
uchwały stanowi, iď za zajćcia ċwiadczone przez
przedszkole ponad czas realizacji podstawy programowej a obejmujące nastćpujące zajćcia opiekuĉczo - wychowawcze i dydaktyczne:
1) gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój
psychofizyczny, emocjonalny i społeczny dziecka;
2) zabawy aktywizujące oraz badawczo - rozwijające zainteresowania otaczającym ċwiatem;

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 88

– 6090 –

3) zabawy plastyczne, muzyczne, teatralne, twórcze
i inne, rozwijające zdolnoċci dzieci oraz zaspakajające ich potrzebć aktywnoċci i zainteresowania;
4) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój
fizyczny dziecka,
ustala sić opłatć za 1 godzinć realizacji tych zajćć
w wysokoċci 2,00zł (słownie: dwa złote) i nalicza sić
ją za kaďdą rozpoczćtą godzinć ponad czas realizacji
podstawy programowej.
Zgodnie z § 4 uchwały miesićczna wysokoċć opłaty
za czas realizacji ċwiadczeĉ ustalana jest na podstawie stawki godzinowej, o której mowa w § 3, oraz
deklarowanej przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej.
Jednoczeċnie w myċl § 5 uchwały, zakres ċwiadczeĉ, zasady pobierania opłat miesićcznych za
ċwiadczenia, termin obowiązywania umowy oraz
warunki jej wypowiadania, okreċla umowa cywilnoprawna zawierana pomićdzy dyrektorem a rodzicami lub prawnymi opiekunami.
Uchwalając powyďsze regulacje jako podstawć
prawną aktu normatywnego, w którym je zawarto
Rada wskazała art. 14 ust. 5 u.s.o.
Zgodnie z art. 5 ust. 5 u.s.o. zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami
integracyjnymi oraz przedszkoli specjalnych, szkół
podstawowych oraz gimnazjów, w tym z oddziałami
integracyjnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych
specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich,
naleďy do zadaĉ własnych gmin. Stosownie zaċ do
art. 14 ust. 5 u.s.o, opłaty za ċwiadczenia prowadzonych przez gminć przedszkoli publicznych ustala
rada gminy. W myċl art. 6 ust. 1 u.s.o, przedszkolem
publicznym jest przedszkole, które: 1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego; 2) przeprowadza rekrutacjć dzieci
w oparciu o zasadć powszechnej dostćpnoċci; 3)
zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje
okreċlone w odrćbnych przepisach.
Dla oceny regulacji zawartych w zaskarďonej uchwale istotne znaczenie ma przepis art. 14 ust. 5 u.s.o,
w którym ustawodawca upowaďnił radć gminy do
ustalania opłat za ċwiadczenia w prowadzonych
przez gminć przedszkolach publicznych z uwzglćdnieniem art. 6 pkt 1 tej ustawy. Z przywołanego wyďej przepisu wynika jasno, ďe zakres udzielonego
radzie upowaďnienia sprowadza sić do ustalenia
opłaty.
W tym miejscu naleďałoby okreċlić znaczenie uďytego w treċci art. 14 ust. 5 u.s.o pojćcia „opłata”, gdyď
nie istnieje jego definicja ustawowa. Podstawą rozróďnienia danin publicznych (podatków i opłat) jest
koncepcja ekwiwalentnoċci. Opłaty wydają sić stanowić wynagrodzenie za związane z kosztami działania władzy. Nakładanie opłat jest dopuszczalne
w trzech sytuacjach, jeċli obywatel korzysta z obiektów i urządzeĉ naleďących do paĉstwa (np. opłaty za
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przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej), jeċli jego udziałem staje sić jakiċ przywilej ze
strony paĉstwa (opłaty koncesyjne), a takďe jeċli
organ paĉstwa musi zajmować sić sprawami obywatela (m.in. wydawanie zaċwiadczeĉ, zezwoleĉ
itd.). Opłatć moďna zatem zdefiniować jako przymusową odpłatnoċć, nakładaną przez władze publiczne
za oferowane ċwiadczenie na rzecz obywatela. Istnieje wićc charakterystyczny dla opłat związek przyczynowy mićdzy ċwiadczeniem pienićďnym dłuďnika
(opłatą), a ċwiadczeniem wzajemnym administracji
publicznej. Opłata stanowi wićc instytucjć prawnofinansową, której istotną cechą jest ekwiwalentnoċć.
Pobiera sić ją w związku z wyračnie wskazanymi
usługami i czynnoċciami organów paĉstwowych lub
samorządowych, dokonywanych w interesie konkretnych podmiotów. Opłata stanowi zatem swoistą
zapłatć za uzyskanie zindywidualizowanego ċwiadczenia oferowanego przez podmiot prawa publicznego.
Zdaniem Sądu, taki właċnie charakter ma opłata
ustalona na podstawie art. 14 ust. 5 u.s.o.
W ċwietle przywołanych przepisów, nie budzi wątpliwoċci kompetencja rady do ustanowienia opłat za
ċwiadczenia w prowadzonych przez gminć przedszkolach publicznych, przy czym opłaty te mogą być
ustalane tylko za ċwiadczenia przekraczające minimum programowe wychowania przedszkolnego.
Rada nie moďe zaċ ustalać w uchwale opłat za pobyt
dziecka w przedszkolu publicznym, jeďeli realizuje
ono jedynie podstawy programowe, gdyď mieszczące sić w tym zakresie ċwiadczenia są bezpłatne.
Konsekwentnie do powyďszego rada gminy nie moďe ustalać odpłatnoċci za ċwiadczenia, które mieċciłyby sić w podstawie programowej wychowania
przedszkolnego, gdyď ċwiadczenia takie są bezpłatne, a takďe nie moďe obciąďać opłatami rodziców
dziecka korzystającego wyłącznie z pićciogodzinnej
opieki przedszkolnej.
W orzecznictwie sądowoadministracyjnym wielokrotnie podkreċlano, ďe uchwalona na mocy art. 14
ust. 5 u.s.o opłata nie moďe mieć charakteru stałego,
wynika z niej bowiem wówczas obowiązek jej ponoszenia w kaďdym przypadku uczćszczania przez
dziecko do przedszkola, bez uwzglćdnienia przy tym
rodzaju ċwiadczeĉ, ich jakoċci czy czasu trwania.
W wyroku z dnia 3 marca 2009r., l OSK 1189/08 Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, iď ustalenie
opłaty na sztywnym poziomie zobowiązującej do jej
ponoszenia niezaleďnie od czasu korzystania i charakteru
dodatkowych
ċwiadczeĉ
opiekuĉczowychowawczych oferowanych przez dane przedszkole, stanowi istotne naruszenie art. 14 ust. 5
u.s.o. Podobny pogląd został wyraďony w wyrokach
WSA we Wrocławiu z dnia 21 maja 2008r., sygn. akt
IV SA/Wr 150/08; z dnia 5 lutego 2008r., sygn. akt
III SA/Wr 622/07, LEX nr 372638; z dnia 30 maja
2007r., sygn. akt IV SA/Wr 122/07, LEX nr 322173;
z dnia 24 wrzeċnia 2008r., sygn. akt III SA/Wr 358/08;
z dnia 8 sierpnia 2006r., sygn. akt IV SA/Wr 94/06,
LEX nr 235607; z dnia 18 lipca 2007r., sygn. akt
IV SA/Wr 213/07, LEX Nr 471665; z dnia 7 maja
2008r., wyroku WSA w Lublinie z dnia 29 maja
2008r., sygn. akt III SA/Lu 167/08 i wyroku WSA
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w Gdaĉsku z dnia 19 marca 2009r., sygn. akt
III SA/Gd 476/08.
Obowiązkiem organu samorządu terytorialnego
uchwalającego opłatć za usługi przedszkolne jest
zatem wykazanie, iď wysokoċć obowiązku pienićďnego nałoďonego na rodzica dziecka korzystającego
z usług przedszkola publicznego pozostaje w związku przyczynowym z oferowaną mu usługą. Tutejszy
Sąd stoi na stanowisku, iď przy ustalaniu omawianej
opłaty naleďy szczegółowo wykazać za jakiego rodzaju ċwiadczenie opłata jest ďądana i co sić na
opłacane ċwiadczenie składa. Uchwała powinna
zatem precyzyjnie okreċlać poszczególne ċwiadczenia przekraczające podstawć programową oferowane przez przedszkole publiczne, a takďe co składa sić
na kaďde z tych ċwiadczeĉ. Organ samorządu terytorialnego, ustanawiając opłatć powinien okreċlić jej
wysokoċć za kaďde ze ċwiadczeĉ z osobna. Sposób
ustalenia odpłatnoċci powinien być przekonujący,
oparty na kalkulacji ekonomicznej, a argumentacja
za nim przemawiająca racjonalna i stosownie uzasadniona. Brak czytelnoċci co do zakresu dodatkowych ċwiadczeĉ opiekuĉczo-wychowawczych i odpowiadającej im opłaty, pozbawia rodziców dzieci,
przy podejmowaniu decyzji w kwestii korzystania
z usług przedszkola, moďliwoċci dokonania rzetelnej
oceny w tym zakresie. Powyďsze musi wynikać
z treċci uchwały.
Jednoczeċnie zaznaczyć naleďy, ďe zakres podstawy
programowej okreċlony został w rozporządzeniu
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia
2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009r. Nr 4,
poz. 17). Wskazany akt wykonawczy okreċlając zajćcia mieszczące sić w granicach podstawy programowej kieruje sić głównie celem, jaki poprzez te
zajćcia naleďy osiągnąć w zakresie rozwoju dziecka.
Taka konstrukcja przepisów prawa powodować moďe trudnoċci w zdefiniowaniu przez organ uchwałodawczy gminy tych zajćć, które tą podstawć programową przekraczają i mogą być realizowane przez
przedszkole za opłatą. Tym niemniej nie zwalnia to
organu z tego obowiązku. Organ uchwałodawczy
musi w taki sposób oznaczyć zakres oferowanych
przez przedszkole odpłatnych usług, aby dały sić
one w sposób bezpoċredni i jednoznaczny odróďnić
od zajćć zdefiniowanych w ramach podstawy programowej okreċlonej w/w rozporządzeniem.
Wymogu tego, w ocenie Sądu, nie spełnia regulacja
§ 3 zaskarďonej uchwały. Sąd podziela w tym zakresie ocenć skarďącego, iď sposób sprecyzowania tych
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zajćć skłania do wniosku, ďe w zdecydowanej wićkszoċci wchodzą one w skład podstawy programowej
wychowania przedszkolnego.
Jednoczeċnie naleďy zaznaczyć, iď juď w tym zakresie
oznaczona w § 3 i 4 uchwały oplata nie spełnia wymogu ekwiwalentnoċci, z uwagi na niemoďliwoċć
okreċlenia konkretnych zajćć, za które opłata ma być
pobierana.
Wreszcie naleďy wskazać, iď opłata ta zgodnie z § 4
i § 5 okreċlona jest na podstawie deklaracji rodzica
(opiekuna prawnego), co do liczby godzin pobytu
dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej, składanej w drodze czynnoċci
cywilnoprawnej. Przede wszystkim wićc, zgodnie
z w/w przepisem uchwały, opłatć tć pobiera sić niezaleďnie od faktycznego czasu pobytu dziecka
w przedszkolu oraz – co istotne – niezaleďnie od
rodzaju zajćć przekraczających podstawć programową (i ich iloċci), w których ma uczestniczyć dziecko. Nie moďna zgodzić sić z oceną Rady Miasta Zielona Góra, iď regulacje w tym zakresie czynią zadoċć
zasadzie ekwiwalentnoċci.
Nadto zaskarďona uchwała nie zawiera jakiejkolwiek
kalkulacji opłaty i brak jest wyjaċnienia, dlaczego
wysokoċć opłaty ustalono akurat w wysokoċci
wskazanej w § 3. Brak jest takďe uzasadnienia do
uchwały, które mogłoby ukazać sposób ustalania
wysokoċci opłaty. Nie wykazanie przez organ
uchwałodawczy, ďe przedszkole prowadzi nauczanie
i wychowanie ponad wymagane minimum programowe, czego konsekwencją jest ustalona w zaskarďonej uchwale opłata, jest istotnym naruszeniem
prawa (wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 30 maja
2007r., sygn. akt IV SA/Wr 122/07, LEX nr 322173).
Z uwagi na to, iď wskazane powyďej przepisy stanowią zasadniczy trzon uchwały z dnia 25 sierpnia
20009r. Nr LI/666/09, zaċ pozostałe w niej zawarte
przepisy stanowią jedynie uzupełnienie regulacji
w omawianym zakresie, stwierdzenie niewaďnoċci
§§ 3, 4 i 5 powoduje, iď brak jest uzasadnienia prawnego pozostawienia zaskarďonej uchwały w obrocie
prawnym w pozostałym zakresie.
Mając powyďsze na uwadze Sąd – na podstawie
art. 147 § 1 ppsa w związku z art. 94 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, nie
bćdąc związany zarzutami i wnioskami skargi
(art. 134 ppsa) – stwierdził niewaďnoċć zaskarďonej
uchwały w całoċci.
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