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Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Nr XV/128/2011 z dnia 24 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania na terenie miasta Gorzowa Wlkp.
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Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Nr XV/129/2011 z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania

10084

Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Nr XVII/132/2011 z dnia
31 sierpnia 2011r. w sprawie nadania Statutu Şłobka Miejskiego Nr 1
w Gorzowie Wlkp.
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Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Nr XVII/133/2011 z dnia
31 sierpnia 2011r. w sprawie nadania Statutu Şłobka Miejskiego Nr 2
w Gorzowie Wlkp.

10087

Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Nr XVII/134/2011 z dnia
31 sierpnia 2011r. w sprawie nadania Statutu Şłobka Miejskiego Nr 3
w Gorzowie Wlkp.

10088

Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Nr XVII/141/2011 z dnia
31 sierpnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru połoşonego
w rejonie ulic: Şwirowej, Hipolita Cegielskiego, Gen. Józefa Dowbora
– Muśnickiego, Stanisława Taczaka i Błotnej.
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Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Nr XVII/159/2011 z dnia
31 sierpnia 2011r. w sprawie wzniesienia na terenie parku Górczyńskiego w Gorzowie Wlkp., pomnika Włodzimierza Korsaka

10102

Uchwała Rady Gminy Pszczew Nr XII.65.2011 z dnia 8 września 2011r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w zakresie przebiegu sieci gazowych w gminie Pszczew

10102

Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Nr XVIII/165/2011 z dnia
19 września 2011r. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w miejskiej komunikacji zbiorowej w Gorzowie Wlkp.

10116

Uchwała Rady Miejskiej w Cybince Nr XI/62/11 z dnia 20 września
2011r. w sprawie wprowadzenia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych oraz określenia obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe na terenie Gminy Cybinka

10119

Uchwała Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim Nr XIII/71/11
z dnia 21 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
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Uchwała Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim Nr XIII/72/11
z dnia 21 września 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2012r.
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Uchwała Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim Nr XIII/73/11
z dnia 21 września 2011r. w sprawie opłaty targowej
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Uchwała Rady Miejskiej w Czerwieńsku Nr VIII/70/11 z dnia 28 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłaty za wpis
do rejestru şłobków i klubów dziecięcych w Gminie Czerwieńsk

10124

Uchwała Rady Miejskiej w Czerwieńsku Nr VIII/73/11 z dnia 28 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania wysokości
i zasad poboru podatku od nieruchomości i opłaty targowej
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Uchwała Rady Miejskiej w Czerwieńsku Nr VIII/74/11 z dnia 28 września 2011r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych

10125

Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Nr XIX/169/2011 z dnia
28 września 2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach
stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o róşnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

10141

Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Nr XIX/173/2011 z dnia
28 września 2011r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub
rozkładania na raty naleşności pienięşnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Gorzów Wlkp. i podległym Miastu
Gorzów Wlkp. jednostkom organizacyjnym, udzielania innych ulg
w spłacie tych naleşności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz ustalenia organów do tego uprawnionych

10142

Uchwała Rady Gminy Deszczno Nr XIV/100/2011 z dnia 29 września
2011r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Ciecierzyce

10144

Uchwała Rady Gminy Deszczno Nr XIV/101/2011 z dnia 29 września
2011r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Ulim

10147

Uchwała Rady Miejskiej w Dobiegniewie Nr XVI/79/11 z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/46/2007 Rady Miejskiej
w Dobiegniewie z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym
powierzono funkcje kierownicze, oraz logopedy i pedagoga

10150

Uchwała Rady Miejskiej w Dobiegniewie Nr XVI/80/11 z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/68/11 Rady Miejskiej
w Dobiegniewie z dnia 21 lipca 2011 roku w sprawie opłaty za świadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Dobiegniew

10151

Uchwała Rady Gminy Przytoczna Nr XII/67/2011 z dnia 29 września
2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Przytoczna
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Uchwała Rady Gminy Przytoczna Nr XII/68/2011 z dnia 29 września
2011r. w sprawie przyjęcia zmian do uchwały Nr XLII/238/2006 Rady
Gminy Przytoczna z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie utworzenia
przedszkola publicznego w Przytocznej

10152

Uchwała Rady Gminy Przytoczna Nr XII/70/2011 z dnia 29 września
2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/29/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 3 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania
i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie
Przytoczna oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

10152
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Uchwała Rady Gminy Przytoczna Nr XII/73/2011 z dnia 29 września
2011r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pienięşnego dla
członków Ochotniczych Straşy Poşarnych z terenu gminy Przytoczna

10153

Uchwała Rady Miejskiej w Sławie Nr XIII/96/11 z dnia 29 września
2011r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sława
w 2012 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
poşytku publicznego i o wolontariacie
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Uchwała Rady Miejskiej w Babimoście Nr XIII/54/11 z dnia 30 września 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach
publicznych prowadzonych przez Gminę Babimost

10158

Uchwała Rady Gminy Bogdaniec Nr VII/44/2011 z dnia 30 września
2011r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym
prowadzonym przez Gminę Bogdaniec

10159

Uchwała Rady Gminy Bogdaniec Nr VII/45/2011 z dnia 30 września
2011r. w sprawie poboru od osób fizycznych w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, łącznego
zobowiązania pienięşnego ustalenia inkasentów oraz zasad wynagrodzenia za inkaso

10159

Uchwała Rady Powiatu Wschowskiego Nr XI/74/2011 z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr R/29/2002 osoby pełniącej funkcję organów Powiatu Wschowskiego z dnia 6 maja 2002r.
w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Wschowskiego
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ZARZĄDZENIE NR 348
WOJEWODY LUBUSKIEGO
z dnia 5 paŝdziernika 2011r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bobrowice
Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998r.
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw (Dz. U. z 2010r. Nr 176,
poz. 1190) oraz w związku z uchwałą Nr VII/48/11
Rady Gminy Bobrowice z dnia 20 września 2011r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego zarządza się, co następuje:
§ 1. Zarządza się przeprowadzenie wyborów
uzupełniających do Rady Gminy Bobrowice w okręgu wyborczym 1, w którym wybiera się jednego
radnego.
§ 2. Datę wyborów ustala się na niedzielę, dnia
18 grudnia 2011r.

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania
poszczególnych czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i podaje do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia na
obszarze Gminy Bobrowice.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia.
Wojewoda Lubuski
Helena Hatka
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Załącznik
do zarządzenia Nr 348
Wojewody Lubuskiego
z dnia 5 października 2011r.

Kalendarz wyborczy
dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających
do Rady Gminy BOBROWICE
zarządzonych na dzień 18 grudnia 2011r.

Termin wykonania
czynności wyborczej
do 19 października 2011r.

do 29 października 2011r.

do 31 października 2011r.
do 3 listopada 2011r.
do 18 listopada 2011r.
do godz. 2400

- podanie do publicznej wiadomości oraz ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego zarządzenia Wojewody Lubuskiego w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bobrowice.
- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wójta Gminy
Bobrowice, informacji o granicy, numerze okręgu wyborczego, i liczbie radnych wybieranych w okręgu, w którym prze-prowadzone zostaną wybory
uzupełniające oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej
w Bobrowicach,
- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze o utworzeniu
komitetów wyborczych oraz o zamiarze zgłaszania list kandydatów na radnego.
- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Zielonej Górze kandydatów do
Gminnej Komisji Wyborczej w Bobrowicach przez pełnomocników komitetów wyborczych
- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze Gminnej Komisji
Wyborczej w Bobrowicach.
- zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Bobrowicach list kandydatów na
radnego.

do 25 listopada 2011r.

- zgłaszanie Wójtowi Gminy Bobrowice kandydatów do obwodowej komisji
wyborczej przez pełnomocników komitetów wyborczych.

do 27 listopada 2011r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wójta Gminy
Bobrowice, informacji o numerze i granicy obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej

do 3 grudnia 2011r.

do 4 grudnia 2011r.
do 8 grudnia 2011r.
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Treść czynności

- rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Bobrowicach o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego zawierających numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnym oznaczeniem kandydatów.
- powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Bobrowicach obwodowej
komisji wyborczej,
- sporządzenie spisu wyborców w urzędzie gminy.
- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

16 grudnia 2011r.
o godz. 2400

- zakończenie kampanii wyborczej

17 grudnia 2011r.

- przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborców.

18 grudnia 2011r.
w godz. 800 - 2200

- głosowanie.
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Województwa Lubuskiego Nr 114
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UCHWAŁA NR XV/128/2011
RADY MIASTA GORZOWA WLKP.
z dnia 24 sierpnia 2011r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania na terenie miasta
Gorzowa Wlkp.
Na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia
2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r. Nr 21,
poz. 112 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmiany opisu granic obwodów
głosowania utworzonych na terenie miasta Gorzowa
Wlkp. uchwałą Nr LXXII/1159/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie
zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania
na terenie miasta Gorzowa Wlkp. w następujący
sposób:
1. W opisie granic obwodu głosowania Nr 2 dodaje
się nazwy ulic: Nizinna, Podmokła, Torfowa.
2. W opisie granic obwodu głosowania Nr 5 dodaje
się nazwy ulic: Środkowa, Szamarzewskiego,
Hermy.
3. W opisie granic obwodu głosowania Nr 26 dodaje się nazwę ulicy: Jastrzębia.
4. W opisie granic obwodu głosowania Nr 38 dodaje się nazwę ulicy: Uranitowa.
5. W opisie granic obwodu głosowania Nr 52 dodaje się nazwy ulic: Sendlerowej, Edelmana.
6. W opisie granic obwodu głosowania Nr 53 dodaje się nazwę ulicy: Jedwabnicza.

7. W opisie granic obwodu głosowania Nr 55 usuwa się nazwę ulicy: Górczyn II.
8. W opisie granic obwodu głosowania Nr 62 usuwa się nazwę ulicy: Kresowa.
9. W opisie granic obwodu głosowania Nr 63 wyraz
„Kusocińskiego” zastępuje się wyrazem „Dziewięciu Muz”.
§ 2. Wykaz stałych obwodów głosowania
uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 4. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Lubuskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Gorzowie Wlkp.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 6. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady
Krystyna Sibińska
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Załącznik
do uchwały Nr XV/128/2011
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 24 sierpnia 2011r.

Nr
okw
1

2

3

4

5
6
7
8

9

10

granice
Deszczowa, Dworska, Gospodarska, Rumiankowa, Skrajna, Straşacka, Świetlana, Włościańska,
Wschodnia, Wylotowa, Zachodnia, Zagrodowa, Zielna, Ziemiańska, Şytnia
Baczewskiego, Bindera, Biwakowa, Braci Paŝdziorków, Brauna, Chorągwiana, Dojazdowa, Druşynowa, Furmanka, Gruntowa, Harcerska, Hufcowa, Junacka, Karnińska, Knaka, Kowalskiego, Ludowa,
Łagodzińska, Nizinna, Osadnicza, Podmokła, Poznańska, Pszenna, Rodła, Siedlicka, Skautów, Sulęcińska, Torfowa, Wierzbowa, Willowa, Wspólna, Zastępowa, Zieleniecka, Zuchów
Bydgoska, Gnieŝnieńska, Inowrocławska, Kobylogórska, Krótka, Kujawska, Międzychodzka, Pilska,
Sierakowska, Toruńska, Wał Śluzy, Wągrowiecka
Bledzewska, Bociania, Cicha, Cysterska, Drozdowa, Graniczna, Jaskółcza, Kasprzaka, Koniawska, Krasickiego, Kręta, Kukułcza, Łąkowa, Łysa, Małorolnych, Miernicza, Niwicka, Nowy Dwór, Osiedlowa,
Paradyska, Piaskowa, Podgórna, Półwiejska, Rzepińska, Słowicza, Sowia, Ulimska, Wał Długi, Wiatraczna, Zbąszyńska, Şurawia
Hermy, Jaśminowa, Klonowa, Kolejowa, Morelowa, Prosta, Róşana, Sielska, Spokojna, Szamarzewskiego, Środkowa, Wawrzyniaka, Winna
Grobla, Mazowiecka, Mechaniczna, Owcza, Portowa, Przemysłowa, Świętego Jerzego, Targowa, Wał
Okręşny, Wąska, Woskowa, Zielona
Akacjowa, Bracka, Brzozowa, Budowlanych, Grabowa, Jaworowa, Kwiatowa, Lipowa, Malinowa,
Orzechowa, Śląska
Fabryczna, Jasna, Jutowa, Małopolska, Polna, Spółdzielców, Tkacka, Towarowa, Wał Poprzeczny,
Waryńskiego, Şerańska
Artylerzystów, Czołgistów, Dąbroszyńska, Dobra od Nr 1 do 25, Dolna, Drzewicka, Górna, Hetmańska,
Husarska, Kasztelańska, Kirasjerów, Komandosów, Kostrzyńska, Krzyşowa, Marynarki Wojennej, Minerów, Nad Wartą, Piechoty, Pontonierów, Promienna, Rycerska, Rzeczna, Saperów, Tartaczna, Ułanów, Warzywna, Wiśniowa, Witnicka, Wopistów, Zwiadowców, Ŝródłowa
Ateńska, Berlińska, Brukselska, Cedyńska, Chojeńska, Dobra od Nr 26 do Nr 61, Drawska, Goleniowska, Gryfińska, Haska, Kamieńska, Kijowska, Kołobrzeska, Koszalińska, Lipiańska, Lizbońska, Londyńska, Lwowska, Łobeska, Madrycka, Małyszyńska, Metalowców, Mironicka, Moryńska, Mosięşna, Nasienna, Nowogardzka, Odlewników, Okopowa, Paryska, Pełczycka, Plac Unii Europejskiej, Policka,
Połczyńska, Praska, Pyrzycka, Rolna, Ryska, Rzymska, Słupska, Spişowa, Stalowa, Stargardzka,
Szczecińska, Ustronie, Wiedeńska, Wileńska, Wolińska, Zboşowa, Złotego Smoka

11

Przy Stadionie, Sportowa

12

Al. 11 Listopada, Planetarna, Polarna, Słoneczna od Nr 1 do Nr 85

13

Gwiaŝdzista numery 2, 5, 7, 14, 16, 18, 20, 22, Plac Słoneczny, Zatorze

14

Ciołkowskiego, Gagarina, Gwiaŝdzista numery 3, 6, 8, 10, 12, Ikara, Kosmonautów, Lotników, Olimpijska, Słoneczna od Nr 86 do 96

15

Al. Konstytucji 3 Maja od Nr 28 do Nr 30, Grottgera, Myśliborska, Piłkarska

16

Baczyńskiego, Fredry od Nr 1 do Nr 7, Staszica

17

Dunikowskiego, Marcinkowskiego od Nr 15 do Nr 19 i od Nr 93 do Nr 121, Matejki od Nr 61 do Nr 64

18

Kotsisa, Matejki od Nr 1 do Nr 37 i od Nr 65 do Nr 90, Wyczółkowskiego

19
20

Korczaka, Kruczkowskiego, Lelewela, Marcinkowskiego numery od 1 do Nr 7, Matejki od Nr 38 do
Nr 54 i Nr 60, Staffa
Broniewskiego, Chełmońskiego, Cieszkowskiego, Długosza, Fredry od Nr 9 , Marcinkowskiego numery od 9 do 13 i od 64 do 80
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21

Bułgarska, Chorwacka, Czeska, Kołłątaja, Litewska, Macedońska, Malczewskiego, Niemcewicza, Pankiewicza, Plac Polski, Rejewskiego, Róşyckiego, Rumuńska, Serbska, Słowacka, Stanisławskiego, Węgierska, Zygalskiego

22

Kochanowskiego, Mościckiego, Reja, Słowiańska

23

Dąbrowskiej, Fiedlera, Młodych, Wańkowicza, Zapolskiej

24

Asnyka, Chopina, Kasprowicza, Konopnickiej, Kossaka, Norwida, Reymonta, Skłodowskiej-Curie,
Tuwima, Wyspiańskiego, Şeromskiego

25

Bohaterów Warszawy, Estkowskiego, Kopernika, Moniuszki, Orląt Lwowskich, Prusa, Rzeŝnicka, Sienkiewicza, Szymanowskiego

26

Al. Konstytucji 3 Maja numery 9 do 27 i od 48 do 105, Chyşa, Jastrzębia, Orla, Sokola

27
28

Bajana, Dworcowa, Dworzec Główny, Garbary, Jancarza, Mała, Młyńska, Nadbrzeşna, Sikorskiego od
Nr 25 do Nr 113, Skalskiego, Skarşyńskiego, Składowa, Tańskiego, Şelazna
Dzieci Wrzesińskich, Hawelańska, Jagiełły, Pocztowa, Sikorskiego numery od 7 do 23 i od 116 do 144,
Stara, Strzelecka, Wełniany Rynek, Zabytkowa, Zaułek

29

Herberta, Lutycka, Łazienki, Łuşycka, Mostowa, Obotrycka, Pionierów, Spichrzowa, St. Rynek, Wodna

30

Dąbrowskiego, Drzymały

31

Bolesława Chrobrego, Bolesława Krzywoustego, Łokietka

32

30-go Stycznia, Armii Polskiej, Pl. Nieznanego Şołnierza, Wybickiego

33

Borowskiego, Kosynierów Gdyńskich

34

Kazimierza Jagiellończyka, Krasińskiego, Mickiewicza, Mieszka I, Pl. Grunwaldzki, Roosevelta

35

Batorego, Błotna, Chodkiewicza, Jana Kazimierza, Kazimierza Wielkiego od Nr 1 do Nr 45, Kukuczki,
Okrzei, Rejtana, Saska, Sczanieckiej, Władysława IV, Şwirowa

36

Kazimierza Wielkiego numery od 46 do 124, Kilińskiego, Puszkina, Şółkiewskiego, Şwirki i Wigury

37

38

Arciszewskiego, Ariańska, Cegielskiego, Cisowa, Cyprysowa, Czarnieckiego, Czechowica, Daglezjowa,
Domańskiego, Dowbora Muśnickiego, Frycza Modrzewskiego, Górki, Jackowskiego, Jodłowa, Ketlinga, Kiemliczów, Kmicica, Komeńskiego, Kurnatowskiego, Libelta, Longinusa Podbipięty, Lubienieckiego, Łaskiego, Metziga, Modrzewiowa, Niemirycza, Oleńki Billewiczówny, Ostroroga, Owocowa,
Plater, Powstańców Śląskich, Powstańców Wielkopolskich, Skrzetuskiego, Sosnowa, Szlichtynga,
Świerkowa, Taczaka, Taszyckiego, Ukośna, Wiejska, Wołodyjowskiego, Zagłoby
Alabastrowa, Ametystowa, Barytowa, Bazaltowa, Berylowa, Bohaterów Westerplatte, Dolomitowa,
Galenowa, Grafitowa, Granitowa, Jaspisowa, Kamienna, Kredowa, Krzemowa, Kwarcowa, Lazurytowa, Malachitowa, Marmurowa, Nefrytowa, Onyksowa, Sjenitowa, Topazowa, Tytanitowa, Uranitowa,
Wapienna, Warskiego

39

Al. Odrodzenia Polski, Słowackiego, Wyszyńskiego, Zacisze

40

9 Maja, Bohaterów Lenino, Juchacz, Kościuszki, Kroenke, Walczaka od Nr 24 do Nr 42

41

Chłopickiego Nr 1 i 2, Na Skarpie, Połaniecka, Pułaskiego Nr 63, Racławicka, Szwoleşerów od Nr 9 do
Nr 18, Ściegiennego, Wróblewskiego numery 52, 54, 56, 65, 67

42

Ogińskiego

43

Bogusławskiego, Czartoryskich, Czartoryskiego, Dekerta, Działyńskich, Janockiego, Ossolińskich,
Raczyńskich, Śniadeckich, Załuskich

44

Daszyńskiego, Dmowskiego, Korfantego, Kwiatkowskiego, Rataja, Witosa

45

Legionów Polskich, Moraczewskiego, Narutowicza, Niepodległości, Paderewskiego, Wojciechowskiego
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46

Dembowskiego, Diamentowa, Koralowa, Langiewicza, Opalowa, Ordona, Perłowa, Prądzyńskiego,
Pułaskiego od Nr 9 do Nr 59, Rubinowa, Sosnkowskiego, Sowińskiego, Szmaragdowa, Złota

47

Szwoleşerów od Nr 1 do 8, Wróblewskiego od Nr 31 do Nr 51, 53, 55 i od Nr 57 do Nr 61, 63, 71, 73

48

Czereśniowa, Grabskiego, Pułaskiego od Nr 1 do Nr 8, Wróblewskiego od Nr 1 do Nr 29

49

Bierzarina, Dowgielewiczowej, Energetyków, Górczyńska, Korcza, Kućki, Łukasińskiego, Papuszy

50

Armii Ludowej, Działkowców, Komisji Edukacji Narodowej, Konarskiego, Kopczyńskiego, Naruszewicza, Piramowicza, Srebrna

51

Armii Krajowej, Hubala, Kutrzeby, Szarych Szeregów, Zielona Kotlina

52

Batalionów Chłopskich, Bora-Komorowskiego, Edelmana, Kleeberga, Kombatantów, Pileckiego, Sendlerowej, Sosabowskiego, Starzyńskiego

53

Fieldorfa - Nila, Jedwabnicza, Popławskiego, Silwanowska, Walczaka od Nr 43 do Nr 110

54

Grota-Roweckiego, Hallera, Obrońców Pokoju, Sucharskiego

55

Andersa, Maczka, Mikołajczyka, Okulickiego, Pl. Jana Pawła II, Pluty

56

Piłsudskiego, Sułkowskiego, Walczaka Nr 14 i od Nr 17 do Nr 23

57

Bema, Berlinga, Okólna, Poniatowskiego

58

Pomorska, Stilonowa, Zamenhofa

59

Podmiejska, Podmiejska Boczna, Uskok, Walczaka Nr 16, Zubrzyckiego

60

Chmielna, Głowackiego, Nowa, Skromna, Traugutta

61

Walczaka Nr 13, 13A, 15, Widok

62

63

Chabrowa, Czwartaków, Filaretów, Filomatów, Grochowa, Kirkora, Kłosowa, Korsaka, Krańcowa,
Krzywa, Lambora, Leśna, Makowa, Miodowa, Parkowa, Partyzantów, Południowa, Ptasia, Sadowa,
Siewna, Stroma, Sybiraków, Szenwalda, Urocza, Warszawska od Nr 75 do Nr 298, Wawrowska,
Şniwna
Cichońskiego, Dziewięciu Muz, Góra Powstańców, Ogrodowa, Plac Staromiejski, Szkolna, Szpitalna,
Teatralna, Walczaka od Nr 2 do Nr 11, Warszawska od Nr 1 do Nr 74
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UCHWAŁA NR XV/129/2011
RADY MIASTA GORZOWA WLKP.
z dnia 24 sierpnia 2011r.
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
Na podstawie art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia
2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r. Nr 21,
poz. 112 ze zm.), uchwala się co następuje:
§ 1. Na wniosek Prezydenta Miasta Gorzowa
Wlkp. w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
9 paŝdziernika 2011r. tworzy się odrębne obwody
głosowania w Gorzowie Wlkp.:
1) Numer obwodu: 64, Granice obwodu: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Go-

rzowie Wlkp., Zespół Szpitalny przy ul. Walczaka, Siedziba obwodowej komisji wyborczej:
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
w Gorzowie Wlkp., Zespół Szpitalny przy
ul. Walczaka, ul. Walczaka 42,
2) Numer obwodu: 65, Granice obwodu: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., Zespół Szpitalny przy ul. Dekerta,
Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Go-
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rzowie Wlkp., Zespół Szpitalny przy ul. Dekerta,
ul. Dekerta 1,

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

3) Numer obwodu: 66, Granice obwodu: Zakład
Karny, Siedziba obwodowej komisji wyborczej:
Zakład Karny, ul. Podmiejska 17,

§ 3. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Lubuskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Gorzowie Wlkp.

4) Numer obwodu: 67, Granice obwodu: Dom
Pomocy Społecznej Nr 1, Siedziba obwodowej
komisji wyborczej: Dom Pomocy Społecznej
Nr 1, ul. Podmiejska Boczna 10,

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego i podaniu do
publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

5) Numer obwodu: 68, Granice obwodu: Dom
Pomocy Społecznej Nr 2, Siedziba obwodowej
komisji wyborczej: Dom Pomocy Społecznej
Nr 2, ul. Walczaka 42.

§ 5. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady
Krystyna Sibińska

============================================================================================
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UCHWAŁA NR XVII/132/2011
RADY MIASTA GORZOWA WLKP.
z dnia 31 sierpnia 2011r.
w sprawie nadania Statutu Żłobka Miejskiego Nr 1 w Gorzowie Wlkp.
Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 4 lutego 2011r.
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45,
poz. 235 ze zm.), uchwala się co następuje:
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Şłobek Miejski Nr 1 w Gorzowie Wlkp.
zwany dalej şłobkiem jest gminną jednostką budşetową.
2. Şłobek prowadzony jest w obrębie Miasta Gorzowa Wlkp.
3. Siedziba Şłobka Miejskiego Nr 1 mieści się
w Gorzowie Wlkp. przy ul. Wróblewskiego 50.
§ 2. Şłobek prowadzi działalność na podstawie:
1) ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad
dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235
ze zm.);
2) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
ze zm.);
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.);
4) niniejszego statutu.
§ 3. 1. Podmiotem, który utworzył şłobek jest
Miasto Gorzów Wlkp.
2. Nadzór nad działalnością şłobka sprawuje Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
3. Şłobek funkcjonuje przez cały rok z wyjątkiem
ustalonej przerwy wakacyjnej.

Rozdział 2
Cele i zadania
§ 4. Celem şłobka jest wspieranie rodziców/
opiekunów prawnych w wychowywaniu i opiece
nad dzieckiem oraz dbanie o jego prawidłowy rozwój umysłowo-fizyczny.
§ 5. Do podstawowych zadań şłobka naleşy:
1) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka
poprzez zapewnienie pielęgnacji i bezpieczeństwa oraz gwarantowanie warunków zblişonych do domowych;
2) przygotowywanie dzieci do pobytu w przedszkolu poprzez umoşliwienie zdobycia podstawowych nawyków higienicznych;
3) sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio
do ich potrzeb oraz potrzeb rodziców / opiekunów prawnych poprzez dostosowanie godzin
pracy şłobka;
4) współdziałanie z rodzicami / opiekunami prawnymi mające na celu wspieranie ich w opiece
i wychowywaniu dzieci;
5) zapewnienie właściwego rozwoju psychomotorycznego dziecka poprzez prowadzenie zajęć
metodyczno-dydaktycznych odpowiednich do
wieku dziecka;
6) troska o stan zdrowia i prawidłowy rozwój fizyczny dzieci poprzez zapewnienie im właściwej opieki, wyrabianie nawyków higienicznych
şycia codziennego oraz prowadzenie zajęć
ogólnorozwojowych;
7) kształtowanie postawy społecznej poprzez
przyzwyczajanie dzieci do zgodnego współşycia
i współdziałania w zespole rówieśników.
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8) sprawowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi poprzez rozwijanie umiejętności
rozwojowych i intelektualnych dzieci, odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności;
9) kształtowanie umiejętności funkcjonowania
społecznego dzieci niepełnosprawnych poprzez
odpowiednie oddziaływanie wychowawcze
skierowane na dziecko oraz uwzględniające rodzaj niepełnosprawności.
Rozdział 3
Warunki przyjmowania dzieci do żłobka
§ 6. 1. Do şłobka przyjmowane są dzieci:
1) od 20 tygodnia şycia do 3 lat;
2) zamieszkałe na terenie miasta Gorzowa Wlkp.
2. Warunkiem przyjęcia dziecka do şłobka jest
złoşenie tylko w jednym dowolnie wybranym şłobku
miejskim „Karty zgłoszenia dziecka do şłobka”.
3. „Kartę zgłoszenia dziecka do şłobka” składa
się w okresie od 1 do 31 marca kaşdego roku kalendarzowego.
4. Wzór „Karty zgłoszenia dziecka do şłobka”
określa regulamin organizacyjny şłobka, nadawany
przez dyrektora şłobka.
5. W przypadku, gdy liczba miejsc w şłobku jest
mniejsza niş liczba dzieci oczekujących na przyjęcie,
o kolejności przyjęcia dziecka do şłobka decyduje
pierwszeństwo określone w ust. 8, według wskazanej tam kolejności.
6. W przypadku gdy liczba miejsc będzie mniejsza niş liczba dzieci oczekujących na przyjęcie w tej
samej sytuacji co do pierwszeństwa, o kolejności
przyjęcia dziecka do şłobka decyduje data złoşenia
„Karty zgłoszenia dziecka do şłobka”.
7. Pierwszeństwo w przyjęciu do şłobka mają
dzieci:
1) rodziców / opiekunów prawnych pracujących
w wymiarze pełnego etatu lub uczących się
w systemie dziennym;
2) rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko;
3) jednego lub obojga rodziców/opiekunów prawnych ze znacznym lub umiarkowanym orzeczeniem o niepełnosprawności;
4) z rodzin wielodzietnych (co najmniej troje dzieci);
5) mające jedno lub więcej rodzeństwa w danym
şłobku;
6) z rodzin zastępczych.

Poz. 2142

§ 7. 1. Przed oddaniem dziecka pod opiekę
w şłobku konieczne jest przedłoşenie przez rodziców/opiekunów prawnych zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z opieki şłobkowej.
2. Zaświadczenie winno być wydane nie wcześniej niş tydzień przed przyjęciem dziecka do şłobka.
Rozdział 4
Zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie
w przypadku nieobecności dziecka w żłobku
§ 8. 1.
w şłobku:

W

przypadku

nieobecności

dziecka

1) rodzicom / opiekunom prawnym przysługuje
zwrot opłaty za wyşywienie, w wysokości
iloczynu obowiązującej dziennej stawki za wyşywienie i liczby dni nieobecności, pod warunkiem poinformowania pracownika şłobka przez
rodziców / opiekunów prawnych, najpóŝniej
w pierwszym dniu nieobecności dziecka
w şłobku;
2) rodzicom / opiekunom prawnym przysługuje
zwrot opłaty za pobyt za kaşdy dzień nieobecności dziecka w şłobku w wysokości ustalonej
poprzez podzielenie opłaty za pobyt przez liczbę
dni roboczych w danym miesiącu i pomnoşoną
przez liczbę dni nieobecności.
2. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. Zwrotu dokonuje się w miesiącu następującym po okresie rozliczeniowym.
3. W okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień) opłatę
za pobyt uiszczają tylko rodzice/opiekunowie prawni
dzieci uczęszczających do şłobka.
Rozdział 5
Postanowienia końcowe
§ 9. Wszelkie zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.
§ 10. Traci moc uchwała Nr LIII/869/2009 Rady
Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 maja 2009r.
w sprawie nadania Statutu Şłobka Miejskiego Nr 1
w Gorzowie Wlkp.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 12. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Krystyna Sibińska
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UCHWAŁA NR XVII/133/2011
RADY MIASTA GORZOWA WLKP.
z dnia 31 sierpnia 2011r.
w sprawie nadania Statutu Żłobka Miejskiego Nr 2 w Gorzowie Wlkp.
Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 4 lutego 2011r.
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45,
poz. 235 ze zm.), uchwala się co następuje:
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Şłobek Miejski Nr 2 w Gorzowie Wlkp.
zwany dalej şłobkiem jest gminną jednostką budşetową.
2. Şłobek prowadzony jest w obrębie Miasta Gorzowa Wlkp.
3. Siedziba Şłobka Miejskiego Nr 2 mieści się
w Gorzowie Wlkp. przy ul. Obotryckiej 1.
§ 2. Şłobek prowadzi działalność na podstawie:
1) ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad
dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235
ze zm.);
2) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
ze zm.);
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.);
4) niniejszego statutu.
§ 3. 1. Podmiotem, który utworzył şłobek jest
Miasto Gorzów Wlkp.
2. Nadzór nad działalnością şłobka sprawuje Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
3. Şłobek funkcjonuje przez cały rok z wyjątkiem
ustalonej przerwy wakacyjnej.

nów prawnych poprzez dostosowanie godzin
pracy şłobka;
4) współdziałanie z rodzicami/opiekunami prawnymi mające na celu wspieranie ich w opiece
i wychowywaniu dzieci;
5) zapewnienie właściwego rozwoju psychomotorycznego dziecka poprzez prowadzenie zajęć
metodyczno-dydaktycznych odpowiednich do
wieku dziecka;
6) troska o stan zdrowia i prawidłowy rozwój fizyczny dzieci poprzez zapewnienie im właściwej opieki, wyrabianie nawyków higienicznych
şycia codziennego oraz prowadzenie zajęć
ogólnorozwojowych;
7) kształtowanie postawy społecznej poprzez
przyzwyczajanie dzieci do zgodnego współşycia
i współdziałania w zespole rówieśników.
8) sprawowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi poprzez rozwijanie umiejętności
rozwojowych i intelektualnych dzieci, odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności;
9) kształtowanie umiejętności funkcjonowania
społecznego dzieci niepełnosprawnych poprzez
odpowiednie oddziaływanie wychowawcze
skierowane na dziecko oraz uwzględniające rodzaj niepełnosprawności.
Rozdział 3
Warunki przyjmowania dzieci do żłobka
§ 6. 1. Do şłobka przyjmowane są dzieci:
1) od 20 tygodnia şycia do 3 lat;

Rozdział 2

2) zamieszkałe na terenie miasta Gorzowa Wlkp.

Cele i zadania

2. Warunkiem przyjęcia dziecka do şłobka jest
złoşenie tylko w jednym dowolnie wybranym şłobku
miejskim „Karty zgłoszenia dziecka do şłobka”.

§ 4. Celem şłobka jest wspieranie rodziców/
opiekunów prawnych w wychowywaniu i opiece
nad dzieckiem oraz dbanie o jego prawidłowy rozwój umysłowo-fizyczny.
§ 5. Do podstawowych zadań şłobka naleşy:
1) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka
poprzez zapewnienie pielęgnacji i bezpieczeństwa oraz gwarantowanie warunków zblişonych do domowych;
2) przygotowywanie dzieci do pobytu w przedszkolu poprzez umoşliwienie zdobycia podstawowych nawyków higienicznych;
3) sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio
do ich potrzeb oraz potrzeb rodziców / opieku-

3. „Kartę zgłoszenia dziecka do şłobka” składa
się w okresie od 1 do 31 marca kaşdego roku kalendarzowego.
4. Wzór „Karty zgłoszenia dziecka do şłobka”
określa regulamin organizacyjny şłobka, nadawany
przez dyrektora şłobka.
5. W przypadku, gdy liczba miejsc w şłobku jest
mniejsza niş liczba dzieci oczekujących na przyjęcie,
o kolejności przyjęcia dziecka do şłobka decyduje
pierwszeństwo określone w ust. 8, według wskazanej tam kolejności.
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6. W przypadku gdy liczba miejsc będzie mniejsza niş liczba dzieci oczekujących na przyjęcie w tej
samej sytuacji co do pierwszeństwa, o kolejności
przyjęcia dziecka do şłobka decyduje data złoşenia
„Karty zgłoszenia dziecka do şłobka”.
7. Pierwszeństwo w przyjęciu do şłobka mają
dzieci:
1) rodziców / opiekunów prawnych pracujących
w wymiarze pełnego etatu lub uczących się
w systemie dziennym;
2) rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko;
3) jednego lub obojga rodziców/opiekunów prawnych ze znacznym lub umiarkowanym orzeczeniem o niepełnosprawności;
4) z rodzin wielodzietnych (co najmniej troje dzieci);

Poz. 2143, 2144
czynu obowiązującej dziennej stawki za wyşywienie i liczby dni nieobecności, pod warunkiem poinformowania pracownika şłobka przez
rodziców / opiekunów prawnych, najpóŝniej
w pierwszym dniu nieobecności dziecka
w şłobku;

2) rodzicom/opiekunom prawnym przysługuje
zwrot opłaty za pobyt za kaşdy dzień nieobecności dziecka w şłobku w wysokości ustalonej
poprzez podzielenie opłaty za pobyt przez liczbę
dni roboczych w danym miesiącu i pomnoşoną
przez liczbę dni nieobecności.
2. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. Zwrotu dokonuje się w miesiącu następującym po okresie rozliczeniowym.
3. W okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień) opłatę
za pobyt uiszczają tylko rodzice/opiekunowie prawni
dzieci uczęszczających do şłobka.
Rozdział 5

5) mające jedno lub więcej rodzeństwa w danym
şłobku;
6) z rodzin zastępczych.
§ 7. 1. Przed oddaniem dziecka pod opiekę
w şłobku konieczne jest przedłoşenie przez rodziców/opiekunów prawnych zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z opieki şłobkowej.
2. Zaświadczenie winno być wydane nie wcześniej niş tydzień przed przyjęciem dziecka do şłobka.
Rozdział 4

W

przypadku

nieobecności

§ 9. Wszelkie zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.
§ 10. Traci moc uchwała Nr LIII/870/2009 Rady
Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 maja 2009r.
w sprawie nadania Statutu Şłobka Miejskiego Nr 2
w Gorzowie Wlkp.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 12. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie
w przypadku nieobecności dziecka w żłobku
§ 8. 1.
w şłobku:

Postanowienia końcowe

Przewodnicząca Rady
Krystyna Sibińska

dziecka

1) rodzicom / opiekunom prawnym przysługuje
zwrot opłaty za wyşywienie, w wysokości ilo-
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UCHWAŁA NR XVII/134/2011
RADY MIASTA GORZOWA WLKP.
z dnia 31 sierpnia 2011r.
w sprawie nadania Statutu Żłobka Miejskiego Nr 3 w Gorzowie Wlkp.
Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 4 lutego 2011r.
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45,
poz. 235 ze zm.), uchwala się co następuje:
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Şłobek Miejski Nr 3 w Gorzowie Wlkp.
zwany dalej şłobkiem jest gminną jednostką budşetową.
2. Şłobek prowadzony jest w obrębie Miasta Gorzowa Wlkp.

3. Siedziba Şłobka Miejskiego Nr 3 mieści się
w Gorzowie Wlkp. przy ul. Słonecznej 10.
§ 2. Şłobek prowadzi działalność na podstawie:
1) ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad
dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235
ze zm.);
2) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
ze zm.);
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3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.);
4) niniejszego statutu.
§ 3. 1. Podmiotem, który utworzył şłobek jest
Miasto Gorzów Wlkp.
2. Nadzór nad działalnością şłobka sprawuje Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
3. Şłobek funkcjonuje przez cały rok z wyjątkiem
ustalonej przerwy wakacyjnej.
Rozdział 2
Cele i zadania
§ 4. Celem şłobka jest wspieranie rodziców/
opiekunów prawnych w wychowywaniu i opiece
nad dzieckiem oraz dbanie o jego prawidłowy rozwój umysłowo-fizyczny.
§ 5. Do podstawowych zadań şłobka naleşy:
1) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka
poprzez zapewnienie pielęgnacji i bezpieczeństwa oraz gwarantowanie warunków zblişonych do domowych;
2) przygotowywanie dzieci do pobytu w przedszkolu poprzez umoşliwienie zdobycia podstawowych nawyków higienicznych;
3) sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio
do ich potrzeb oraz potrzeb rodziców / opiekunów prawnych poprzez dostosowanie godzin
pracy şłobka;
4) współdziałanie z rodzicami/opiekunami prawnymi mające na celu wspieranie ich w opiece
i wychowywaniu dzieci;
5) zapewnienie właściwego rozwoju psychomotorycznego dziecka poprzez prowadzenie zajęć
metodyczno-dydaktycznych odpowiednich do
wieku dziecka;
6) troska o stan zdrowia i prawidłowy rozwój fizyczny dzieci poprzez zapewnienie im właściwej opieki, wyrabianie nawyków higienicznych
şycia codziennego oraz prowadzenie zajęć
ogólnorozwojowych;
7) kształtowanie postawy społecznej poprzez
przyzwyczajanie dzieci do zgodnego współşycia
i współdziałania w zespole rówieśników.
8) sprawowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi poprzez rozwijanie umiejętności
rozwojowych i intelektualnych dzieci, odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności;
9) kształtowanie umiejętności funkcjonowania
społecznego dzieci niepełnosprawnych poprzez
odpowiednie oddziaływanie wychowawcze
skierowane na dziecko oraz uwzględniające rodzaj niepełnosprawności.

Poz. 2144
Rozdział 3
Warunki przyjmowania dzieci do żłobka
§ 6. 1. Do şłobka przyjmowane są dzieci:

1) od 20 tygodnia şycia do 3 lat;
2) zamieszkałe na terenie miasta Gorzowa Wlkp.
2. Warunkiem przyjęcia dziecka do şłobka jest
złoşenie tylko w jednym dowolnie wybranym şłobku
miejskim „Karty zgłoszenia dziecka do şłobka”.
3. „Kartę zgłoszenia dziecka do şłobka” składa
się w okresie od 1 do 31 marca kaşdego roku kalendarzowego.
4. Wzór „Karty zgłoszenia dziecka do şłobka”
określa regulamin organizacyjny şłobka, nadawany
przez dyrektora şłobka.
5. W przypadku, gdy liczba miejsc w şłobku jest
mniejsza niş liczba dzieci oczekujących na przyjęcie,
o kolejności przyjęcia dziecka do şłobka decyduje
pierwszeństwo określone w ust. 8, według wskazanej tam kolejności.
6. W przypadku gdy liczba miejsc będzie mniejsza niş liczba dzieci oczekujących na przyjęcie w tej
samej sytuacji co do pierwszeństwa, o kolejności
przyjęcia dziecka do şłobka decyduje data złoşenia
„Karty zgłoszenia dziecka do şłobka”.
7. Pierwszeństwo w przyjęciu do şłobka mają
dzieci:
1) rodziców/opiekunów prawnych pracujących
w wymiarze pełnego etatu lub uczących się
w systemie dziennym;
2) rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko;
3) jednego lub obojga rodziców / opiekunów
prawnych ze znacznym lub umiarkowanym
orzeczeniem o niepełnosprawności;
4) z rodzin wielodzietnych (co najmniej troje dzieci);
5) mające jedno lub więcej rodzeństwa w danym
şłobku;
6) z rodzin zastępczych.
§ 7. 1. Przed oddaniem dziecka pod opiekę
w şłobku konieczne jest przedłoşenie przez rodziców/opiekunów prawnych zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z opieki şłobkowej.
2. Zaświadczenie winno być wydane nie wcześniej niş tydzień przed przyjęciem dziecka do şłobka.
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3. W okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień) opłatę
za pobyt uiszczają tylko rodzice/opiekunowie prawni
dzieci uczęszczających do şłobka.

Rozdział 4
Zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie
w przypadku nieobecności dziecka w żłobku
§ 8. 1.
w şłobku:

W

przypadku

nieobecności

Poz. 2144, 2145

Rozdział 5

dziecka

Postanowienia końcowe

1) rodzicom / opiekunom prawnym przysługuje
zwrot opłaty za wyşywienie, w wysokości iloczynu obowiązującej dziennej stawki za wyşywienie i liczby dni nieobecności, pod warunkiem poinformowania pracownika şłobka przez
rodziców/opiekunów prawnych, najpóŝniej
w pierwszym dniu nieobecności dziecka
w şłobku;
2) rodzicom/opiekunom prawnym przysługuje
zwrot opłaty za pobyt za kaşdy dzień nieobecności dziecka w şłobku w wysokości ustalonej
poprzez podzielenie opłaty za pobyt przez liczbę
dni roboczych w danym miesiącu i pomnoşoną
przez liczbę dni nieobecności.

§ 9. Wszelkie zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.
§ 10. Traci moc uchwała Nr LIII/871/2009 Rady
Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 maja 2009r.
w sprawie nadania Statutu Şłobka Miejskiego Nr 3
w Gorzowie Wlkp.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 12. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Krystyna Sibińska

2. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. Zwrotu dokonuje się w miesiącu następującym po okresie rozliczeniowym.
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UCHWAŁA NR XVII/141/2011
RADY MIASTA GORZOWA WLKP.
z dnia 31 sierpnia 2011r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru
położonego w rejonie ulic: Żwirowej, Hipolita Cegielskiego, Gen. Józefa Dowbora – Muśnickiego,
Stanisława Taczaka i Błotnej
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 ze zm.), 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.) w związku z uchwałą
Nr LXXVII/1205/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie przystąpienia do
sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru połoşonego w rejonie ulic: Şwirowej, Hipolita
Cegielskiego, Gen. Józefa Dowbora – Muśnickiego,
Stanisława Taczaka i Błotnej, po stwierdzeniu zgodności przyjętych rozwiązań z ustaleniami Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Gorzowa Wlkp., uchwalonego
uchwałą Nr XII/131/2003 Rady Miasta Gorzowa
Wlkp. z dnia 18 czerwca 2003 roku, zmienionego
uchwałą Nr LXXIV/903/2006 Rady Miasta Gorzowa
Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006 roku, zmienionego
uchwałą Nr LXV/1046/2009 Rady Miasta Gorzowa
Wlkp. z dnia 25 listopada 2009r., Rada Miasta Gorzowa Wlkp. uchwala, co następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru połoşonego w rejonie ulic: Şwirowej, Hipolita Cegielskiego, Gen. Józefa Dowbora – Muśnickiego, Stanisława Taczaka i Błotnej zwany w dalszej treści „planem”, obejmuje obszar ograniczony od północy
projektowaną obwodnicą miasta oraz terenami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, od wschodu
ul. Bohaterów Westerplatte i ul. Gen. Józefa Dowbora – Muśnickiego, od zachodu ul. Şwirową, a od
południa terenami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w granicach określonych na rysunku planu.
2. W planie nie określa się:
1) granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości, ze
względu na brak potrzeby wyznaczania takich
obszarów;
2) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, ze względu
na brak potrzeby wyznaczania takich obszarów;
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3) granic obszarów wymagających przekształceń
lub rekultywacji, ze względu na brak potrzeby
wyznaczania takich obszarów;
4) granic terenów pod budowę wielkopowierzchniowych obiektów handlowych o powierzchni
sprzedaşy powyşej 2000 m2, ze względu na brak
konieczności wskazania takich terenów;
5) granic pomników zagłady oraz ich stref
ochronnych, ze względu na brak takich pomników i ich stref ochronnych.
§ 2. 1. Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1:1000 sporządzony na mapie zasadniczej, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag
do projektu planu stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.
3. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które naleşą do zadań własnych gminy
oraz zasadach ich finansowania stanowi załącznik
Nr 3 do uchwały.
§ 3. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) granice obszaru opracowania planu;
2) linie rozgraniczające tereny o róşnym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) obowiązujące linie zabudowy;
5) napowietrzna linia elektroenergetyczna WN
110kV wraz z korytarzem technicznym;
6) symbole przeznaczenia terenów.
2. Pozostałe elementy rysunku planu mają charakter informacyjny.
§ 4. Ilekroć w planie jest mowa o:
1) planie – naleşy przez to rozumieć tekst niniejszej uchwały wraz z rysunkiem planu;
2) rysunku planu – naleşy przez to rozumieć graficzny zapis planu, stanowiący załącznik Nr 1 do
uchwały, zawierający obowiązujące elementy
ustaleń i elementy informacyjne;
3) terenie – naleşy przez to rozumieć część obszaru objętego planem o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania wyznaczonego na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,
oznaczonego symbolem literowym lub literowo-cyfrowym;
4) działce budowlanej – naleşy przez to rozumieć
nieruchomość gruntową lub działkę gruntu,
której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do
drogi publicznej oraz wyposaşenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi
realizacji obiektów budowlanych wynikające
z odrębnych przepisów i aktów prawa;
5) powierzchni zabudowy – to powierzchnia terenu zajęta przez budynek w stanie wykończo-

Poz. 2145
nym. Powierzchnia zabudowy jest wyznaczona
przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię terenu. Do powierzchni
zabudowy zalicza się równieş prześwity, przejścia i rampy. Do powierzchni zabudowy nie
wlicza się powierzchni obiektów budowlanych
ani ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu, ani powierzchni elementów
drugorzędnych np.: daszków, markiz, występów dachowych, oświetlenia zewnętrznego;

6) wskaŝniku dopuszczalnej powierzchni zabudowy – naleşy przez to rozumieć nieprzekraczalny
parametr wykorzystania działki budowlanej,
zabudowanej lub terenu, który moşe być wykorzystany pod zabudowę, liczony wg wzoru:
D = P/Tx100 (%), gdzie: D - wskaŝnik dopuszczalnej powierzchni zabudowy, P – łączna powierzchnia zabudowy liczona według zasad
określonych w pkt 5, T – powierzchnia całkowita działki budowlanej, zabudowanej lub terenu;
7) wysokość budynków – naleşy przez to rozumieć
wysokość budynków określoną w metrach, którą naleşy mierzyć od poziomu terenu przy
głównym wejściu do budynku, do kalenicy dachu, bądŝ do najwyşszego punktu jego bryły;
8) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleşy przez
to rozumieć linię, której nie moşe przekroczyć
şaden nadziemny element budynku za wyjątkiem: gzymsów, okapów, balkonów, wykuszy,
tarasów, schodów zewnętrznych, pochylni,
ramp i elementów odwodnienia;
9) obowiązującej linii zabudowy – naleşy przez to
rozumieć linię usytuowania lica ściany zewnętrznej budynku. Obowiązek zachowania linii nie dotyczy gzymsów, okapów, balkonów,
wykuszy, tarasów, schodów zewnętrznych, pochylni, ramp i elementów odwodnienia oraz
nadbudowy i przebudowy fragmentów istniejących budynków, które są zlokalizowane poza
obszarem wyznaczonym obowiązująca linią zabudowy;
10) reklamie – naleşy przez to rozumieć wszelkie
formy i nośniki informacji nie będące znakiem
w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach
drogowych, elementem SIM lub pojazdem;
11) SIM – naleşy przez to rozumieć System Jednolitej Identyfikacji Wizualnej Marki Gorzów Wielkopolski, na który składają się wzory i opisy,
umoşliwiające utrzymanie spójnego sposobu
posługiwania się marką Gorzów, np. tablice
i znaki informacyjne, nazwy ulic.
Rozdział 2
Ustalenia ogólne
§ 5. Ustala się następujące tereny wyznaczone
liniami rozgraniczającymi:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolami: 1MN, 2MN, 3MN,
4MN, 5MN;
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2) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
z dopuszczeniem zabudowy usługowej oznaczony symbolem MN/U;
3) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
oznaczony symbolem MW;
4) teren zabudowy usługowej z wyłączeniem
usług słuşących obsłudze komunikacji oznaczony symbolem U;
5) teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem
funkcji oświaty oznaczony symbolem U/UO;
6) teren zabudowy usług oświaty oznaczony symbolem UO;
7) teren zabudowy usług sportu i rekreacji oznaczony symbolem US;
8) teren ogrodów działkowych oznaczony symbolem ZD;
9) tereny zieleni urządzonej oznaczone symbolami: 1ZP, 2ZP, 3ZP, 4ZP, 5ZP, 6ZP;
10) tereny ciągów pieszych oznaczone symbolami:
1KDP, 2KDP;
11) tereny ciągów pieszo jezdnych oznaczone symbolami: 1KDPJ, 2KDPJ, 3KDPJ, 4KDPJ;
12) tereny dróg publicznych powiatowych głównych oznaczonych symbolami: 1KDG, 2KDG
(ul. Şwirowa);
13) tereny dróg publicznych gminnych lokalnych
oznaczonych symbolami: 1KDL (ul. Błotna),
2KDL (ul. H. Cegielskiego), 3KDL (ul. K. Libelta),
4KDL (ul. A. Warskiego), 5KDL (ul. J. DowboraMuśnickiego), 6KDL (ul. Bohaterów Westerplatte), 7KDL (ul. S. Taczaka);
14) teren pasa technicznego infrastruktury oznaczony symbolem IT.
§ 6. Tereny zieleni parkowej oznaczone symbolami: 2ZP, 3ZP, 4ZP, 5ZP, 6ZP stanowią przestrzeń
publiczną.
§ 7. W zakresie ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
1. W kształtowaniu zabudowy i urządzeń komunikacji nakazuje się uwzględnienie potrzeb osób
niepełnosprawnych.
2. W zakresie zasad lokalizacji reklam i ochrony
przestrzeni miejskiej:
1) ustala się lokalizację reklam o kształcie i proporcjach odnoszących się do powierzchni elewacji, jej kompozycji, kolorystyki i podziałów
architektonicznych oraz do budynków i obiektów pozostających we wspólnym kontekście
wizualnym, pod warunkiem umiejscowienia do
wysokości parteru i o maksymalnej powierzchni 30% dostępnej powierzchni oraz nie przesłaniania akcentów architektonicznych;
2) ustala się zastosowanie technologii i rozwiązań
technicznych, które nie mogą być uciąşliwe poprzez emisję światła oraz dŝwięku, dla uşyt-
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3) w przypadku lokalizacji markiz i parasoli sezonowych tarasów gastronomicznych i ogródków
kawiarnianych, ustala się zharmonizowanie kolorystyki z całością fasady na tle, której są
ustawiane – treści reklamowe mogą być umieszczone jedynie na lambrekinach;
4) dopuszcza się reklamy wyłącznie w formie:
a) szyldu semaforowego, montowanego na
elewacji budynku, o dolnej krawędzi umiejscowionej na wysokości minimum 2,5m nad
poziomem gruntu, maksymalnie do wysokości parteru uşytkowego, z wysięgiem na odległość maksymalnie 80cm od elewacji;
b) reklam wolnostojących dostosowanych do
kompozycji i podziałów architektonicznych
budynku oraz do elementów pozostających
we wspólnym kontekście wizualnym;
c) na dachach budynków o wysokości nie przekraczającej 1/8 wysokości budynku, w poziomym pasie i w formie aşurowej;
5) dopuszcza się lokalizację:
a) reklamy o jednej kompozycji graficznej na całej, pozbawionej okien ścianie szczytowej
budynku;
b) siatki remontowo – budowlanej, umieszczanej wyłącznie na czas trwania robót remontowo - budowlanych, na której ogranicza się
wielkość reklam do 30% jej powierzchni, ze
stonowaniem kolorystyki grafiki reklamowej
i dostosowaniem jej do otoczenia;
c) elementów SIM;
d) więcej niş jednej ekspozycji na nośniku reklamowym, pod warunkiem zastosowania
jednakowej formy pod względem kształtu,
proporcji i stylu grafiki,
6) zakazuje się lokalizacji reklam:
a) na terenach 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN,
MW, US, UO, IT, 1ZP, 2ZP, 3ZP, 4ZP, 5ZP,
6ZP, ZD, 1KDG, 2KDG, 1KDL, 2KDL, 3KDL,
4KDL, 5KDL, 6KDL, 7KDL, 1KDP, 2KDP,
1KDPJ, 2KDPJ, 3KDPJ, 4KDPJ z wyjątkiem
lokalizacji elementów SIM;
b) na balkonach, aşurowych balustradach oraz
urządzeniach infrastruktury technicznej;
c) na małych obiektach handlowych i obiektach
malej architektury;
d) w postaci banerów z tworzyw tekstylnych;
e) typu LED, LCD, plazmowych oraz o podobnej
technologii;
f)

zakazuje się całkowitego pokrywania reklamami okien i witryn wystawowych w sposób
eliminujący je z kompozycji budynku.

3. Dopuszcza się lokalizację: obiektów małej architektury, urządzeń technicznych i zieleni.
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4. W przypadku łącznego zagospodarowania sąsiadujących działek budowlanych stanowiących
jedną nieruchomość gruntową dopuszcza się lokalizację zabudowy na wspólnej granicy tych działek.
5. Zakazuje się lokalizacji ogrodzeń betonowych
i şelbetowych.
§ 8. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1. Ustala się zagospodarowanie zielenią wszystkich terenów wolnych od utwardzenia.
2. Zakazuje się lokalizacji funkcji zbierania odpadów, które wymagają zezwolenia na prowadzenie
działalności oraz funkcji odzyskiwania i unieszkodliwiania odpadów.
3. Zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
i mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko z wyłączeniem sieci infrastruktury technicznej oraz dróg kołowych (w tym dróg samochodowych i tramwajowych).
4. W granicach planu kwalifikuje się w odniesieniu do dopuszczalnych poziomów hałasu następujące rodzaje terenów, o których mowa w przepisach
prawa ochrony środowiska:
a) na cele zabudowy mieszkaniowej – oznaczone
symbolami: 1MN, 2MN, 3MN, 4MN; MW;
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§ 10. 1. Zasady dotyczące podziału na działki budowlane zawarte są w ustaleniach szczegółowych
dla poszczególnych terenów.
2. Jeşeli ustalenia szczegółowe tego nie zabraniają, dopuszcza się wydzielanie działek przeznaczonych pod lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury
technicznej przy uwzględnieniu zasad zabudowy
i zagospodarowania terenu określonych w ustaleniach szczegółowych.
3. Ustala się minimalną powierzchnię działki
wydzielanej pod stację transformatorową lub przepompownię ścieków – 30m2.
§ 11. W zakresie komunikacji:
1. Dla wszystkich inwestycji nakazuje się zapewnić w granicach własnej działki budowlanej lub nieruchomości odpowiednią ze względu na funkcję
i wielkość obiektu ilość miejsc postojowych dla pojazdów uşytkowników stałych i przebywających
okresowo oraz miejsc postojowych dla pojazdów
osób niepełnosprawnych.
2. Ustala się wskaŝniki do obliczania zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe w granicach własnej działki, o których mowa w ust. 1:
1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej –
minimum 2 miejsca postojowe na jeden budynek mieszkalny;

b) na cele zabudowy mieszkaniowo-usługowej –
oznaczone symbolem MN/U;

2) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej –
minimum 1,5 miejsca postojowego na mieszkanie;

c) na cele związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieşy – oznaczone symbolami: UO, U/UO;

3) dla zabudowy usługowej – minimum 3 miejsca
postojowe na kaşde rozpoczęte 100m2 powierzchni uşytkowej;

d) na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – oznaczone symbolami: US, 2ZP, 3ZP, 4ZP, 5ZP, 6ZP.
5. Obszar w granicach planu znajduje się w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęć wód podziemnych „CENTRALNE”.
6. W granicach planu mają zastosowanie zakazy
i ograniczenia ustanowione dla w/w strefy ochrony.
§ 9. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków:
1. W przypadku natrafienia podczas robót budowlanych lub ziemnych na przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iş jest on zabytkiem, nakazuje sie:
a) wstrzymać wszelkie roboty budowlane mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot,
b) zabezpieczyć przy uşyciu dostępnych środków odkryty przedmiot i miejsce jego odkrycia,
c) niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego
wojewódzkiego konserwatora zabytków,
a jeśli nie jest to moşliwe Prezydenta Miasta
Gorzowa Wlkp.

4) dla biur i administracji – minimum 3 miejsca
postojowe na kaşde rozpoczęte 100m2 powierzchni uşytkowej;
5) dla obiektów sportowych – minimum 25 miejsc
postojowych na 100 uşytkowników.
§ 12. W zakresie zasad przebudowy, rozbudowy
i budowy systemów infrastruktury technicznej:
1. Ustala się lokalizację projektowanych sieci
i urządzeń infrastruktury technicznej, w obrębie linii
rozgraniczających tereny komunikacji.
2. Dopuszcza się lokalizowanie sieci i urządzeń
infrastruktury technicznej na innych niş wymienione
w ust. 1 terenach za zgodą właściciela terenu pod
warunkiem zachowania zasad zabudowy i zagospodarowania terenu określonych w ustaleniach szczegółowych.
3. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej.
4. W zakresie odprowadzania ścieków sanitarnych ustala się odprowadzenie ścieków sanitarnych
do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, jeşeli ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej.
5. W zakresie odprowadzenia wód opadowych:
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1) ustala się zagospodarowanie wód opadowych
na terenie działki budowlanej przy czym w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych do miejskiej sieci
kanalizacji deszczowej;

10. W przypadku kolizji projektowanego zagospodarowania z istniejącymi elementami infrastruktury technicznej dopuszcza się przeniesienie istniejącej sieci zgodnie z warunkami określonymi przez
właściciela lub właściwego operatora sieci.

2) wody opadowe z terenów utwardzonych muszą
spełniać parametry określone we właściwych
przepisach odrębnych.

§ 13. Nie ustala się sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i uşytkowania terenów.

6. W zakresie zaopatrzenia w gaz dopuszcza się
zaopatrzenie z sieci gazowej na warunkach określonych przez operatora sieci pod warunkiem zachowania zasad zabudowy i zagospodarowania terenu
określonych w ustaleniach szczegółowych.

Rozdział 3

7. W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną:
1) dopuszcza się wykorzystanie energii cieplnej
z miejskiej sieci ciepłowniczej zlokalizowanej
w pasach drogowych dróg oznaczonych symbolami: 5KDL i 6KDL;
2) dopuszcza się stosowanie indywidualnych
urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności
minimum 92%.
8. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
1) ustala się korytarze techniczne dla napowietrznych linii elektroenergetycznych WN 110kV,
o szerokości 22m, tj. po 11m od osi linii;
2) w korytarzach technicznych wymienionych
w pkt. 1) obiekty budowlane naleşy lokalizować
na zasadach określonych przez właściwego
operatora sieci pod warunkiem zachowania zasad zabudowy i zagospodarowania terenu
określonych w ustaleniach szczegółowych;
3) dopuszcza się przebudowę istniejących linii
elektroenergetycznych wysokiego napięcia pod
warunkiem zachowania zasad zabudowy i zagospodarowania terenu określonych w ustaleniach szczegółowych;

Ustalenia szczegółowe
§ 14. Na terenach oznaczonych na rysunku planu
symbolami: 1MN, 5MN:
1. Ustala się przeznaczenie terenów na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – poprawę
zagospodarowania przyległych terenów mieszkaniowych.
2. W zakresie kształtowania obiektów małej architektury ustala się pokrycie dachówką ceramiczną
w kolorze ceglastym, trzciną, gontem lub łupkiem.
3. Dopuszcza się lokalizację:
1) obiektów małej architektury;
2) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
3) zieleni urządzonej.
4. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się
dojazd do terenów: 1MN i 5MN z przyległych terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej znajdujących się poza granicami planu.
§ 15. Na terenach oznaczonych na rysunku planu
symbolami: 2MN, 3MN, 4MN:
1. Ustala się przeznaczenie terenu na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
2. W zakresie zagospodarowania terenu:
1) ustala się wskaŝnik dopuszczalnej powierzchni
zabudowy – do 40%;

4) dopuszcza się zmianę przebiegu lub przebudowę istniejących linii elektroenergetycznych
średniego i niskiego napięcia pod warunkiem
zachowania zasad zabudowy i zagospodarowania terenu określonych w ustaleniach szczegółowych;

2) ustala się powierzchnię biologicznie czynną –
co najmniej 50%;

5) dopuszcza się rozbudowę i budowę nowych
kablowych linii elektroenergetycznych niskiego
i średniego napięcia pod warunkiem zachowania zasad zabudowy i zagospodarowania terenu określonych w ustaleniach szczegółowych;

4) ustala się sytuowanie frontów budynków równolegle do wskazanych na rysunku planu linii
zabudowy;

6) dopuszcza się zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących poza granicami planu
oraz nowoprojektowanych stacji transformatorowych 15/0,4kV.
9. W zakresie sieci i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej dopuszcza się lokalizowanie sieci
i urządzeń telekomunikacyjnych pod warunkiem
zachowania zasad zabudowy i zagospodarowania
terenu określonych w ustaleniach szczegółowych.

3) ustala się lokalizację zabudowy zgodnie z oznaczeniem nieprzekraczalnych i obowiązujących
linii zabudowy określonych na rysunku planu;

5) ustala się wskaŝniki zaopatrzenia inwestycji
w miejsca parkingowe zgodnie z § 11 ust. 2
pkt. 1);
6) ustala się wyznaczenie miejsc na czasowe
gromadzenie odpadów.
3. W zakresie kształtowania zabudowy:
1) ustala się kształtowanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej jako wolnostojącej;
2) ustala się wysokość budynków:
a) dla budynków mieszkaniowych jednorodzinnych – do 12m,
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b) dla budynków garaşowych oraz gospodarczogaraşowych – do 6m;
3) ustala się dla głównych brył budynków dachy
dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci 35 – 45°;
4) ustala się pokrycie dachów dachówką w kolorze ceglastym;
5) zakazuje się stosowania materiałów wykończeniowych elewacji typu: siding, blachy faliste
i trapezowe.
4. Dopuszcza się:
1) budowę wolnostojącego budynku garaşowego
lub gospodarczo-garaşowego;
2) dobudowę budynku garaşowego do budynku
mieszkalnego jednorodzinnego;
3) dla budynków istniejących: rozbudowę oraz
nadbudowę w rozumieniu przepisów prawa
budowlanego, z zachowaniem parametrów
zgodnie z ust 3.
4) lokalizację obiektów małej architektury;
5) niewyznaczone na rysunku planu dojścia oraz
podjazdy do budynków;
6) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;
7) zieleń urządzoną.
5. W zakresie podziału działek:
1) ustala się minimalną powierzchnię nowowydzielanej działki budowlanej – 600m2;
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4) ustala się wyznaczenie miejsc na czasowe
gromadzenie odpadów.
3. W zakresie kształtowania zabudowy:
1) ustala się wolnostojącą formę zabudowy;
2) ustala się wysokość budynków:
a) dla budynków mieszkaniowych jednorodzinnych oraz usługowych – do 12m,
b) dla budynków garaşowych oraz gospodarczo-garaşowych – do 6m;
3) ustala się dla głównych brył budynków dachy
dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci 35o – 45°;
4) ustala się pokrycie dachów dachówką w kolorze ceglastym;
5) zakazuje się stosowania materiałów wykończeniowych elewacji typu: siding, blachy faliste
i trapezowe.
4. Dopuszcza się:
1) budowę wolnostojącego budynku garaşowego
lub gospodarczo-garaşowego;
2) dobudowę budynku garaşowego do budynku
mieszkalnego jednorodzinnego;
3) dla budynków istniejących: rozbudowę oraz
nadbudowę w rozumieniu przepisów prawa
budowlanego, z zachowaniem parametrów
zgodnie z ust 3;
4) lokalizację obiektów małej architektury;

2) minimalną szerokość frontu działki budowlanej
– 18m;

5) lokalizację urządzeń komunikacji w postaci dojazdów, zatok postojowych i parkingów;

3) ustala się zapewnienie dostępu do wydzielanych działek z dróg stanowiących dojazd według ust. 6.

6) lokalizację niewyznaczonych na rysunku planu
dojść oraz dojazdów do budynków;

6. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się
dojazd do terenów:
1) 2MN i 3MN z drogi publicznej oznaczonej symbolem 1KDL;
2) 4MN z drogi publicznej oznaczonej symbolem
1KDL oraz z ciągu pieszo jezdnego oznaczonego symbolem 2KDPJ.

7) lokalizację sieci i urządzenia infrastruktury
technicznej;
8) stosowanie bezodpływowych zbiorników na
nieczystości ciekłe do czasu realizacji budowy
kanalizacji sanitarnej;
9) lokalizację zieleni urządzonej.
5. W zakresie podziału działek:

§ 16. Na terenie oznaczonym na rysunku planu
symbolem MN/U:

1) ustala się minimalną powierzchnię nowowydzielanej działki budowlanej – 1000m2;

1. Ustala się przeznaczenie terenu na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem lokalizacji zabudowy usługowej.

2) ustala się zapewnienie dostępu do wydzielanych działek z drogi stanowiącej dojazd według
ust. 6.

2. W zakresie zagospodarowania terenu:
1) ustala się wskaŝnik dopuszczalnej powierzchni
zabudowy – 40%;
2) ustala się powierzchnię biologicznie czynną –
co najmniej 50%;
3) ustala się wskaŝniki zaopatrzenia inwestycji
w miejsca parkingowe zgodnie z § 11 ust. 2
pkt. 1), 3) i 4);

6. W zakresie obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się dojazd do terenu MN/U z ulicy Şwirowej znajdującej się poza granicami planu;
2) dopuszcza się wydzielenie nieoznaczonej w rysunku planu drogi wewnętrznej o szerokości
pasa drogowego w liniach rozgraniczających –
minimum 5m;
§ 17. Na terenie oznaczonym na rysunku planu
symbolem MW:
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1. Ustala się przeznaczenie terenu na cele zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
2. W zakresie zagospodarowania terenu:
1) ustala się wskaŝnik dopuszczalnej powierzchni
zabudowy – 40%;
2) ustala się powierzchnię biologicznie czynną
nowowydzielanych działek budowlanych – co
najmniej 40%;
3) ustala się wskaŝniki zaopatrzenia inwestycji
w miejsca parkingowe zgodnie z § 11 ust. 2
pkt. 2);
4) ustala się wyznaczenie miejsc na czasowe
gromadzenie odpadów.
3. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się:
1) wysokość budynków do sześciu kondygnacji
nadziemnych z ostatnią kondygnacją w poddaszu uşytkowym;
2) ustala się dla głównych brył budynków dachy
dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci 35° - 45°;
3) ustala się pokrycie dachów dachówką w kolorze ceglastym;
4) zakaz stosowania materiałów wykończeniowych elewacji typu: siding, blachy faliste i trapezowe.
4. Dopuszcza się lokalizację:
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4) ustala się wskaŝniki zaopatrzenia inwestycji
w miejsca parkingowe zgodnie z § 11 ust. 2
pkt. 3) i 4);
5) ustala się wyznaczenie miejsc na czasowe
gromadzenie odpadów.
3. W zakresie kształtowania zabudowy:
1) ustala się wolno stojącą formę zabudowy;
2) ustala się wysokość budynków – do 10m;
3) ustala się dla głównych brył budynków dachy
dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci 35o – 45° lub dachy płaskie o kącie
nachylenia połaci dachowych do 15°;
4) ustala się pokrycie dachów dwuspadowych lub
wielospadowych dachówką w kolorze ceglastym.
4. Dopuszcza się lokalizację:
1) obiektów małej architektury;
2) urządzeń komunikacji w postaci dojazdów, zatok postojowych i parkingów;
3) niewyznaczonych na rysunku planu dojść oraz
dojazdów do budynków;
4) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
5) zieleni urządzonej.
5. W zakresie podziału działek:

1) obiektów małej architektury;

1) ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej – 800m2;

2) niewyznaczonych na rysunku planu dojść oraz
dojazdów do budynków;

2) ustala się minimalną szerokość krótszego boku
działki budowlanej – 25m;

3) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

3) ustala się zapewnienie dostępu do wydzielanych działek z dróg stanowiących dojazd według ust. 7.

4) zieleni urządzonej.
5. Zakazuje się lokalizowania wolnostojących
budynków garaşowych i gospodarczo-garaşowych.
6. Terenem działki budowlanej jest obszar
w granicach linii rozgraniczających.
7. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się
dojazd do terenu MW z drogi publicznej oznaczonej
symbolem 7KDL.
§ 18. Na terenie oznaczonym na rysunku planu
symbolem U:
1. Ustala się przeznaczenie terenu na cele zabudowy usługowej z wyłączeniem usług słuşących
obsłudze komunikacji.
2. W zakresie zagospodarowania terenu:

6. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się
dojazd do terenu U – z terenu dróg publicznych
oznaczonych symbolami: 5KDL i 7KDL. Warunkiem
koniecznym do obsługi komunikacyjnej terenu U
z drogi 7KDL jest uzyskanie zgody zarządcy drogi.
§ 19. Na terenie oznaczonym na rysunku planu
symbolem U/UO:
1. Ustala się przeznaczenie terenu na cele zabudowy usługowej z dopuszczeniem lokalizacji usług
oświaty.
2. W zakresie zagospodarowania terenu:
1) ustala się wskaŝnik dopuszczalnej powierzchni
zabudowy – 40%;

1) ustala się wskaŝnik dopuszczalnej powierzchni
zabudowy – 45%;

2) ustala się powierzchnię biologicznie czynną –
co najmniej 40%;

2) ustala się powierzchnię biologicznie czynną –
co najmniej 25%;

3) ustala się sytuowanie frontów budynków równolegle do wskazanych na rysunku planu linii
zabudowy;

3) ustala się lokalizację zabudowy zgodnie z oznaczeniem nieprzekraczalnej linii zabudowy określonej na rysunku planu;

4) ustala się wskaŝniki zaopatrzenia inwestycji
w miejsca parkingowe zgodnie z § 11 ust. 2
pkt. 3) i 4);
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1) dla budynków istniejących: rozbudowę oraz
nadbudowę w rozumieniu przepisów prawa
budowlanego, z zachowaniem parametrów
zgodnie z ust 3;

1) ustala się zabudowę w formie wolnostojącej
lub w formie zespołu budynków;

2) lokalizację obiektów małej architektury;

2) ustala się wysokość budynków – do 16m;

3) lokalizację urządzeń komunikacji w postaci dojazdów, zatok postojowych i parkingów;

3) ustala się dachy płaskie o kącie nachylenia połaci dachowych do 15°.
4. Dopuszcza się lokalizację:
1) obiektów małej architektury;
2) urządzeń komunikacji w postaci dojazdów, zatok postojowych i parkingów;
3) niewyznaczonych na rysunku planu dojść oraz
dojazdów do budynków;
4) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
5) zieleni urządzonej.
5. W zakresie podziału działek:
1) ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej i zabudowanej – 2000m2;

4) lokalizację niewyznaczonych na rysunku planu
dojść oraz dojazdów do budynków;
5) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
6) lokalizację zieleni urządzonej.
5. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się
dojazd do terenu UO – z terenów drogi publicznej
oznaczonej symbolem 7KDL, oraz ciągów pieszo
jezdnych oznaczonych symbolami: 2KDPJ, 3KDPJ.
§ 21. Na terenie oznaczonym na rysunku planu
symbolem US:
1. Ustala się przeznaczenie terenu na cele zabudowy usług sportu i rekreacji.
2. W zakresie zagospodarowania terenu:

2) ustala się minimalną szerokość krótszego boku
działki budowlanej i zabudowanej – 35m;

1) ustala się wskaŝnik dopuszczalnej powierzchni
zabudowy – 50%;

3) ustala się zapewnienie dostępu do wydzielanych działek z dróg stanowiących dojazd według ust. 6.

2) ustala się powierzchnię biologicznie czynną –
co najmniej 40%;

6. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się
dojazd do terenu U/UO – z terenów dróg publicznych oznaczonych symbolami: 5KDL, 6KDL,
z ul. Bohaterów Westerplatte zlokalizowanej poza
granicami planu oraz z ciągu pieszo – jezdnego
oznaczonego symbolem 4KDPJ.
§ 20. Na terenie oznaczonym na rysunku planu
symbolem UO:
1. Ustala się przeznaczenie terenu na cele zabudowy usług oświaty z dopuszczeniem lokalizacji
usług sportu i rekreacji.
2. W zakresie zagospodarowania terenu:
1) ustala się wskaŝnik dopuszczalnej powierzchni
zabudowy i powierzchni utwardzonej – 60%;
2) ustala się powierzchnię biologicznie czynną –
co najmniej 40%;
3) ustala się lokalizację miejsc na czasowe gromadzenie odpadów.
3. W zakresie kształtowania zabudowy:
1) ustala się wysokość budynków – do 16m;
2) ustala się dachy płaskie o kącie nachylenia połaci dachowych do 15°;
3) zakazuje się stosowania materiałów wykończeniowych elewacji typu: siding, blachy faliste
i trapezowe.
4. Dopuszcza się:

3) ustala się wskaŝniki zaopatrzenia inwestycji
w miejsca parkingowe zgodnie z § 11 ust. 2
pkt. 5);
4) ustala się wyznaczenie miejsc na czasowe
gromadzenie odpadów.
3. W zakresie kształtowania zabudowy:
1) ustala się wysokość budynków – do 12m;
2) ustala się indywidualne dostosowanie geometrii dachu do specyfiki obiektu oraz charakteru
otoczenia;
3) zakazuje się stosowanie materiałów wykończeniowych elewacji typu: siding, blachy faliste
i trapezowe.
4. Dopuszcza się lokalizację:
1) obiektów małej architektury i ciągów pieszo –
rowerowych;
2) urządzeń komunikacji w postaci dojazdów, zatok postojowych i parkingów;
3) niewyznaczonych na rysunku planu dojść oraz
dojazdów do budynków;
4) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
5) zieleni urządzonej.
5. Terenem działki budowlanej jest obszar
w granicach linii rozgraniczających.
6. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się
dojazd do terenu US - z terenu dróg publicznych
oznaczonych symbolami: 2KDL i 5KDL.
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§ 22. Na terenie oznaczonym na rysunku planu
symbolem ZD:

2) 4ZP – z terenu drogi publicznej oznaczonej
symbolem 2KDL;

1. Ustala się przeznaczenie terenu - ogrody
działkowe.

3) 6ZP – z terenu drogi publicznej oznaczonej
symbolem 5KDL.

2. Ustala się lokalizację miejsc na czasowe gromadzenie odpadów.

§ 25. Na terenach oznaczonych na rysunku planu
symbolami: 3ZP i 5ZP:

3. Dopuszcza się obiekty budowlane związane
z funkcją terenu oraz:

1. Ustala się przeznaczenie terenu na cele zieleni
urządzonej.

1) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
2) lokalizację obiektów małej architektury;
3) lokalizację ciągów pieszych.
4. W zakresie obsługi komunikacji ustala się dojazd do terenu ZD – z drogi publicznej powiatowej
oznaczonej symbolem 2KDG oraz z ulicy Şwirowej
znajdującej się poza granicami planu poprzez teren
1ZP.

2. W zakresie zagospodarowania terenu:
1) ustala się lokalizację zbiornika retencyjnego
o powierzchni nie mniejszej 1,7ha na terenie
oznaczonym na rysunku planu symbolem 3ZP;
2) ustala się komponowaną zieleń wysoką i średniowysoką;
3) zakazuje się zabudowy kubaturowej z wyłączeniem urządzeń telekomunikacyjnych.
3. Dopuszcza się lokalizację:

§ 23. Na terenie oznaczonym na rysunku planu
symbolem 1ZP:

1) obiektów małej architektury;

1. Ustala się przeznaczenie terenu na cele zieleni
urządzonej.

2) zbiorników retencyjnych na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 5ZP;

2. Dopuszcza się lokalizację:

3) urządzeń infrastruktury technicznej;

1) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

4) podziemnych sieci infrastruktury technicznej;

2) obiektów małej architektury;

5) ciągów pieszych i rowerowych oraz terenowych urządzeń sportowo-wypoczynkowych.

3) urządzeń komunikacji w postaci dojazdów, zatok postojowych i parkingów, poszerzenia ulicy.
3. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się
dojazd do terenu 1ZP – z terenu drogi publicznej
oznaczonej symbolem 2KDG oraz z ulicy Şwirowej
znajdującej się poza granicami planu.
§ 24. Na terenach oznaczonych na rysunku planu
symbolami: 2ZP, 4ZP, 6ZP:
1. Ustala się przeznaczenie terenu na cele zieleni
urządzonej.
2. W zakresie zagospodarowania terenu:
1) ustala się komponowaną zieleń wysoką i średniowysoką;
2) zakazuje się zabudowy kubaturowej z wyłączeniem urządzeń telekomunikacyjnych.
3. Dopuszcza się lokalizację:
1) obiektów małej architektury;
2) urządzeń infrastruktury technicznej;
3) podziemnych sieci infrastruktury technicznej;
4) ciągów pieszych i rowerowych oraz terenowych urządzeń sportowo – wypoczynkowych,
w tym ścieşek zdrowia.
4. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się
dojazd do terenów:
1) 2ZP – z terenu drogi publicznej oznaczonej
symbolem 1KDL;

4. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się
dojazd do terenów:
1) 3ZP – z terenu drogi publicznej oznaczonej
symbolem 1KDL i 2KDL;
2) 5ZP – z terenu drogi publicznej oznaczonej
symbolem 2KDL i 5KDL.
§ 26. Na terenach oznaczonych na rysunku planu
symbolami: 1KDP, 2KDP:
1. Ustala się przeznaczenie terenów na cele ciągów pieszych.
2. Ustala się szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu.
3. Dopuszcza się:
1) lokalizację obiektów małej architektury;
2) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
§ 27. Na terenach oznaczonych na rysunku planu
symbolami: 1KDPJ, 2KDPJ, 3KDPJ i 4KDPJ:
1. Ustala się przeznaczenie terenów na cele ciągów pieszo jezdnych.
2. Ustala się szerokość pasa drogowego
w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem
planu.
3. Dopuszcza się:
1) lokalizację obiektów małej architektury;
2) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;
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3) zieleń urządzoną.

§ 28. Na terenie oznaczonym na rysunku planu
symbolem 1KDG:

§ 31. Na terenach oznaczonych symbolami:
3KDL, 4KDL, 7KDL:

1. Ustala się przeznaczenie terenu na cele drogi
publicznej powiatowej klasy głównej.

1. Ustala się przeznaczenie terenów na cele dróg
publicznych gminnych klasy lokalnej.

2. Ustala się szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu.

2. Ustala się szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu.

3. Ustala się lokalizację ścieşki rowerowej.
4. Dopuszcza się:
1) budowę torowiska tramwajowego;
2) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

3. Dopuszcza się:
1) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
2) zieleń urządzoną.
§ 32. Na terenie oznaczonym symbolem IT:

§ 29. Na terenie oznaczonym na rysunku planu
symbolem 2KDG:

1. Ustala się przeznaczenie terenu na cele pasa
technicznego infrastruktury.

1. Ustala się przeznaczenie terenu na cele drogi
publicznej powiatowej klasy głównej.

2. Ustala się pas techniczny o szerokości 5,5m.

2. Ustala się szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu.
3. Dopuszcza się:
1) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
2) lokalizację ścieşek rowerowych.
§ 30. Na terenach oznaczonych symbolami:
1KDL, 2KDL, 5KDL, 6KDL:
1. Ustala się przeznaczenie terenów na cele dróg
publicznych gminnych klasy lokalnej.
2. Ustala się szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu.
3. Dopuszcza się:
1) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
2) lokalizację ścieşek rowerowych;

3. Ustala się prowadzenie podziemnych sieci infrastruktury technicznej.
4. Dopuszcza się zagospodarowanie powierzchni
terenu zielenią niską.
Rozdział 4
Postanowienia końcowe
§ 33. Ustala się, dla wszystkich terenów wyznaczonych w planie, stawkę procentową stanowiącą
podstawę do określenia jednorazowej opłaty
w związku ze zbyciem przez właściciela albo uşytkownika wieczystego nieruchomości, której wartość
wzrosła w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 30%.
§ 34. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 35. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi
w şycie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia.
Przewodnicząca Rady
Krystyna Sibińska
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVII/141/2011
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 31 sierpnia 2011r.
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Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 31 sierpnia 2011r.
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mieszkańców stanowią zgodnie z art. 7, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591)
zadania własne gminy.
1) przewiduje się budowę dróg publicznych:

ROZTRZYGNIĘCIE
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego w
rejonie ulic: Żwirowej, Hipolita Cegielskiego, Gen.
Józefa Dowbora – Muśnickiego, Stanisława Taczaka i Błotnej.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 23 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.)
Rada Miasta Gorzowa Wlkp. rozstrzyga co następuje:
1. Do projektu planu nie wniesiono uwag w trybie przepisów art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVII/141/2011
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
ROZTRZYGNIĘCIE
o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania,
zgodnie z przepisami o finansach publicznych dotyczy obszaru położonego w rejonie ulic: Żwirowej,
Hipolita Cegielskiego, Gen. Józefa Dowbora – Muśnickiego, Stanisława Taczaka i Błotnej.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 23 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.)
Rada Miasta Gorzowa Wlkp. rozstrzyga co następuje:
§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej słuşące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb

a) na terenie oznaczonym na rysunku planu
symbolem
2KDL
szacunkowy
koszt
167 500zł,
b) na fragmencie terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3KDL szacunkowy
koszt 15 000zł.
2) nie przewiduje się budowy sieci infrastruktury
technicznej stanowiących zadania własne gminy.
2. Koszty przewidziane na realizację inwestycji
mogą ulegać zmianie w zaleşności od aktualnych
stawek rynkowych i zastosowanej technologii.
3. Nabycie gruntów pod drogami moşe zostać
zrealizowane drogą zamiany na inny grunt o zrównowaşonej wartości.
§ 2. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 1.
1. Realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m. in.
ustawą Prawo budowlane, ustawą Prawo zamówień
publicznych, ustawą o samorządzie gminnym,
ustawą o gospodarce komunalnej i ustawą Prawo
ochrony środowiska.
2. Sposób realizacji inwestycji moşe ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się postępem techniczno – technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najlepszej dostępnej techniki, o ile nie nastąpi
naruszenie ustaleń planu.
3. Realizacja i finansowanie w zakresie infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych w § 1
będzie przedmiotem zainteresowanych stron.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 114

– 10102 –

Poz. 2146, 2147

2146
2 146

UCHWAŁA NR XVII/159/2011
RADY MIASTA GORZOWA WLKP.
z dnia 31 sierpnia 2011r.
w sprawie wzniesienia na terenie parku Górczyńskiego w Gorzowie Wlkp., pomnika Włodzimierza Korsaka
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Rada Miasta postanawia wznieść pomnik
Włodzimierza Korsaka. Pomnik zostanie postawiony
na terenie parku Górczyńskiego w Gorzowie Wlkp.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza sie Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Krystyna Sibińska

§ 2. Wzniesienie pomnika Włodzimierza Korsaka
nastąpi ze środków własnych Społecznego Komitetu
Budowy Pomnika bez dochodzenia roszczeń o zwrot
poniesionych nakładów.

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

2147
2 14 7

UCHWAŁA NR XII.65.2011
RADY GMINY PSZCZEW
z dnia 8 września 2011r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie przebiegu sieci gazowych
w gminie Pszczew
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r:
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r: Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r: Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759;
z 2005r: Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457;
z 2006r: Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r:
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218;
z 2008r: Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458;
z 2009r: Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r:
Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40,
poz. 230; z 2011r: Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777,
Nr 21, poz. 113), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003r., poz. 717, z 2004r:
Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005r: Nr 113,
poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006r: Nr 45, poz. 319,
Nr 225, poz. 1635; z 2007r: Nr 127, poz. 880; z 2008r:
Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220,
poz. 1413; z 2010r: Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474,
Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996,
Nr 155, poz. 1043, Nr 130, poz. 871; z 2011r: Nr 32,
poz. 159, Nr 153, poz. 901) w związku z uchwałą
Nr XLIII/248/10 Rady Gminy Pszczew z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gazociągu wraz z infrastrukturą to-

warzyszącą na terenie gminy Pszczew, po stwierdzeniu, şe plan nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczew, Rada Gminy Pszczew
uchwala co następuje:
Rozdział 1
Ustalenia ogólne
§ 1. 1. Przedmiotem ustaleń niniejszej uchwały
jest przeznaczenie terenu pod budowę gazociągu
wysokiego ciśnienia wraz z obiektami pomocniczymi, w tym m.in. zespołami zaporowo-upustowymi
i drogami dojazdowymi, infrastrukturą kontrolno pomiarową i kablem transmisji danych obejmującego obszar w obrębach: Nowe Gorzycko, Zielomyśl,
Szarcz, Pszczew, Świechocin, Silna, w gminie
Pszczew.
2. Granice obszaru objętego uchwałą oznaczono
na rysunku planu w skali 1: 2000.
3. Integralną częścią uchwały jest:
1) rysunek planu w skali 1:2000 zwany dalej rysunkiem – załącznik graficzny Nr 1, stanowią go
arkusze ponumerowane od Nr 1 do Nr 7 oraz
wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
Gminy
Pszczew, który zawiera arkusz Nr 7,
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2) rozstrzygnięcie w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu, stanowiące
załącznik Nr 2,
3) rozstrzygnięcie w sprawie realizacji zadań
z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad
ich finansowania zapisanych w zmianie planu,
stanowiące załącznik Nr 3.
§ 2. 1. Plan, o którym mowa w § 1 ust. 1, ustala
przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów
w zakresie budowy sieci gazowych.
2. Zakres planu jest zgodny z wymogami zawartymi w art. 15 ust. 2 obowiązującej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
3. Z uwagi na niewystępowanie problematyki,
plan nie określa:
1) parametrów i wskaŝników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów w tym
linii zabudowy, gabaryty obiektów i wskaŝników intensywności zabudowy,
2) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i uşytkowania terenów.
§ 3. Ilekroć w ustaleniach niniejszej uchwały jest
mowa o:
1) gazociągu lub sieciach gazowych – naleşy przez
to rozumieć budowę inwestycji celu publicznego sieci gazowych wysokiego ciśnienia DN300
wraz z obiektami pomocniczymi, w tym m.in.
zespołami zaporowo-upustowymi i drogami
dojazdowymi, infrastrukturą kontrolno – pomiarową i kablem transmisji danych,
2) strefie kontrolowanej – naleşy przez to rozumieć obszar w której operator sieci gazowej w/c
jest uprawniony do zapobiegania działalności
mogącej mieć negatywny wpływ na trwałość
i prawidłową eksploatację sieci,
3) przepisach odrębnych – naleşy przez to rozumieć aktualne w momencie realizacji niniejszej
uchwały przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, normy branşowe oraz ograniczenia
w dysponowaniu
terenem
wynikające
z prawomocnych decyzji administracyjnych,
4) strefie odległości podstawowej – naleşy przez
to rozumieć obszar w której operator sieci gazowej w/c jest uprawniony do zapobiegania
działalności mogącej mieć negatywny wpływ
na trwałość i prawidłową eksploatację sieci,
której wielkość określają przepisy obowiązujące
w dniu budowy gazociągu.
Rozdział 2
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające
tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych
zasadach zagospodarowania
§ 4. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) linie rozgraniczające tereny o róşnym przeznaczeniu lub róşnych zasadach zagospodarowania,

Poz. 2147

2) symbole określające przeznaczenie terenów,
Pozostałe, nie wymienione w ust. 1 elementy
rysunku planu, jak np. treść podkładu mapowego, mają charakter informacyjny i nie są
ustaleniami planu.
§ 5. 1. Na obszarze objętym planem wyznacza
się następujące tereny oznaczone symbolami na
rysunku planu:
1) „RL,G” tereny rolnicze z trasą przebiegu gazociągu,
2) „ZL” tereny leśne,
3) „ZS,G” tereny zieleni śródleśnej z trasą przebiegu gazociągu,
4) „W,G” tereny wód z trasą przebiegu gazociągu,
5) „KD,G” tereny dróg i tereny przecinek leśnych
z trasą przebiegu gazociągu,
6) „PG,G” teren gospodarczo – produkcyjny z trasą przebiegu gazociągu.
7) „MN,U” teren
z usługami,

zabudowy

mieszkaniowej

8) „MR” teren zabudowy zagrodowej, Dla terenów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – 6 obowiązuje dotychczasowa funkcja stanowiąca
o ich przeznaczeniu z ograniczeniami związanymi planowanym gazociągiem i jego strefą
kontrolowaną. Dla terenów, o których mowa
w ust. 1 pkt 6 – 8, które są fragmentarycznie objęte niniejszym planem obowiązuje funkcja
i zasady zagospodarowania określone w przepisach odrębnych.
2. W przypadku rezygnacji z budowy gazociągu,
na terenach, o których mowa w ust. 1 obowiązuje
dotychczasowa funkcja.
3. Dopuszcza się zmianę trasy przebiegu gazociągu wraz z jego strefą kontrolowaną na obszarze
objętym planem.
4. Na terenie objętym planem dopuszcza się budowę innych sieci, urządzeń i budowli infrastruktury
technicznej w uzgodnieniu i na warunkach operatora sieci pod warunkiem, iş ich oddziaływanie nie
obejmie strefy kontrolowanej gazociągu.
5. Przez tereny „RL,G”, „ZS,G”, „W,G”, dopuszcza się budowę ciągów komunikacyjnych oraz urządzeń i sieci infrastruktury technicznej pod warunkiem zabezpieczenia istniejących sieci gazowych na
warunkach i w uzgodnieniu z operatorem gazociągów, jeşeli inwestycja naruszy strefę kontrolowaną.
6. Na terenach „RL,G” dopuszcza się zabudowę
zagrodową i zalesienia pod warunkiem zabezpieczenia istniejących sieci gazowych na warunkach
i w uzgodnieniu z operatorem gazociągów, jeşeli
inwestycja naruszy strefę kontrolowaną.
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Rozdział 3

Rozdział 7

Zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego

Granice i sposoby zagospodarowania terenów
podlegających specjalnej ochronie ustalonych na
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów
górniczych, a także narażonych na
niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych
osuwaniem się mas ziemnych

§ 6. 1. Tereny w granicach objętych opracowaniem planu pozostają w dotychczasowym uşytkowaniu. Przejścia gazociągiem przez drogi oraz rzeki
i rowy naleşy wykonać w technologii przecisku lub
przewiertu sterowanego, dopuszcza się metodę wykopu za zgodą właściwego zarządcy lub właściciela
terenu.
Rozdział 4
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego
§ 7. 1. Budowa gazociągu wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oddziaływania na
środowisko, zgodnie z przepisami Prawa ochrony
środowiska.
2. Naleşy zachować warunki określone w decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, zgodnie z przepisami odrębnymi.
3. Naleşy zachować warunki określone w pozwoleniu wodnoprawnym, na przekroczenia wód powierzchniowych, dla których pozwolenie jest wymagane zgodnie z Prawem wodnym.
4. W trakcie realizacji i eksploatacji gazociągu
naleşy przestrzegać zasad gospodarowania w Obszarze Chronionego Krajobrazu „7- Gorzycko”:
1) w szczególności dokonywania zmian stosunków wodnych, jeşeli słuşą innym celom niş
ochrona przyrody i zrównowaşone wykorzystanie uşytków rolnych i leśnych oraz obszarów
wodno – błotnych,
2) w przypadku odkrycia podczas prac ziemnych
kopalin szczątków roślin lub zwierząt naleşy
niezwłocznie zawiadomić Wojewodę Lubuskiego lub Wójta Gminy Pszczew.
Rozdział 5
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
§ 8. Na obszarze objętym planem ochrona zabytków obejmuje przeprowadzenie badań ratowniczych w formie nadzoru archeologicznego po uzyskaniu decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na badania ratownicze, zgodnie z ustawą
o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami, z uwagi
na występowanie stanowisk archeologicznych
w obrębach, które uwidoczniono na rysunku.
Rozdział 6
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych
§ 9. 1. Na obszarze objętym planem przestrzeń
publiczną pozostawia się bez zmian.
2. Plan wyznacza na cele publiczne tereny przeznaczone na realizację inwestycji celów publicznego
w szczególności budowy gazociągów.

§ 10. 1. Na obszarze objętym planem nie występują tereny górnicze oraz tereny zagroşone osuwaniem się mas ziemnych.
2. Na obszarze objętym planem na terenach
oznaczonych symbolem „ZS,G” przed rozpoczęciem
budowy naleşy uzyskać zezwolenie Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, na wyłączenie gruntów leśnych z produkcji leśnej.
Rozdział 8
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału
nieruchomości
§ 11. 1. Ustala się wydzielenie działek pod budowę zespołów zaworowo – upustowych o wielkości wg potrzeb, pod warunkiem bezpośredniego
dostępu do drogi.
2. Dopuszcza się wydzielenie działek o wielkości
wg potrzeb pod stacje gazowe lub inne urządzenia
lub budowle wymagające zabezpieczenia i ogrodzenia, pod warunkiem zapewnienia bezpośredniego
dostępu do drogi.
3. Ustalenia planu nie stanowią ograniczeń dla
podziałów gruntów zgodnie z przepisami odrębnymi.
Rozdział 9
Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy
§ 12. 1. Na terenach, oznaczonych na rysunku
planu symbolami, o których mowa w § 5 ust. 1
pkt 1 – 6 niniejszej uchwały:
1) ustala się następujące warunki:
2) dla gazociągu DN300 maksymalne ciśnienie
robocze wyniesie 8,4MPa, strefa kontrolowana
wyniesie 6,0m, tj. 3,0m na stronę od osi gazociągu,
3) operator sieci gazowej w obszarze strefy kontrolowanej jest uprawniony do zapobiegania
działalności w zakresie prowadzenia robót
ziemnych, poruszania się cięşkim sprzętem,
mogącej mieć negatywny wpływ na trwałość
i prawidłową eksploatację sieci,
4) obowiązek uzgodnienia z operatorem sieci gazowej lokalizacji obiektów wzdłuş strefy kontrolowanej,
5) naleşy zapewnić swobodny dojazd do sieci gazowych oraz przemieszczania się wzdłuş tych
sieci,
6) wszelkie skrzyşowania z innymi sieciami infrastruktury technicznej naleşy wykonać w uzgod-
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nieniu i na warunkach operatorów danej sieci,
przy zastosowaniu rozwiązań technicznych wykluczających moşliwość przedostania się gazu
do gruntu lub do urządzeń infrastruktury podziemnej,
7) dopuszcza się:
8) moşliwość zmiany trasy sieci gazowych wraz ze
strefą kontrolowaną w obrębie pasa terenu objętego planem,
9) moşliwość sytuowania w pasie stref kontrolowanych innych podziemnych systemów inşynierskich związanych z sieciami gazowymi,
10) lokalizację sieci podziemnego uzbrojenia technicznego nie związanego z sieciami gazowymi
po uzgodnieniu i na warunkach określonych
przez operatora sieci gazowej,
11) wykonanie oznaczenia sieci gazowych w terenie,
12) zakazuje się: zalesienia terenu, do czasu budowy gazociągów, w zakresie pasa montaşowego
projektowanych gazociągów, z wyjątkiem ustaleń § 12 ust. 3, zakaz nie dotyczy obszarów
oznaczonych symbolem „ZL”.
2. Na terenach rolnych strefa kontrolowana nie
stanowi ograniczeń dla upraw rolnych.
3. Na terenach „ZS,G” pas wolny od zalesień
drzewostanem wyniesie minimum 2,0m na stronę
od osi skrajnej gazociągu.
§ 13. Przez teren objęty planem przebiega napowietrzna przesyłowa linia elektroenergetyczna
o napięciu 400kV relacji Plewiska – Krajnik wzdłuş,
której obowiązuje pas technologiczny o szerokości
80m (po 40m na stronę od osi linii), dla którego
obowiązują ograniczenia uşytkowania jego terenu,
dla terenów, objętych sporządzanym planem, znajdujących się w pasie technologicznym obowiązują
następujące ustalenia:
1) ustala się zakaz realizacji obiektów budowlanych przeznaczonych na stały pobyt ludzi, tj.:
zakazuje się lokalizowania budynków mieszkalnych i budynków uşyteczności publicznej typu
szkoła, szpital, internat, şłobek, przedszkole
i podobne, zakazuje się lokalizowania miejsc
stałego przebywania ludzi w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, turystyczną,
rekreacyjną, odstępstwa od tej zasady moşe
udzielić właściciel linii, na warunkach przez siebie określonych,
2) naleşy uzgadniać warunki lokalizacji wszelkich
obiektów z właścicielem linii,
3) nie wolno tworzyć hałd nasypów w pasie technologicznym oraz sadzić roślinności wysokiej
pod linią i w odległości po 20m od osi linii
w obu kierunkach,
4) teren w pasie technologicznym linii nie moşe
być kwalifikowany jako teren przeznaczony pod
zabudowę mieszkaniową lub zagrodową ani jako teren związany z działalnością gospodarczą
(przesyłową) właściciela linii;
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5) wszelkie zmiany w kwalifikacji terenu w obrębie
pasa technologicznego linii i jego najblişszym
sąsiedztwie powinny być zaopiniowane przez
właściciela linii;
6) zalesienia terenów rolnych w pasie technologicznym linii mogą być przeprowadzone
w uzgodnieniu z właścicielem linii, który określi
maksymalną wysokość sadzonych drzew
i krzewów;
7) lokalizacja budowli zawierających materiały
niebezpieczne poşarowo, stacji paliw i stref zagroşonych wybuchem w bezpośrednim sąsiedztwie pasów technologicznych wymaga
uzgodnień z właścicielem linii;
8) ustala się moşliwość eksploatacji i modernizacji
elektroenergetycznej linii przesyłowej o napięciu 400kV.
§ 14. Przez teren objęty planem przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia DN500 relacji Grodzisk –
Skwierzyna:
1) zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra
Górnictwa w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać sieci gazowe
(Dz. U. z 1978r. Nr 21, poz. 94 oraz normą branşową BN-80/8976-31) wobec ww. gazociągu
obowiązuje zmniejszona strefa podstawowa
wynosząca 32,5m na stronę od jego osi,
2) w przypadku lokalizowania jakichkolwiek obiektów budowlanych względem istniejącej sieci
gazowej wysokiego ciśnienia w odległościach
mniejszych niş podana powyşej, zachodzi konieczność szczegółowego uzgodnienia wszelkich zblişeń, kolizji oraz ingerencji w w/w odległości u Operatora Gazociągów Przesyłowych
Gaz-System S.A. Odział w Poznaniu oraz konieczność ścisłego nadzoru przedstawiciela
Oddziału nad pracami budowlanymi w strefie.
§ 15. Przez teren objęty planem przebiega gazociąg tranzytowy wysokiego ciśnienia DN1400,
8,4MPa wraz z kablem światłowodowym. Odległości
podstawowe w/w gazociągu od obiektów terenowych reguluje rozporządzenie Ministra Przemysłu
i Handlu z dnia 14.11.1995 w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe.
§ 16. Przez teren objęty planem przebiega gazociąg tranzytowy średniego ciśnienia DN63. W przypadku lokalizowania jakichkolwiek obiektów budowlanych względem istniejącej sieci gazowej, zachodzi
konieczność szczegółowego uzgodnienia wszelkich
zblişeń oraz kolizji u zarządcy sieci EWE energia,
oraz konieczność ścisłego nadzoru przedstawiciela
EWE nad pracami budowlanymi w miejscu kolizji.
Rozdział 10
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
§ 17. 1. Pozostawia się istniejące drogi publiczne
w dotychczasowych liniach rozgraniczających wykazanych na rysunku planu.
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2. Dopuszcza się realizację nowych ciągów komunikacyjnych pod warunkiem zabezpieczenia planowanych sieci gazowych na warunkach i w uzgodnieniu z operatorem.

jektu technicznego, w przypadku stwierdzenia kolizji
z liniami elektroenergetycznymi, inwestor gazociągu
winien wystąpić z wnioskiem o wydanie warunków
na likwidację kolizji.

3. Przejścia poprzeczne pod drogami oraz sytuowanie gazociągu wraz z infrastrukturą towarzyszącą wzdłuş dróg naleşy wykonać, zgodnie z przepisami odrębnymi, na warunkach i w uzgodnieniu
z zarządcą drogi przy zastosowaniu zabezpieczeń
gazociągów przed uszkodzeniem, w szczególności:

5. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną
stacji gazowych rozwiązania techniczne sposobu
zasilania obiektów i oświetlenia określone zostaną
w warunkach przyłączenia do sieci elektroenergetycznej właściwego operatora.

1) przejścia poprzeczne gazociągiem wraz z infrastrukturą towarzyszącą przez drogi powiatowe:
Nr 1332 F (Pszczew – Nowe Gorzycko), Nr 1335
F (Świechocin – Silna), Nr 1337 F (Silna – gr.
wojew. Piotry) przewiertami, bez naruszania
konstrukcji dróg, w granicach działek w rurach
ochronnych,
2) usytuowanie gazociągu wraz z infrastrukturą
towarzyszącą przy drogach powiatowych, poza
terenem zabudowy w odległości co najmniej
20,0m od zewnętrznej krawędzi jezdni,
3) usytuowanie urządzeń, obiektów naziemnych
poza granicami działek stanowiących pas drogowy dróg powiatowych, poza terenem zabudowy w odległości co najmniej 20,0m od zewnętrznej krawędzi jezdni,
4) lokalizowanie zjazdów z dróg powiatowych do
zespołów zaporowo – upustowych na warunkach zezwolenia zarządu drogi,

Rozdział 11
Stawki procentowe
§ 18. Na podstawie art. art. 15 ust. 2 pkt. 12 oraz
art. 36 ust. 4ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
dla terenów przeznaczonych do zagospodarowania
ustala się 30% stawkę słuşącą naliczeniu opłaty
z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.
Rozdział 12
Przepisy końcowe
§ 19. Na podstawie ustawy o ochronie gruntów
rolnych i leśnych przeznacza się na cele nierolnicze
grunty leśne:
1) stanowiące własność Skarbu Państwa, zgodnie
z Decyzją Ministra Środowiska Nr ZS-W-2120119-2/2011 z dnia 8.09.2011r.
2) pozostałe grunty leśne zgodnie z Decyzją Marszałka Województwa Lubuskiego Nr DW.I.7151.
1.5.2011.JK z dnia 28.07.2011r.

5) na terenie leśnym dopuszcza się lokalizację gazociągu wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy
drogach powiatowych w odległości mniejszej
niş 20m za zgodą i na warunkach zarządcy drogi.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Pszczew.

4. Przy skrzyşowaniach i zblişeniach z istniejącymi liniami elektroenergetycznymi: wysokiego,
średniego i niskiego napięcia naleşy zachować odpowiednie odległości zgodnie z obowiązującymi
przepisami odrębnymi; na etapie opracowania pro-

Przewodniczący Rady
Konrad Kiona

§21. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XII.65.2011
Rady Gminy Pszczew
z dnia 8 września 2011r.

Rysunek Planu
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XII.65.2011
Rady Gminy Pszczew
z dnia 8 września 2011r.
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA
UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO
PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
Stosownie do 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.),
rozstrzyga się uwagi wniesione do wyłoşonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Do wyłoşonego do publicznego wglądu,
w dniach od 22 marca 2011r. do 12 kwietnia 2011r.,
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczew w zakresie przebiegu sieci gazowych w ustalonym nieprzekraczalnym terminie
wyznaczonym na dzień 27 kwietnia 2011r. wpłynęła
1 uwaga, która została rozpatrzone przez Wójta
Pszczewa i częściowo uwzględniona.
LISTA NIEUWZGLĘDNIONYCH UWAG:
UWAGA NR 1 pismo z dnia 27.04.2011r. Data wpływu uwagi: 27.04.2011r., Zgłaszający uwagę: Pani
Krystyna Wittchen zam. ul. Topolowa 4 66-330
Pszczew.
Wnioskodawca zarzuca, wnosząc uwagi dotyczące
ograniczenia swobody zarządzania posiadaną nieruchomością (działki Nr ewid. 1517 obręb Pszczew),
zanişenia jej wartości, ograniczenia moşliwości z jej
korzystania.
Rozstrzygnięcie powyşszej uwagi – uwaga nie
uwzględniona.
Planowana budowa sieci gazowej DN300 została
zaplanowana w sposób najbardziej optymalny biorąc pod uwagę warunki techniczne i ekonomiczne
lokalizacji gazociągu. Proponowany przebieg gazociągu.
Wybór trasy gazociągu został dokonany z uwzględnieniem przebiegu całej inwestycji, w granicach
gmin Przytoczna, Pszczew, Miedzichowo i Nowy
Tomyśl. Za wyborem przemawiały następujące argumenty:
został najlepiej oceniony w analizie technicznej (najbardziej optymalny pod względem hydraulicznym),
był najkorzystniejszy pod względem ekonomicznym,
został pozytywnie oceniony pod względem
formalno-prawnym,
będzie wywierał najmniejszy wpływ na dotychczasowe funkcje terenów, na których
przewidziano ułoşenie gazociągu,
cechował się najkrótszą drogą przejścia
przez tereny leśne (najmniejsza uciąşliwość dla zbiorowisk leśnych),
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wytyczał najbardziej optymalną trasę, pod
względem wpływu na obszary chronione.

Jednakşe biorąc pod uwagę racjonalność zagospodarowania działki 1517, po konsultacji z projektantami i przedstawicielem wnioskodawcy postanowiono częściowo uwzględnić uwagę wnioskodawcy
i nieznacznie zmienić trasę gazociągu proponując
jego lokalizację w południowej części działki wzdłuş
jej granicy. Biorąc pod uwagę nieznaczną wielkość
oddziaływania gazociągu DN300 maksymalne ciśnienie robocze wyniesie 8,4MPa, strefa kontrolowana wyniesie 6,0m, tj. 3,0m na stronę od osi gazociągu taka lokalizacja nie spowoduje obnişenia wartości nieruchomości i nie zostaną w sposób istotny
ograniczone moşliwości korzystania z niej.
Nieznaczna zmiana trasy przebiegu gazociągu jest
zgodna z uchwałą intencyjną na podstawie, której
przystąpiono do opracowania projektu planu.
Wprowadzenie zmiany do projektu planu miejscowego zgodnie z art. 17 pkt 13 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym wynikające
z rozpatrzenia uwag, o których mowa w pkt 11, nie
spowodowało konieczności ponowienia uzgodnień
oraz ponownego wyłoşenia projektu planu do publicznego wglądu. Ponadto ta nieznaczna zmiana
zgodna z şądaniem właścicieli dz. 1517, nie ma
wpływu na innych właścicieli sąsiednich nieruchomości, ani na uzgodnienia i opinie organów biorących udział w procedurze planistycznej.
Rozmowy inwestora z Panią Wittchen rozpoczęły się
w kwietniu br. Prowadził je równieş projektant gazociągu, który dokonał powyşszych nieznacznych
zmian trasy. Współwłaścicielki działki mimo to nie
zawarły umowy z inwestorem, a do dalszych rozmów na temat zgody na budowę sieci gazowej wyznaczyły jako swojego pełnomocnika adwokata Pana Roberta Majchrzaka, który negocjował z inwestorem warunki wyraşenia zgody. W dniu 31.08.2011r.
doszło do zawarcia przez strony umowy udostępniającej część działki 1517 pod budowę przedmiotowego gazociągu i jednocześnie udzielającej inwestorowi prawo do dysponowania nieruchomością na
cele budowlane. W tej sytuacji uwaga Pani Wittchen
wobec wyraşonej w umowie zgody na posadowienie gazociągu stała się bezprzedmiotowa.
W związku z treścią złoşonych uwag, kwestionujących ustalenia zawarte w projekcie planu, które
głównie dotyczą nie samej inwestycji tylko jej lokalizacji, odniesiono się do rozwiązań planistycznych
nie tylko szczegółowych, dotyczących działek wnoszącego uwagi, ale równieş do całokształtu ustaleń
planu, polityki przestrzennej oraz realizacji inwestycji o znaczeniu krajowym. Wniesienie uwag, mimo,
şe są indywidualnym środkiem prawnym przysługującym określonym podmiotom w trakcie procesu
planistycznego, winny być rozpatrywane w nawiązaniu do wszystkich aspektów projektu planu: jego
podstawowych celów, załoşeń i skutków przyjętych
rozwiązań. Odnośnie przeznaczenia terenu, będącego przedmiotem uwag i terenów sąsiednich, przeanalizowany został ich układ funkcjonalny w zakresie wzajemnych relacji, zgodności z polityką gminy
określoną w studium uwarunkowań i kierunków
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zagospodarowania przestrzennego. Rozwaşono
równieş celowość przyjętych w planie ustaleń dotyczących przeznaczenia terenu i warunków jego zagospodarowania w kontekście interesu składającego
uwagi oraz w nawiązaniu do całokształtu ustaleń
planu i ochrony interesu publicznego.
Stwierdzono, şe ograniczenie uprawnień właściciela
nie jest związane z naruszeniem prawa oraz naduşyciem „władztwa planistycznego”. Odrzucenie uwag
jest konsekwencją przyjętej polityki gminy określonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz zachowania
warunków ochrony interesu publicznego w zakresie
kształtowania ładu przestrzennego i krajobrazu,
a takşe ochrony przyrody i środowiska poprzez
ograniczenie moşliwości wystąpienia wzajemnych
uciąşliwości.
Plan jest w tym względzie instrumentem realizacji
przyjętej w „Studium” polityki przestrzennej gminy.
Zawarcie w planie miejscowym precyzyjnych
i skutecznych regulacji przestrzennych, zgodnych
z przyjętą w „Studium” polityką przestrzenną, jest
obowiązkiem gminy, wynikającym z obowiązującego prawa. Ochrona wartości obszaru objętego planem, realizowana poprzez ograniczenie swobody
inwestycyjnej i jej podporządkowanie ustalonym
regulacjom przestrzennym jest kompromisem pomiędzy interesem prywatnym właścicieli i inwestorów, a interesem publicznym.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym „Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kształtują, wraz z innymi przepisami, sposób wykonywania prawa własności nieruchomości ”, moşna więc wprowadzać
ograniczenia w niezbędnym zakresie, jeşeli – tak jak
w tym przypadku – zachodzi niesprzeczność tych
rozstrzygnięć z Konstytucją RP, kodeksem cywilnym,
oraz innymi przepisami. Prawo własności jest prawem fundamentalnym, ale nie jest prawem niewzruszalnym, gdyş w sytuacjach przewidzianych
przepisami szczególnymi (np. ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym) moşe zostać
ograniczone. Poprzez uwzględnienie stanu faktycznego i stanu prawnego oraz związków pomiędzy
nimi wykazano, iş ograniczenie sposobu zagospodarowania działek, wynikające z odrzucenia uwag nie
powoduje stanu naruszenia prawa, zostało ono podjęte w zgodzie z obowiązującym prawem materialnym, poprzez właściwy organ w ramach prawidłowo przeprowadzonej procedury planistycznej.
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XII.65.2011
Rady Gminy Pszczew
z dnia 8 września 2011r.

Rozstrzygnięcie sposobu realizacji, zapisanych
w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych Gminy
oraz zasady ich finansowania, zgodnie z przepisami
o finansach publicznych
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póŝniejszymi
zmianami), Rada Gminy Pszczew, w oparciu o obowiązujące przepisy, w tym:
ustawę z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 80,
poz. 526 z póŝniejszymi zmianami);
ustawę z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z póŝniejszymi zmianami);
ustawę z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity
z 2006r. Dz. U. Nr 123, poz. 858 z póŝniejszymi zmianami);
ustawę z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo
energetyczne (tekst jednolity z 2006r.
Dz. U. Nr 89, poz. 625 z póŝniejszymi
zmianami);
prognozę skutków finansowych uchwalenia przedmiotowego planu miejscowego;
oraz ustalenia planu, rozstrzyga co następuje:
§ 1.
Realizacja
zamierzeń
inwestycyjnych
w przedmiotowym planie, nie obciąşy budşetu gminy Pszczew.
§ 2. 1. W planie nie ustala się terenów publicznych, których koszty realizacji miałyby w przyszłości
obciąşyć gminę Pszczew.
2. Kosztami zagospodarowania terenów objętych planem, zgodnie z jego zapisami, obciąşony
będzie inwestor.
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UCHWAŁA NR XVIII/165/2011
RADY MIASTA GORZOWA WLKP.
z dnia 19 września 2011r.
w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w miejskiej komunikacji zbiorowej w Gorzowie
Wlkp.
Na podstawie art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2000r.
Nr 50, poz. 601 ze zm.) uchwala się, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. 1.Niniejszy regulamin określa warunki przewozu osób, bagaşu ręcznego i zwierząt w miejskiej
komunikacji zbiorowej na terenie Gorzowa Wlkp.
i gmin, z którymi zawarte jest „Porozumienie Komunalne”. Przewóz odbywa się przystosowanymi
do tego celu pojazdami, w regularnej komunikacji,
według rozkładów jazdy podanych do wiadomości
publicznej.
2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
a) przewozie – rozumie się przez to przewóz
osób i bagaşu realizowany przez przewoŝników w trybie i na zasadach określonych
ustawą z dnia 15 listopada 1984r. Prawo
Przewozowe,
b) pojeŝdzie – rozumie się przez to pojazdy
miejskiej komunikacji zbiorowej lub innego
przewoŝnika,
c) bilecie okresowym imiennym (siedmiodniowym, czternastodniowym, miesięcznym, trzy
miesięcznym) – rozumie się przez to dokument o nazwie "legitymacja do biletu miesięcznego" ze zdjęciem jej posiadacza, jego
imieniem i nazwiskiem, adresem zamieszkania oraz znaczkiem kontrolnym, waşnym
w okresie na nim podanym, począwszy od
daty wskazanej przez pasaşera przy zakupie
i naniesionej na znaczku kontrolnym,
d) bilecie okresowym na okaziciela – rozumie
się przez to dokument o nazwie "legitymacja
do biletu miesięcznego", w której nie określono jej posiadacza, wraz ze znaczkiem kontrolnym, waşnym w okresie na nim podanym, począwszy od daty wskazanej przez pasaşera przy zakupie i naniesionej na znaczku
kontrolnym.
§ 2. Pasaşerowie korzystający z przewozu pojazdami oraz obsługujący pojazd, personel nadzoru
ruchu i kontrolerzy biletów obowiązani są przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.
§ 3. 1. Uwagi i wskazówki obsługujących pojazdy
oraz personelu nadzoru ruchu i kontrolerów biletów
powinny być kierowane do pasaşerów w sposób
taktowny i uprzejmy.

2. Obsługujący pojazd, personel nadzoru ruchu
i kontrolerzy biletów obowiązani są do udzielania,
na şądanie pasaşera, informacji dotyczących przewozu, w szczególności co do czasu odjazdu pojazdu
z przystanku początkowego, kierunku jazdy, funkcjonowania komunikacji zastępczej itp.
3. W kaşdym pojeŝdzie powinna znajdować się
informacja, gdzie i do kogo pasaşerowie mogą kierować skargi i wnioski dotyczące miejskiej komunikacji zbiorowej.
§ 4. 1. Znalazca rzeczy pozostawionej w pojeŝdzie powinien przekazać tę rzecz obsłudze pojazdu
za pokwitowaniem.
2. Tryb postępowania z rzeczami znalezionymi
regulują odrębne przepisy.
Rozdział 2
Przewóz osób
§ 5. 1. Przewoŝnik zobowiązany jest umieścić
w pojazdach informacje o taryfie przewozowej, kategoriach osób uprawnionych do ulgowej opłaty
i bezpłatnych przewozów oraz sposobie ustalania
wysokości opłaty dodatkowej za przejazd bez waşnego biletu.
2. Do korzystania z opłat ulgowych i przejazdów
bezpłatnych uprawnione są wyłącznie osoby wymienione w odpowiedniej Uchwale Rady Miasta
Gorzowa Wlkp.
3. Pasaşerowie korzystający z uprawnień, obowiązani są posiadać przy sobie i okazywać na şądanie kontrolera lub innej osoby uprawnionej do kontroli biletów dokument wymieniony w odpowiedniej
Uchwale Rady Miasta Gorzowa Wlkp. uprawniający
do ulgowego lub bezpłatnego przejazdu.
§ 6. 1. Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie
z niego dozwolone jest tylko na przystankach i po
całkowitym zatrzymaniu pojazdu.
2. Wsiadanie do pojazdu na przystankach początkowych dozwolone jest dopiero po zakończeniu
czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy.
W tym czasie pasaşerowie nie mogą przebywać
w pojeŝdzie.
3. Wsiadanie do pojazdów obsługujących linie
nocne, podmiejskie i sezonowe odbywa się wyłącznie przednimi drzwiami.
4. Obsługujący pojazd, po zakończeniu czynności
związanych ze zmianą kierunku jazdy, obowiązany
jest niezwłocznie podjechać pojazdem do przystan-
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ku dla wsiadających w celu umoşliwienia osobom
oczekującym na przystanku zajęcie miejsca w pojeŝdzie.
§ 7. Pasaşerowie stojący w czasie jazdy powinni
trzymać się uchwytów lub poręczy.
§ 8. Pasaşer zamierzający wysiąść na przystanku
oznaczonym "na şądanie" obowiązany jest wcześniej
uprzedzić o tym obsługującego pojazd, a osoba zamierzająca wsiąść na takim przystanku dać odpowiednio wcześniej znak przez podniesienie ręki.
§ 9. Odjazd z przystanku moşliwy jest po
uprzednim upewnieniu się, şe wszystkie osoby
wsiadające są wewnątrz pojazdu, a wysiadające
opuściły pojazd.
§ 10. 1.W pojazdach wyznaczone są odpowiednio oznakowane miejsca:
a) dla osób z dzieckiem na ręku (dotyczy takşe kobiet cięşarnych),
b) dla inwalidów.
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pasaşera lub pojazdu (np. kebab, hot-dogi, lody, pestki, napoje .... itp.),

9) wchodzenia do pojazdu w łyşworolkach lub
wrotkach,
10) grania na instrumentach muzycznych oraz zakłócania w inny sposób spokoju w pojeŝdzie,
11) wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu w czasie jazdy lub podczas postoju,
12) wykonywania czynności mogących narazić
współpasaşerów na szkody lub obraşenia,
13) wykonywania innych czynności niedozwolonych w miejscach publicznych.
§ 14. 1. Pasaşer zagraşający bezpieczeństwu lub
porządkowi w pojeŝdzie, takşe uciąşliwy lub zachowujący się agresywnie w stosunku do innych pasaşerów, który nie stosuje się do wezwań obsługi pojazdu, personelu nadzoru ruchu lub kontrolerów
biletów, obowiązany jest opuścić pojazd na ich wezwanie na najblişszym przystanku.

2. Pasaşer, który zajmuje miejsce oznaczone
znakiem graficznym (piktogramem) "dla inwalidy"
lub "dla osoby z dzieckiem na ręku" obowiązany jest
zwolnić to miejsce dla osób uprawnionych.

2. W przypadku, gdy pasaşer odmówi opuszczenia pojazdu, obsługa pojazdu, personel nadzoru
ruchu lub kontrolerzy biletów mogą zwrócić się
o interwencję do Policji lub Straşy Miejskiej.

§ 11. 1. Pasaşer obowiązany jest skasować bilet
niezwłocznie po wejściu do pojazdu.

3. Pasaşerowi w przypadkach, o których mowa
w ust. 1, nie przysługuje zwrot ceny biletu.

2. W pojeŝdzie wyposaşonym w automat do
sprzedaşy biletów pasaşer moşe nabywać bilety
w automacie. W przypadku awarii automatu do
sprzedaşy biletów zainstalowanego w pojeŝdzie
pasaşer moşe nabyć bilety jednorazowe na przejazd
u prowadzącego pojazd, w cenie wynikającej ze stosownej Uchwały Rady Miasta Gorzowa Wlkp., zaś
opłata za przejazd powinna być uiszczona kwotą
odliczoną.

Rozdział 3

3. Bilety okresowe nie podlegają zwrotowi
w okresie ich waşności i po upływie tego okresu.
§ 12. Spowodowanie zatrzymania lub zmiany
trasy pojazdu, przez pasaşera - bez uzasadnionej
przyczyny, podlega opłacie dodatkowej w wysokości
200-krotnej ceny biletu jednorazowego ulgowego
obowiązującego za przejazd na liniach specjalnych.
§ 13. Zabrania się w pojazdach:

§ 15. 1. Pasaşerowie mogą przewozić w pojazdach bagaş ręczny, jeşeli istnieje moşliwość takiego
umieszczenia go w pojeŝdzie, aby nie utrudniał
przejścia i nie naraşał na zanieczyszczenie odzieşy
innych pasaşerów, nie zasłaniał widoczności prowadzącemu pojazd, nie zagraşał bezpieczeństwu ruchu
itp.
2. Zezwala się na przewóz psów pod opieką pasaşera pod następującymi warunkami:
a) pasaşer posiada aktualne świadectwo szczepienia psa,
b) pies jest trzymany na smyczy i ma załoşony kaganiec.
3. Bagaşu i zwierząt nie moşna umieszczać na
miejscach przeznaczonych do siedzenia.

1) otwierania drzwi pojazdu podczas jazdy,
2) dawania nieuzasadnionego sygnału do odjazdu
lub do zatrzymania pojazdu,
3) wsiadania do pojazdu po sygnale do odjazdu,
4) zanieczyszczania i zaśmiecania pojazdu
niszczenia urządzeń jego wyposaşenia,

Przewóz bagażu

lub

5) wychylania się z pojazdu i opierania się o drzwi
podczas jazdy,
6) siadania na barierkach ochronnych w przegubie pojazdu,
7) palenia tytoniu,
8) spoşywania artykułów şywnościowych, które
mogą spowodować zabrudzenie odzieşy współ-

4. Zezwala się na przewóz rowerów o ile rower
nie będzie utrudniał przewozu i nie będzie zagraşał
bezpieczeństwu innych pasaşerów.
§ 16. 1. Opłacie według obowiązującej taryfy
podlegają przewoşone:
a) rowery,
b) psy.
2. Nie podlegają opłacie za przewóz:
a) przedmioty stanowiące bagaş ręczny,
b) małe zwierzęta (w tym małe psy) trzymane
na kolanach lub rękach,
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c) wózki dziecięce,
d) wózki inwalidzkie.
§ 17. 1. Zabrania się przewozić w pojazdach –
pod rygorem nałoşenia opłaty dodatkowej:
a) psów nie mających załoşonego kagańca, nie
trzymanych na smyczy i bez aktualnego
świadectwa szczepienia psa,
b) innych niebezpiecznych zwierząt,
c) przedmiotów wywołujących uczucie odrazy.
2. W stosunku do pasaşerów naruszających zapisy ust. 1 zastosowanie mają równieş przepisy
określone w § 14.
§ 18. Pasaşer podróşujący z plecakiem zobowiązany jest zdjąć go z pleców i ustawić w sposób określony w § 15 ust. 1.
§ 19. Nadzór nad przewoşonym bagaşem i zwierzętami naleşy do pasaşera.
Rozdział 4
Kontrola biletów
§ 20. 1. Pasaşer zobowiązany jest posiadać waşny bilet podczas przejazdu i okazać go na şądanie
kontrolera biletów, obsługi pojazdu lub innej osoby
upowaşnionej do kontroli biletów. Okazanie biletu
ma umoşliwić kontrolerowi lub osobie upowaşnionej do kontroli biletów sprawdzenie biletu oraz innych danych w nim zawartych.
2. Pasaşer wsiadający do pojazdu na şądanie obsługi pojazdu, kontrolera biletów lub innej osoby
upowaşnionej do kontroli biletów, winien niezwłocznie okazać posiadany bilet oraz dokument
uprawniający go do przejazdów ulgowych bądŝ
bezpłatnych. Pasaşer nie posiadający biletu moşe
zostać wpuszczony do pojazdu pod warunkiem niezwłocznego zakupienia biletu na przejazd u obsługi
pojazdu lub w automacie do sprzedaşy biletów zainstalowanym w pojeŝdzie i skasowaniu go.
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§ 22. 1. Bilety okresowe bez wpisanego, w sposób trwały, numeru „legitymacji do biletu miesięcznego” na znaczku kontrolnym są niewaşne.
2. Bilety okresowe nieczytelne, zniszczone, bez
zdjęcia posiadacza, jego imienia i nazwiska, adresu
zamieszkania (nie dotyczy biletów na okaziciela) są
niewaşne. Bilety, co do których istnieje podejrzenie
fałszerstwa są niewaşne i podlegają zatrzymaniu
przez kontrolera za pokwitowaniem.
3. Pasaşerowie nie posiadający podczas jazdy
uprawnień do ulg, nie mogą posługiwać się ulgowymi biletami.
§ 23. 1. Pasaşer jest obowiązany na wezwanie
kontrolera biletów lub obsługi pojazdu okazać waşny bilet na przejazd oraz dokument uprawniający go
do przejazdu ulgowego bądŝ bezpłatnego.
2. Pasaşer, który posiada bilet okresowy imienny
(siedmiodniowy, czternastodniowy, miesięczny,
trzymiesięczny ), którego początek waşności rozpoczął się przed dniem kontroli a nie jest w stanie okazać go kontrolującemu podczas kontroli, ma prawo
do zwrotu opłaty dodatkowej pomniejszonej o opłatę manipulacyjną, jeşeli nie póŝniej niş w terminie
7 dni od dnia przewozu przedstawi ten bilet w biurze
kontroli biletów w godzinach pracy biura.
3. Opłatę manipulacyjną ustala się jako pięciokrotność ceny biletu jednorazowego ulgowego
obowiązującego za przejazd na liniach specjalnych.
Rozdział 5
Postanowienia końcowe
§ 24. 1. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania miejskiej komunikacji zbiorowej naleşy kierować
do Wydziału Transportu Publicznego Urzędu Miasta
Gorzowa Wlkp.
2. W sprawach spornych pasaşer ma prawo,
w ciągu 7 dni od wystawienia wezwania do zapłaty
opłaty dodatkowej, złoşyć odwołanie do Prezydenta
Miasta Gorzowa Wlkp.

3. Obowiązują wyłącznie bilety określone
w stosownej uchwale Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

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

4. Pasaşerowi nie wolno odstępować skasowanego biletu innemu pasaşerowi celem okazania go
jako waşnego biletu na przejazd dla tego pasaşera.

§ 26. Traci moc uchwała Nr XII/125/2011 Rady
Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w miejskiej komunikacji zbiorowej w Gorzowie
Wlkp.

§ 21. 1. Bilet zniszczony bądŝ zabrudzony,
z którego nie moşna odczytać cech identyfikacyjnych oraz bilet o wartości nişszej niş obowiązująca
za przejazd na danej linii jest niewaşny.
2. Nie moşna legitymować się biletem przed jego skasowaniem jako waşnym biletem uprawniającym do przejazdu.

§ 27. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i podlega rozplakatowaniu
w miejscach publicznych.
Przewodnicząca Rady
Krystyna Sibińska
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UCHWAŁA NR XI/62/11
RADY MIEJSKIEJ W CYBINCE
z dnia 20 września 2011r.
w sprawie wprowadzenia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych oraz określenia
obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe na terenie Gminy Cybinka
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 14, poz. 1591 ze zm.), art. 11a ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U.
z 2003r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.), art. 4 pkt 6 ustawy
z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236,
poz. 2008 ze zm.), w nawiązaniu do art. 56 ust. 1, 2,
3, 4 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaŝnych
(Dz. U. z 2008r. Nr 213, poz. 1342 ze zm.) uchwala
się:
Gminny program zapobiegania bezdomności
zwierząt domowych oraz określenia obowiązków
osób utrzymujących zwierzęta domowe na terenie
Gminy Cybinka
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. Uchwała ma zastosowanie w stosunku do
wszystkich zwierząt domowych w tym w szczególności do psów i kotów przebywających w granicach
administracyjnych gminy.
§ 2. Celem niniejszej uchwały jest:
1) zapobieganie bezdomności psów i kotów;
2) ograniczenie niekontrolowanego rozrodu domowych psów i kotów;
3) poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego;
4) edukacja społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach domowych psów i kotów;
5) popularyzacja form utrzymania i hodowli psów
oraz kotów;
6) promowanie prawidłowych postaw i zachowań
człowieka w stosunku do zwierząt;
7) wprowadzenie ewidencji psów.
§ 3. 1. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa o:
1) gminie – naleşy przez to rozumieć Gminę Cybinka;
2) burmistrzu – naleşy przez to rozumieć Burmistrza Cybinki;
3) ustawie – naleşy przez to rozumieć ustawę
z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt
(Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.).

2. W niniejszej uchwale mają zastosowanie terminy określone w art. 4 ustawy.
Rozdział II
Zapobieganie bezdomności psów i kotów
§ 4. 1. Gmina zapewnia dofinansowanie właścicielom psów i kotów w wysokości 50% kosztów sterylizacji samic lub kastracji samców.
2. Określa się następujące zasady dofinansowanie zabiegów, o których mowa w ust. 1:
1) urząd w drodze konkursu wyłania lekarza weterynarii, z którym zawierana jest umowa na dokonywanie zabiegów kastracji lub sterylizacji
dofinansowywanych z budşetu gminy;
2) właściciel chcący poddać zabiegowi posiadane
zwierzę zgłasza się do lekarza weterynarii,
z którym gmina ma zawartą umowę na świadczenie usług, w celu przeprowadzenia zabiegu;
3) właściciel zwierzęcia opłaca lekarzowi weterynarii 50% kosztów zabiegu;
4) na warunkach określonych w umowie, gmina
płaci pozostałe 50% kosztu zabiegu bezpośrednio lekarzowi weterynarii;
5) zabiegi sterylizacji lub kastracji dofinansowywane są tylko właścicielom psów i kotów, którzy są mieszkańcami gminy oraz, w przypadku
psów, dopełnili obowiązków, o których mowa
w § 9 ust. 4, § 14.
§ 5. 1. Gmina pokrywa 100% kosztów uśpienia
miotów psów lub kotów.
2. Określa się następujące zasady finansowania
zabiegów, o których mowa w ust. 1:
1) uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta
do piątego dnia şycia, które są jeszcze ślepe
i nie ma moşliwości zapewnienia dla nich właścicieli;
2) zabieg uśpienia na zasadach określonych
w ust. 2 pkt 1 przeprowadza wyłącznie lekarz
weterynarii, z którym gmina zawarła umowę na
świadczenie usługi usypiania ślepych miotów
psów i kotów;
3) gmina dokonuje zapłaty lekarzowi weterynarii
za czynności opisane w niniejszym paragrafie,
zgodnie z warunkami określonymi w umowie;
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4) zabiegi uśpienia ślepych miotów psów i kotów
dofinansowywane są wyłącznie właścicielom
zwierząt, którzy są mieszkańcami gminy.
§ 6. 1. Za poszukiwanie nowych właścicieli dla
psów i kotów odpowiadają ich dotychczasowi właściciele.
2. Gmina moşe wspierać poszukiwania nowych
właścicieli dla psów i kotów poprzez:
1) organizowanie festynów, w czasie których będą
przeprowadzane aukcje psów i kotów, w tym
równieş bezdomnych;
2) prowadzenie, za pomocą mediów, akcji edukacyjnych zachęcających do zaopiekowania się
bezdomnym psem lub kotem.
§ 7. 1. W celu rozwiązywania problemu bezdomności psów i kotów na terenie gminy, przewiduje się
prowadzenie współpracy z osobami i instytucjami
zajmującymi się opieką nad bezdomnymi zwierzętami.
2. Jako podstawowe formy współpracy, o której
mowa w ust. 1 zakłada się:
1) dofinansowanie działalności osób lub instytucji
sprawujących opiekę nad bezdomnymi psami
i kotami;
2) prowadzenie wspólnych akcji zmierzających do
zapewnienia właścicieli bezdomnym psom i kotom;
3) wymianę informacji na temat porzuconych oraz
ŝle traktowanych zwierząt w celu dochodzenia
od ich właścicieli naleşytej opieki nad posiadanymi zwierzętami.
§ 8. Bezdomność psów i kotów jest likwidowana
równieş poprzez wyłapywanie zwierząt bezdomnych, które uciekły, zbłąkały się lub zostały porzucone i nie ma moşliwości ustalenia ich właścicieli lub
innych osób, pod których opieką zwierzęta dotychczas przebywały.
Rozdział III
Obowiązki właścicieli psów i kotów
§ 9. 1. Kaşdy, kto posiada psa lub kota zobowiązany jest do utrzymania tego zwierzęcia zgodnie
z przepisami art. 9 ustawy.
2. Kaşdy, kto posiada psa lub kota i rezygnuje
z faktu jego dalszego utrzymywania musi dąşyć do
tego, aby w nowym miejscu zwierzę było naleşycie
pielęgnowane.
3. Zabronione jest pozostawienie psa lub kota
bez zapewnienia mu opieki, jego porzucenie lub
naraşenie na niehumanitarne traktowanie.
§ 10. 1. Osoby prowadzące hodowle lub utrzymujące psy ras uznanych za rasy agresywne zobowiązane są utrzymywać je w warunkach i w sposób
niezagraşający ludziom i zwierzętom.
2. Osoby utrzymujące lub hodujące psy, o których mowa w ust. 1 zobowiązane są do:
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1) umieszczania psów w kojcach lub wybiegach,
które uniemoşliwiają wydostanie się zwierzęcia
w niekontrolowany sposób, przy czym obiekty
te muszą:
a) posiadać zadaszenie lub odpowiednio wysokie ogrodzenie, uniemoşliwiające wydostanie
się zwierzęcia,
b) być wyposaşone w odpowiednio głębokie
fundamenty uniemoşliwiające podkopanie
się zwierzęcia,
c) posiadać zamki i zamknięcia uniemoşliwiające otwarcie zagrody przez osoby nieupowaşnione lub psa,
d) być wykonane z materiału uniemoşliwiającego zwierzęciu jego połamanie, przerwanie,
przegryzienie lub zniszczenie w inny sposób;
2) umieszczenia tablicy ostrzegawczej o agresywnym psie na furtce prowadzącej do posesji lub
drzwiach prowadzących do mieszkania, gdzie
utrzymywany jest pies, o którym mowa
w ust. 1.
3. Osoby wyprowadzające psy ras uznanych za
agresywne poza miejscem, gdzie stale są utrzymywane, mają obowiązek bezwzględnego zakładania
psom kagańców a w miejscach publicznych utrzymywania ich na smyczy.
4. W przypadku, gdy
mania psa w kojcu lub
moşe utrzymywać go na
niając mu jednocześnie
ruchu.

nie ma moşliwości utrzyzagrodzie, posiadacz psa
uwięzi (łańcuchu), zapewodpowiednią moşliwość

5. Przepis ust. 4 nie ma zastosowania w stosunku do psów ras uznanych za agresywne, poniewaş
psy tych ras muszą być utrzymywane w sposób
określony w ust. 2 pkt 1.
6. Zezwolenia, o których mowa w art. 10 ust. 1
ustawy wydaje Burmistrz Cybinki.
7. Warunkiem uzyskania zgody na utrzymanie
lub hodowanie psa rasy uznanej za agresywną jest
bezwzględne spełnienie, przez osobę ubiegającą się
o wydanie zezwolenia, warunków określonych
w ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 niniejszego paragrafu.
8. W przypadku stwierdzenia przez słuşby Urzędu, şe pies rasy uznanej za agresywną jest utrzymywany lub hodowany z naruszeniem postanowień
ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 niniejszego paragrafu zezwolenie, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy
zostaje cofnięte.
§ 11. 1. Osoba posiadająca psa lub kota jest zobowiązana dbać o naleşyty stan jego zdrowia,
a zwłaszcza szczepić przeciwko chorobom zwalczanym obowiązkowo.
2. Właściciel albo osoba, u której przebywa pies,
ma obowiązek posiadania aktualnego dokumentu
potwierdzającego
przeprowadzenie
szczepienia
zwierzęcia przeciwko wściekliŝnie.
3. Wszystkie zabiegi medyczne przeprowadzane
na zwierzęciu powinny być potwierdzone w specjal-

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 114

– 10121 –

nie w tym celu prowadzonej ksiąşeczce zdrowia
zwierzęcia.
§ 12. 1. Zabrania się wypuszczania psów, poza
miejsce ich stałego przebywania (mieszkanie, kojec,
zagroda, posesja), bez opieki właściciela lub innego
opiekuna.
2. W miejscach publicznych pies moşe przebywać jedynie na smyczy.
3. Właściciel lub opiekun wyprowadzający psa
w miejsce publiczne zobowiązany jest do sprzątania
stałych odchodów pozostawionych przez zwierzę.
§ 13. 1. Osoby utrzymujące psy lub koty w zabudowie wielorodzinnej mają obowiązek utrzymywać
te zwierzęta w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyć pozostałym lokatorom uciąşliwość wynikającą z tego faktu, a zwłaszcza:
1) wyprowadzać z mieszkania psa lub kota na
smyczy lub w inny sposób ograniczyć jego
swobodne poruszanie się na korytarzach i klatkach schodowych;
2) sprzątać wszystkie nieczystości i nieporządek
pozostawiony w budynku mieszkalnym przez
posiadane zwierzę;
3) podczas wyprowadzanie na spacer uciszać psy
szczekające na korytarzach i klatkach schodowych;
4) nie wyprowadzać psów na tereny placów zabaw dla dzieci.
2. Zabrania się dokarmiania bezpańskich psów
i kotów w piwnicach, na korytarzach, strychach
i terenach bezpośrednio przyległych do budynków
wielorodzinnych.
3. Kaşda osoba, która zauwaşyła bezpańskiego
psa lub kota wałęsającego się w miejscach publicznych jest zobowiązana do powiadomienia o tym
fakcie pracownika Zakładu Usług Komunalnych
w Cybince.
§ 14. 1. Kaşdy mieszkaniec gminy posiadający
psa zobowiązany jest zgłosić go do rejestracji
i oznaczyć chipem lub poprzez tatuaş.
2. Rejestracji podlegają wszystkie psy, niezaleşnie od celu, miejsca i sposobu ich utrzymania.
3. Rejestr psów obejmuje zaewidencjonowanie
następujących danych:
1) imię i nazwisko właściciela psa;
2) adres miejsca utrzymywania psa;
3) imię i płeć psa;
4) rasę i inne cechy opisujące wygląd psa;
5) wiek psa;
6) numer chipa lub tatuaşu.
4. Rejestrację i oznakowanie psów prowadzi wyłoniony w drodze konkursu lekarz weterynarii,
o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1.
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5. Koszt oznakowania psa, w sposób, o którym
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, ponosi w 50%
Gmina Cybinka, a pozostałe 50% właściciel lub
opiekun zwierzęcia.
6. Dopuszcza się moşliwość ponoszenia przez
gminę, w wyjątkowych przypadkach uzasadnionych
trudną sytuacją materialną właściciela lub posiadacza psa, kosztów oznakowania psów.
7. Upowaşnia się burmistrza do podejmowania
decyzji w sytuacjach, o których mowa w ust. 6.
8. Osoby posiadające psy w dniu wejścia w şycie
uchwały zobowiązane są do ich rejestracji i oznakowania w sposób, o którym mowa w ust. 1, w terminie do dnia 30 sierpnia 2012r.
9. Po terminie wskazanym w ust. 8 wszystkie psy
na terenie gminy muszą być oznaczone chipem lub
tatuaşem i zarejestrowane.
10. Kaşda osoba, która wejdzie w posiadanie psa
po dniu wejścia w şycie uchwały, zobowiązana jest
do jego rejestracji i oznaczenia zgodnie z postanowieniami ust. 1 w następujących terminach:
1) szczenięta – do końca czwartego miesiąca şycia;
2) osobniki dorosłe – w okresie do 30 dni licząc od
dnia wejścia w posiadanie zwierzęcia.
11. W przypadku zbycia, zaginięcia lub śmierci
psa, jego posiadacz zobowiązany jest dokonać aktualizacji danych w rejestrze psów, w terminie 30 dni
licząc od dnia daty zaistnienia zdarzenia.
12. Zgłoszenia psa do rejestracji, jak i wykreślenia z rejestru dokonuje się na drukach opracowanych przez Zakład Usług Komunalnych w Cybince.
Rozdział IV
Edukacja
§ 15. 1. Wprowadza się działania edukacyjne,
których zadaniem jest podniesienie poziomu wiedzy
mieszkańców gminy w zakresie obowiązków, jakie
ciąşą na osobach utrzymujących lub hodujących psy
albo koty.
2. Do podstawowych działań, które będzie wykonywać gmina w zakresie realizacji postanowień
ust. 1 naleşą:
1) wydawanie ulotek i plakatów propagujących
odpowiednie warunki utrzymywania psów i kotów;
2) wspieranie druku, w lokalnej prasie, artykułów
poświęconych prawom zwierząt, obowiązkom
ich właścicieli oraz propagujących odpowiedzialne posiadanie zwierząt;
3) promowanie w formie ulotek i plakatów oraz
artykułów prasowych działań określonych § 10,
§ 11, § 12, § 13, § 14 niniejszej uchwały.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 114

– 10122 –

§ 16. 1. Poza działaniami określonymi w § 15
wprowadza się edukację dzieci i młodzieşy uczęszczającej do placówek oświatowych prowadzonych
przez gminę.
2. Jako podstawowe formy edukacji, o której
mowa w ust. 1 przewiduje się:
1) organizowanie konkursów plastycznych i konkursów wiedzy poświęconych wzajemnemu
współşyciu człowieka i zwierząt;
2) organizowanie lekcji i spotkań edukacyjnych
z osobami hodującymi psy i koty;

Poz. 2149, 2150

sowanie sankcje przewidziane w ustawie z dnia
21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U.
z 2003r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.).
§ 18. W przypadku naruszenia postanowień § 11,
§ 12, § 13, § 14 uchwały – mają zastosowanie sankcje przewidziane w ustawie z dnia 13 września
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) oraz
w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2001r.
Nr 106, poz. 1148, ze zm.).

3) organizowanie wyjazdów do schronisk dla bezdomnych zwierząt;

§ 19. Wszelkie koszty związane z realizacją
uchwały finansowane będą z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

4) aktywowanie wolontariatu na rzecz prowadzenia opieki nad bezdomnymi psami lub kotami;

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Cybinki.

5) nawiązanie współpracy przez gminne placówki
oświatowe z organizacjami, których statutowa
działalność związana jest z opieką nad zwierzętami oraz popularyzacją utrzymywania i hodowli psów i kotów.

§ 21. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Zenon Walenczewski

Rozdział V
Inne regulacje
§ 17. W przypadku naruszenia postanowienia § 9
ust. 1, 3 oraz § 10 ust. 1, 2, 3 uchwały – mają zasto-
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UCHWAŁA NR XIII/71/11
RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM
z dnia 21 września 2011r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 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. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. 1. Ustala się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy
Nowogród Bobrzański:
1) od 1 mkw. powierzchni uşytkowej budynków
mieszkalnych lub ich części 0,64zł,
2) od 1 mkw. powierzchni uşytkowej budynków
lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej 19,00zł,
3) od 1 mkw. powierzchni uşytkowej budynków
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 7,84zł,

4) od 1 mkw. powierzchni uşytkowej budynków
lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów
o działalności leczniczej, zajętych podmioty
udzielające tych świadczeń 3,91zł,
5) od pozostałych budynków lub ich części od
1 mkw. powierzchni uşytkowej:
a) budynki gospodarcze i inwentarskie indywidualnych właścicieli nieruchomości na terenie miasta i gminy 3,47zł;
b) budynki zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poşytku publicznego
przez organizację poşytku publicznego 3,79zł;
c) pozostałe budynki i garaşe 6,99zł,
6) od gruntów:
a) od 1 mkw. powierzchni gruntów związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej
bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków 0,68zł;
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b) pod jeziorami, zajętych pod zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych 4,18zł od
1ha powierzchni;
c) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności poşytku
publicznego przez organizację poşytku publicznego 0,19zł za 1 mkw. powierzchni,
7) od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 – 7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych.
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2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
§ 3. 1. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego, nie wcześniej jednak niş
z dniem 1 stycznia 2012r.
2. Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim.
Przewodnicząca Rady
Stefania Jawornicka

§ 2. Traci moc uchwała Nr LV/337/10 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 2 września
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UCHWAŁA NR XIII/72/11
RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM
z dnia 21 września 2011r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2012r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz
art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) grunty, budynki lub ich części zajęte na wykonywanie zadań z zakresu kultury, ochrony przeciwpoşarowej oraz sportu i rekreacji;
2) grunty, budowle stanowiące całość technicznouşytkową wraz z instalacjami i urządzeniami
słuşące do uzdatniania i zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz oczyszczenia i zbiorowego odprowadzania ścieków;
3) grunty zajęte na zieleńce, cmentarze i składowiska (wysypiska) śmieci;
4) grunty niesklasyfikowane leşące pod budynkami gospodarczymi lub ich częściami połoşo-

ne na gruntach gospodarstw rolnych słuşące
wyłącznie działalności rolniczej.
2. Zwolnienia o których mowa w ust. 1 nie
obejmują gruntów i budynków lub ich części wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.
§ 2. Traci moc uchwała Nr LV/336/10 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 2 września
2010r.
§ 3. 1. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego i ma zastosowanie od
1 stycznia 2012r.
2. Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim.
Przewodnicząca Rady
Stefania Jawornicka
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UCHWAŁA NR XIII/73/11
RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM
z dnia 21 września 2011r.
w sprawie opłaty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
art. 15, art. 19 ust. 1 lit. „a” i pkt. 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze
zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia
1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U.
z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) uchwala się co następuje:

i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim
o numerze NIP 929-00-09-421 i REGON P-970026920.

§ 1. 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej
w wysokości 3,00zł na 1 mkw. zajętej powierzchni
handlowej, nie więcej jednak niş 728,64zł.

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego, nie wcześniej jednak niş
z dniem 1 stycznia 2012r.

2. Terminem płatności opłaty targowej jest
dzień, w którym dokonywana jest sprzedaş.

§ 3. 1. Za wykonywane czynności określone
w § 2 ustala się inkaso w wysokości 50% wpływów
z opłaty targowej.
2. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją za okresy miesięczne, w terminie do 15-go
kaşdego miesiąca za miesiąc poprzedni na rachunek
Gminy Nowogród Bobrzański.

3. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze
inkasa.

2. Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim.

§ 2. Wyznacza się inkasenta opłaty targowej
Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej

Przewodnicząca Rady
Stefania Jawornicka
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UCHWAŁA NR VIII/70/11
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 28 września 2011r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
w Gminie Czerwieńsk
Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 lutego
2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat (Dz. U.
Nr 45, poz. 235) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr V/36/11 Rady Miejskiej
w Czerwieńsku z dnia 27 kwietnia 2011 roku
w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru
şłobków i klubów dziecięcych w Gminie Czerwieńsk
§ 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Ustala się opłatę za wpis do rejestru şłobków i klubów dziecięcych w wysokości 10 złotych (słownie dziesięć złotych 00/100 )”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Leszek Jędras
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UCHWAŁA NR VIII/73/11
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 28 września 2011r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania wysokości i zasad poboru podatku od nieruchomości i opłaty
targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
t.j. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.1) oraz art. 5
ust. 1, art. 7 ust. 3, art. 15 ust. 1, 2, 3, art. art. 19 pkt 1
lit. „a” i pkt 2, ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. t.j. z 2010r.
Nr 95, poz. 613 z póŝn. zm.2) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXV/316/10 Rady Miejskiej
w Czerwieńsku z dnia 10 listopada 2010 roku
w sprawie ustalania wysokości i zasad poboru podatku od nieruchomości i opłaty targowej § 1. pkt 2
lit. „e” otrzymuje brzmienie:
„e) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności
leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające
tych świadczeń – 3,32zł od 1m2 powierzchni
uşytkowej.”

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i ma zastosowanie od 1 lipca 2011
roku.
Przewodniczący Rady
Leszek Jędras
___________________________________________
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002r., Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r., Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r., Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203; z 2005r., Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r.,
Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r., Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111
i Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241;
z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675; z 2011 Nr 21,
poz. 113. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887.
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226,
poz. 1475; z 2011r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.
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UCHWAŁA NR VIII/74/11
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 28 września 2011r.
w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.1), art. 6 ust. 13
ustawy z 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. tj. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z póŝn.
zm.2), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada
1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136,
poz. 969 z póŝn. zm.3), oraz art. 6 ust. 9 ustawy
z dnia 30 paŝdziernika 2002r. o podatku leśnym
(Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 1682 z póŝn. zm.4)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się następujące wzory deklaracji podatkowych i informacji podatkowych niezbędnych
dla ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości,
podatku rolnego i podatku leśnego w Gminie Czerwieńsk:

1. Deklaracja na podatek od nieruchomości „DN –
1”, wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do
niniejszej uchwały.
2. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości
„IN – 1”, wg wzoru stanowiącego załącznik
Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Deklaracja na podatek rolny „DR – 1”, wg wzoru
stanowiącego załącznik Nr 3 do niniejszej
uchwały.
4. Informacja w sprawie podatku rolnego „IR – 1”,
wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Deklaracja na podatek leśny „DL - 1”, wg wzoru
stanowiącego załącznik Nr 5 do niniejszej
uchwały.
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6. Informacja w sprawie podatku leśnego „IL – 1”,
wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.
§ 3. Z chwilą wejścia w şycie niniejszej uchwały
traci moc uchwała Nr XI/96/07 Rady Miejskiej
w Czerwieńsku z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie
ustalenia wzorów deklaracji informacji podatkowych.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po 14 dniach od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego i obowiązuje od 1 lipca 2011 roku.
Przewodniczący Rady
Leszek Jędras
_________________________________
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002r., Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113,

Poz. 2155

poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r., Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r., Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203; z 2005r., Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r.,
Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r., Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111
i Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241;
z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675; z 2011 Nr 21,
poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887.
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226,
poz. 1475, z 2011r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654.
3
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w : Dz. U. z 2006r. Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775,
Nr 249, poz. 1825; z 2007r. Nr 109, poz. 747, z 2008r. Nr 116,
poz. 730, Nr 237, poz. 1655, z2009r. Nr 56, poz. 458, z 2010r.
Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475.
4
Nr 216, poz. 1826, z 2005r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365,
Nr 179, poz. 1484, z 2006r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825,
z 2008r. Nr 116, poz. 730, z 2009r. Nr 56, poz. 458, z 2010r.
Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475.
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UCHWAŁA NR XIX/169/2011
RADY MIASTA GORZOWA WLKP.
z dnia 28 września 2011r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących
w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym
wymiarze godzin
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 42
ust. 7 pkt 3 i art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 roku Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006r.
Nr 97, poz. 674 ze zm.) uchwala się, co następuje:

y1, y2, y3 oznacza tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych określony dla
danych stanowisk w art. 42 ust. 3 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela
oraz na podstawie odrębnych przepisów.

§ 1. 1. Określa się tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin zajęć dla nauczycieli realizujących
w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla
stanowisk o róşnym tygodniowym obowiązkowym
wymiarze godzin ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, według wzoru:

2. Wymiar, o którym mowa w ust. 1, ustala się
w pełnych godzinach w taki sposób, şe otrzymany
wynik do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej
0,5 godziny i powyşej zaokrągla się do pełnej godziny.

a) dla dwóch stanowisk W= (x1+x2) : [(x1:y1) +
(x2:y2)]
b) dla trzech stanowisk W= (x1+x2+x3) : [(x1:y1)
+ (x2:y2) + (x3:y3)]
gdzie:
x1, x2, x3 oznacza ilość godzin poszczególnych
stanowisk przydzieloną nauczycielowi w arkuszu organizacji szkoły,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Krystyna Sibińska
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UCHWAŁA NR XIX/173/2011
RADY MIASTA GORZOWA WLKP.
z dnia 28 września 2011r.
w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających
charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Gorzów Wlkp. i podległym Miastu Gorzów Wlkp.
jednostkom organizacyjnym, udzielania innych ulg w spłacie tych należności, warunków dopuszczalności
pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz ustalenia
organów do tego uprawnionych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 12 pkt 11
ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 249, poz. 2104 ze
zm.) oraz art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 3. 1. Odroczenie terminu zapłaty albo rozłoşenie na raty naleşności pienięşnej dokonują w formie
decyzji na podstawie niniejszej uchwały:

§ 1. Uchwała określa zasady umarzania, odraczania lub rozkładania na raty naleşności pienięşnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Gorzów Wlkp. lub jego jednostkom
podległym, zwanych wierzycielami, wobec osób
fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, zwanych
dłuşnikami.

2. Do stosowania ulg w spłacie naleşności dotyczących umorzenia uprawniony jest:

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) naleşności – rozumie się przez to kwotę naleşną
od jednego dłuşnika mającą charakter cywilnoprawny (naleşność główna) wraz z naleşnymi
odsetkami i kosztami dochodzenia naleşności
głównej (naleşności uboczne) według stanu na
dzień podjęcia decyzji; jeşeli naleşność główna
została zapłacona, a pozostały do zapłaty odsetki i koszty, przez naleşność rozumie się sumę
tych naleşności ubocznych,
2) decyzji – rozumie się przez to wyraşone na piśmie oświadczenie woli Prezydenta Miasta lub
kierownika jednostki organizacyjnej podległej
Miastu,
3) uldze – rozumie się przez to umorzenie naleşności w całości lub części, a takşe odroczenie
terminu spłaty naleşności w całości lub części
oraz rozłoşenie spłaty całości lub części naleşności na raty,
4) przeciętnym wynagrodzeniu – rozumie się
przez to kwotę wynagrodzenia określoną
w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego ogłoszonego przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor
Polski”, zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy z dnia
4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996r. Nr 70, poz. 335,
ze zm.) dla roku poprzedzającego rok zastosowania ulgi,

1) kierownik jednostki budşetowej w zakresie naleşności tej jednostki,
2) kierownik samorządowego zakładu budşetowego w zakresie naleşności tego zakładu.

1) kierownik jednostki organizacyjnej, o której
mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 jeşeli wysokość naleşności nie przekracza 2-krotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia,
2) Prezydent Miasta – dla pozostałych naleşności.
§ 4. 1.Naleşność moşe być umorzona w całości
lub części jeşeli:
1) nie moşna ustalić dłuşnika lub dłuşnik zmarł nie
pozostawiając spadkobierców lub pozostawił
majątek, z którego dochodzenie naleşności jest
niezasadne,
2) w toku postępowania egzekucyjnego stwierdzono jego bezskuteczność a dalsze prowadzenie egzekucji nie rokuje ściągnięcia naleşności,
3) na podstawie czynności wyjaśniających zachodzi uzasadnione przypuszczenie, şe w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty
wyşszej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej
naleşności,
4) w stosunku do dłuşnika zakończono postępowanie likwidacyjne,
5) w stosunku do dłuşnika zakończono postępowanie upadłościowe likwidacyjne,
6) postępowanie upadłościowe zakończono układem, z zastrzeşeniem § 6,
7) zachodzi waşny interes publiczny z zastrzeşeniem § 6,
8) zachodzi waşny interes dłuşnika, w szczególności zagraşający jego egzystencji z zastrzeşeniem
§ 6.
2. Umorzenie naleşności w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – 5 moşe nastąpić z urzę-
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du, natomiast w pozostałych przypadkach na wniosek dłuşnika.
3. W przypadku naleşności, za które odpowiadają dłuşnicy solidarnie umorzenie tej naleşności moşe
nastąpić, gdy okoliczności umorzenia zachodzą
w stosunku do wszystkich dłuşników.
4. Umorzenie naleşności głównej skutkuje umorzeniem naleşności ubocznych. Jeşeli umorzenie
dotyczy części naleşności głównej, naleşności
uboczne podlegają umorzeniu proporcjonalnie do
naleşności głównej.
5. Organ właściwy do umarzania naleşności jest
równieş uprawniony do umarzania odsetek i innych
naleşności, takich jak koszty wynikające z powstania
zaległości, koszty dochodzenia roszczeń, bez względu na ich wysokość.
§ 5. 1. Na wniosek dłuşnika, uzasadniony jego
waşnym interesem lub waşnym interesem publicznym, z zastrzeşeniem §6 moşna odroczyć termin
zapłaty całości lub części naleşności albo naleşność
rozłoşyć na raty, uwzględniając moşliwości płatnicze
dłuşnika oraz interes miasta lub jednostki organizacyjnej.
2. Od naleşności pienięşnej, której termin zapłaty
odroczono lub rozłoşono na raty nie pobiera się
odsetek za zwłokę za okres od dnia odroczenia terminu lub rozłoşenia na raty do dnia upływu terminów zapłaty określonych decyzją podmiotu, o którym mowa w § 3.
3. Jeşeli dłuşnik nie dotrzymał terminu zapłaty
naleşności pienięşnej ustalonych w decyzji podmiotu, o którym mowa w § 3 naleşność staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami ustawowymi za zwłokę łącznie z odsetkami za okres, o którym mowa w ust. 2.
4. Jeşeli dłuşnik nie zapłacił w terminie ustalonym w decyzji, chociaşby jednej raty w pełnej wysokości, pozostała do zapłaty naleşność pienięşna staje
się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami ustawowymi za zwłokę łącznie z odsetkami za okres,
o którym mowa w ust. 2.
5. Termin odroczenia zapłaty naleşności pienięşnej nie moşe być dłuşszy niş 12 miesięcy.
§ 6. 1.Organ, na wniosek dłuşnika prowadzącego
działalność gospodarczą, moşe umarzać, odraczać
lub rozkładać na raty naleşności pienięşne mające
charakter cywilnoprawny, przypadające wierzycielom, które:
1) stanowią pomoc de minimis – z uwzględnieniem warunków określonych w rozporządzeniu
Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia
2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. U. UE. L Nr 379
z 28.12.2006r.);
2) stanowią pomoc de minimis w rolnictwie –
z uwzględnieniem warunków określonych
w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1535/2007

Poz. 2157
z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie stosowania
art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej
(Dz. U. UE. L. Nr 337 z 21.12.2007r.).

2. Podmiot, który chce skorzystać z pomocy
de minimis zobowiązany jest do dostarczenia wraz
z wnioskiem:
1) informacji zawartych w rozporządzeniu Rady
Ministrów z 29 marca 2010r. w sprawie zakresu
informacji przedstawianych przez podmiot
ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U.
z 2010r. Nr 53, poz. 311 ze zm.) wraz z wypełnionym załącznikiem formularza informacji
przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc
de minimis;
2) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis,
jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się
o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go
lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy
de minimis otrzymanej w tym okresie, albo
oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy
w tym okresie;
3. Podmiot, który chce skorzystać z pomocy
de minimis w rolnictwie zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem:
1) informacji zawartych w rozporządzeniu Rady
Ministrów z 11 czerwca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot
ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010r. Nr 121,
poz. 810 ze zm.) wraz z wypełnionym załącznikiem formularza informacji przedstawianych
przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;
2) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis
w rolnictwie, jakie otrzymał w roku, w którym
ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia
o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie
otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
3) oświadczenia, şe nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt 9 – 11
Wytycznych Wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagroşonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE.
C. 244 z 1.10.2004r.);
4) informacji o sytuacji ekonomicznej, w tym
sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich
lat podatkowych.
4. Dłuşnik, korzystający z pomocy de minimis
w ramach niniejszej uchwały jest zobowiązany do
przedłoşenia w şądanym terminie – na wniosek organu udzielającego pomocy – dodatkowych dokumentów lub informacji niezbędnych dla jej oceny
oraz prawidłowego udzielenia.
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5. W przypadku, kiedy udzielenie ulgi stanowiącej pomoc de minimis nie jest moşliwe z uwagi
na przekroczenie pułapu dopuszczalnej pomocy
de minimis lub z uwagi na niedopełnienie obowiązków określonych w ust. 2 – 4, wniosek dłuşnika
o ulgi pozostaje bez rozpatrzenia.
6. Ulgi, o których mowa w ust. 2 udziela się gdy
wartość brutto łącznie z wartością innej pomocy
de minimis dla jednego przedsiębiorcy otrzymanej
przez niego w okresie bieşącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych nie przekracza kwoty 200 tys. euro,
a w sektorze transportu drogowego 100 tys. euro.
7. Ulgi, o których mowa w ust. 3 udziela się gdy
wartość brutto łącznie z wartością innej pomocy de
minimis dla jednego przedsiębiorcy otrzymanej
przez niego w okresie bieşącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych nie przekracza kwoty 7,5 tys. euro.
§ 7. Udzielenie ulgi moşe być cofnięte przez organ, który ulgi udzielił, w razie ujawnienia, şe dowody, na podstawie których naleşność umorzono
lub udzielono ulg w ich spłacie, okazały się fałszywe
lub şe decyzja została wydana w wyniku przestępstwa albo gdy dłuşnik wprowadził w błąd organ
wydający decyzję co do okoliczności, które stanowiły podstawę podjęcia decyzji o uldze.
§ 8. 1. Kierownicy jednostek budşetowych oraz
samorządowych zakładów budşetowych składają
Prezydentowi Miasta wykaz osób i podmiotów, którym udzielono ulgi z podaniem kwot i wskazaniem
okoliczności będącej podstawą decyzji w terminach:
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2) do 30 stycznia następnego roku za rok budşetowy.
2. Prezydent Miasta przedkłada Radzie Miasta informację o udzielonych ulgach według stanu na
30 czerwca i 31 grudnia kaşdego roku w terminach
obowiązujących dla składania informacji o przebiegu wykonania budşetu miasta za pierwsze półrocze
oraz sprawozdania rocznego z wykonania budşetu
miasta.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 10. Traci moc uchwała Nr VI/46/2011 Rady
Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 lutego 2011r.
w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub
rozkładania na raty naleşności pienięşnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Gorzów Wlkp. i podległym Miastu Gorzów Wlkp.
jednostkom organizacyjnym, udzielania innych ulg
w spłacie tych naleşności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których
ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz ustalenia organów uprawnionych zmieniona uchwałą
Nr XII/117/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia
29 czerwca 2011r.
§ 11. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego z mocą od dnia 1 stycznia
2011r.
Przewodnicząca Rady
Krystyna Sibińska

1) do 31 lipca za I półrocze roku budşetowego,
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UCHWAŁA NR XIV/100/2011
RADY GMINY DESZCZNO
z dnia 29 września 2011r.
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Ciecierzyce
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.), art. 8 ust. 1 a
ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z póŝn. zm.)
uchwala się co następuje:
§ 1. Nadaje się nazwę ulicy – Leśna dla działki
ewidencyjnej Nr 497/22, 494/16, 497/3 połoşonej
w miejscowości Ciecierzyce.
§ 2. Nadaje się nazwę ulicy – Kościelna dla działki ewidencyjnej Nr 497/25, 503, 559/7 połoşonej
w miejscowości Ciecierzyce.
§ 3. Nadaje się nazwę ulicy – Tulipanowa dla
działki ewidencyjnej Nr 559/6, 559/8 połoşonej
w miejscowości Ciecierzyce.

§ 4. Nadaje się nazwę ulicy – Krokusowa dla
działki ewidencyjnej 307/10 połoşonej w miejscowości Ciecierzyce.
§ 5. Mapa wyşej wymienionych działek stanowi
załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 7. Uchwała wchodzi w şycie po 14 dniach od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Tadeusz Koper
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Rady Gminy Deszczno
z dnia 29 września 2011r.
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UCHWAŁA NR XIV/101/2011
RADY GMINY DESZCZNO
z dnia 29 września 2011r.
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Ulim
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.), art. 8 ust. 1 a
ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z póŝn. zm.)
uchwala się co następuje:
§ 1. Nadaje się nazwę ulicy – Dobra dla działki
ewidencyjnej Nr 220 połoşonej w miejscowości
Ulim.
§ 2. Nadaje się nazwę ulicy – Aksamitna dla
działki ewidencyjnej Nr 94/16 połoşonej w miejscowości Ulim.

§ 3. Mapa wyşej wymienionych działek stanowi
załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w şycie po 14 dniach od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Tadeusz Koper
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Poz. 2159
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIV/101/2011
Rady Gminy Deszczno
z dnia 29 września 2011r.
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UCHWAŁA NR XVI/79/11
RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE
z dnia 29 września 2011r.
w sprawie zmiany uchwały Nr VII/46/2007 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 26 kwietnia 2007r.
w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym
powierzono funkcje kierownicze, oraz logopedy i pedagoga
Na podstawie art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 i 3 ustawy Karta
Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 97,
poz. 674 ze zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15
i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska w Dobiegniewie uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr VII/46/2007 Rady Miejskiej
w Dobiegniewie z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie
ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono funkcje

L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

kierownicze, oraz logopedy i pedagoga § 2 otrzymuje brzmienie:
„obnişa się tygodniowy obowiązkowy wymiar
godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć
określonych w art. 42 ust 7 pkt 2 ustawa Karta
Nauczyciela wg ponişszej tabeli:

Stanowisko kierownicze
Dyrektor Gimnazjum
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobiegniewie
V-ce Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobiegniewie
V-ce Dyrektor Gimnazjum
Dyrektor Szkoły Podstawowej Radęcin
Dyrektor Przedszkola
Dyrektor Zespołu Szkół w Dobiegniewie
V-ce Dyrektor Zespołu Szkół w Dobiegniewie

§ 2. Traci moc uchwała Nr XIII/67/11 Rady Miejskiej z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze,
oraz logopedy i pedagoga.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobiegniewa.

Tygodniowy wymiar zajęć
3
3
7
14
3
9
3
4

§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
1 września 2011r.
Przewodniczący Rady
Tomasz Karpiński
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UCHWAŁA NR XVI/80/11
RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE
z dnia 29 września 2011r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/68/11 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 21 lipca 2011 roku
w sprawie: opłaty za świadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Dobiegniew
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz
art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia
7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.
Nr 256, poz. 2572 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XIII/68/11 Rady Miejskiej
w Dobiegniewie w sprawie: opłaty za świadczenia
w przedszkolu publicznym prowadzonym przez
Gminę Dobiegniew uchyla się w § 2 ust 7 – „czas
odpoczynku i posiłków”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobiegniewa.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od dnia
1 września 2011r.
Przewodniczący Rady
Tomasz Karpiński
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UCHWAŁA NR XII/67/2011
RADY GMINY PRZYTOCZNA
z dnia 29 września 2011r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę
Przytoczna
Na podstawie art. 5c pkt 1, art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 14
ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572 z póŝn. zmianami) Rada Gminy Przytoczna
uchwala, co następuje:
§ 1. Usługi świadczone przez publiczne przedszkola prowadzone przez gminę Przytoczna w zakresie podstawy programowej, określonej w odrębnych
przepisach, są realizowane bezpłatnie w wymiarze
5 godzin dziennie.
§ 2. 1. Świadczenia w przedszkolach publicznych
prowadzonych przez Gminę Przytoczna, w zakresie
przekraczającym realizację podstawy programowej
wychowania przedszkolnego, są odpłatne na zasadach określonych w § 3.
2. Usługi świadczone przez przedszkola, o których mowa w ust. 1, obejmują:
1) opiekę nad dzieckiem, realizowaną przez osoby
posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe,

4) zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne i inne,
rozwijające zdolności dzieci oraz zaspokajające
ich zainteresowania i potrzeby aktywności,
5) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój
fizyczny dziecka,
6) zabawy tematyczne wspomagające
emocjonalny i społeczny dziecka,

rozwój

7) przygotowywanie dzieci do udziału w imprezach artystycznych i okolicznościowych organizowanych na terenie Gminy.
§ 3. 1. Opłata za świadczenia w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego jest pobierana tylko za kaşdą
rozpoczętą godzinę przekraczającą wymiar, o którym
mowa w § 1 i wynosi 1,80zł.
2. Opłata określona w ust. 1 podlega zwrotowi
w razie nieobecności dziecka w przedszkolu.

2) gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój psychofizyczny dziecka,

§ 4. W przypadku korzystania ze świadczeń
przedszkoli przez dwoje lub więcej dzieci z jednej
rodziny, opłata ulega obnişeniu o 20% za drugie
i 30% za kaşde następne dziecko.

3) gry i zabawy edukacyjne, aktywizujące oraz
rozwijające zainteresowania otaczającym światem,

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXVI/198/2009 Rady
Gminy Przytoczna z dnia 10 listopada 2009r.
w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez
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przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę
Przytoczna.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Przytoczna.

Poz. 2162, 2163, 2164

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi
w şycie po upływie 14 dni od dnia publikacji.
Przewodniczący Rady
Jerzy Barski
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UCHWAŁA NR XII/68/2011
RADY GMINY PRZYTOCZNA
z dnia 29 września 2011r.
w sprawie przyjęcia zmian do uchwały Nr XLII/238/2006 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29 czerwca 2006r.
w sprawie utworzenia przedszkola publicznego w Przytocznej
Na podstawie art. 5c pkt 1 i art. 58 ust. 1 ustawy
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst
jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póŝn.
zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XLII/238/2006 Rady Gminy
Przytoczna z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie
utworzenia przedszkola publicznego w Przytocznej
przyjmuje się następujące zmiany:
1) § 4 otrzymuje następujące brzmienie:
„Przedszkole liczy 5 oddziałów, w tym oddział
„0”;”

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXI/173/2009 Rady
Gminy Przytoczna w sprawie przyjęcia zmian do
uchwały Nr XLII/238/2006 Rady Gminy Przytoczna
z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie utworzenia
przedszkola publicznego w Przytocznej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jerzy Barski

2) § 5.1 otrzymuje brzmienie:
„Przedszkole dysponuje 125 miejscami.”
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UCHWAŁA NR XII/70/2011
RADY GMINY PRZYTOCZNA
z dnia 29 września 2011r.
w sprawie zmiany uchwały Nr V/29/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 3 marca 2011r. w sprawie trybu
i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Przytoczna oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity
tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝniejszymi
zmianami) oraz art. 6 ust 2 pkt 4, art. 9a ust. 15
ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493
z póŝniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. Rozdział 2 § 6 ust. 5 otrzymuje następujące
brzmienie:
„Do zadań przewodniczącego Zespołu naleşy
w szczególności :

1) zapewnienie obsługi protokolarnej posiedzeń Zespołu oraz wyznaczenie sekretarza Zespołu,
2) zapewnienie prawidłowego przepływu informacji i obiegu dokumentów w zakresie posiedzeń Zespołu oraz podejmowanych przez Zespół decyzji,
3) zwoływanie i informowanie o posiedzeniach
Zespołu,
4) powierzanie poszczególnym członkom Zespołu wykonywania określonych prac niezbędnych do realizacji zadań Zespołu,
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5) zapraszanie do udziału w posiedzeniach Zespołu innych osób nie będących członkami Zespołu, a wspierających Zespół w realizacji zadań"

Poz. 2164, 2165, 2166

§ 2. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jerzy Barski

===================================================================================
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UCHWAŁA NR XII/73/2011
RADY GMINY PRZYTOCZNA
z dnia 29 września 2011r.
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych
z terenu gminy Przytoczna
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 28
ust. 1, 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie
przeciwpoşarowej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 178,
poz. 1380 ze zmianami) Rada Gminy Przytoczna
uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się ekwiwalent pienięşny dla członków Ochotniczych Staşy Poşarnych:
za uczestnictwo w działaniach ratowniczych – 10,00 złotych za godzinę,

§ 2. Traci moc uchwała Nr XI/62/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 23 sierpnia 2011r. w sprawie
ustalenia wysokości ekwiwalentu pienięşnego dla
członków Ochotniczych Straşy Poşarnych z terenu
gminy Przytoczna.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Przytoczna.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jerzy Barski

za uczestnictwo w szkoleniach poşarniczych – 5,50 złotych za kaşda godzinę
udziału w szkoleniu,
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UCHWAŁA NR XIII/96/11
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWIE
z dnia 29 września 2011r.
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sława w 2012 roku z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie
Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poşytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 234,
poz. 1536 ze zmianami) uchwala się program
współpracy Gminy Sława w 2011 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie:
§ 1. Program określa:
1. cel główny i cele szczegółowe programu;
2. zasady współpracy;
3. zakres przedmiotowy;
4. formy współpracy;

5. priorytetowe zadania publiczne;
6. okres realizacji programu;
7. sposób realizacji programu;
8. wysokość środków przeznaczanych na realizację
programu;
9. sposób oceny realizacji programu;
10. informację o sposobie tworzenia programu
oraz o przebiegu konsultacji;
11. tryb powoływania oraz zasady działania komisji
konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.
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§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1. dotacji – rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami);
2. inicjatywie lokalnej – rozumie się przez to złoşenie przez mieszkańców Gminy Sława, bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji lub
podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
poşytku publicznego i o wolontariacie, wniosku
o realizację zadania publicznego zgodnie
z art. 19b – 19h ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności poşytku publicznego
i o wolontariacie;
3. komisjach konkursowych – rozumie się przez to
komisje konkursowe ds. opiniowania ofert na
realizację zadań publicznych;
4. konkursie ofert – rozumie się przez to otwarty
konkurs ofert na realizację zadań publicznych,
o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie;
5. organizacjach – rozumie się przez to organizacje
pozarządowe oraz podmioty, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie;

Poz. 2166

1) kształtowanie lokalnego społeczeństwa obywatelskiego i wspomaganie rozwoju społeczności
lokalnych, w tym:
a) organizowanie i wspieranie działań społecznych i inicjatyw obywatelskich na rzecz Gminy i rozwoju więzi lokalnych,
b) rozwijanie poczucia przynaleşności do społeczności lokalnej Gminy,
c) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje
otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycję,
d) promocję postaw obywatelskich i prospołecznych,
e) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów lokalnych,
f)

tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców Gminy,

g) tworzenie warunków do wyrównywania
szans şyciowych niepełnosprawnych członków społeczności Gminy, w kaşdym aspekcie
şycia społeczności i rozwoju osobistego,
h) przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu
społecznemu,
i)

wspieranie tworzenia infrastruktury społecznej;

6. Burmistrzu – rozumie się przez to Burmistrza
Sławy;

2) podnoszenie skuteczności i efektywności działań w sferze zadań publicznych;

7. programie – rozumie się przez to program
współpracy Gminy Sława w 2012 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie;

3) wzmocnienie pozycji organizacji i zapewnienie
im równych z innymi podmiotami szans w realizacji zadań publicznych, przez wspieranie
oraz powierzanie im zadań, z jednoczesnym zapewnieniem odpowiednich środków na ich realizację;

8. stronie Gminy – rozumie się przez to stronę internetową znajdującą się pod adresem
www.slawa.pl

4) uzupełnienie działań Gminy w zakresie nie objętym przez struktury samorządowe;

9. środkach pozabudşetowych – rozumie się przez
środki finansowe pochodzące z funduszy:
1) Unii Europejskiej,
2) strukturalnych,
3) innych państw i organizacji międzynarodowych,
4) polskich i zagranicznych organizacji pozarządowych,
5) podmiotów komercyjnych,
6) administracji centralnej.
10. ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie;
§ 3. 1. Celem głównym programu jest określenie
zasad regulujących współpracę Gminy Sława z organizacjami w 2012 roku.
2. Cele szczegółowe obejmują:

5) zwiększenie aktywności organizacji w wykorzystaniu środków pozabudşetowych na rzecz
mieszkańców Gminy;
§ 4. Gmina współpracuje z organizacjami w sferze zadań publicznych, wymienionych w art. 4 ust. 1
pkt. 1 – 33 ustawy.
§ 5. Współpraca Gminy z organizacjami, mająca
charakter finansowy lub pozafinansowy, odbywa się
na zasadach pomocniczości, suwerenności stron,
partnerstwa, efektywności i uczciwej konkurencji
oraz jawności.
§ 6. 1. Współpraca o charakterze finansowym
moşe odbywać się w następujących formach:
1) powierzania wykonania zadania publicznego
wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie
jego realizacji;
2) wspierania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
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2. Zlecanie realizacji zadań publicznych następuje w trybie konkursu ofert, chyba, şe przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecenia.

6) zadeklarowanym wkładem rzeczowym i osobowym, w tym świadczeniami wolontariuszy
i pracą społeczną członków organizacji;

3. Powierzanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,
moşe nastąpić w innym trybie niş określony
w ust. 2, jeşeli dane zadania moşna zrealizować
efektywniej w inny sposób określony w odrębnych
przepisach, w szczególności poprzez zakup usług na
zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami),
przy porównywalności metod kalkulacji kosztów
oraz porównywalności opodatkowania.

7) realizacją zadań zleconych organizacji w poprzednim okresie, biorąc pod uwagę rzetelność
i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków (o ile organizacja
realizowała juş zadania ze środków Gminy);

4. Na wniosek organizacji Gmina moşe zlecić organizacji, na podstawie art. 19a ustawy, realizację
zadania publicznego o charakterze lokalnym z pominięciem konkursu ofert.
5. W przypadku wystąpienia klęski şywiołowej,
katastrofy naturalnej lub awarii technicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002r.
o stanie klęski şywiołowej (Dz. U. z 2002r. Nr 62,
poz. 558 ze zmianami) Gmina moşe zlecić organizacjom realizację zadań publicznych z pominięciem
trybu konkursu ofert.
§ 7. 1. Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku będzie ogłaszany w terminie do
31 marca 2012 roku.
2. W miarę potrzeb i moşliwości finansowych,
mogą być ogłaszane kolejne konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku.
§ 8. 1. Formalnej i merytorycznej oceny ofert
Komisja konkursowa dokonuje na podstawie karty
oceny, której wzór określa Burmistrz w drodze zarządzenia.
2. Nie będą rozpatrywane oferty organizacji, które zostały wykluczone z prawa otrzymywania dotacji
zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 157,
poz. 1240 ze zmianami.).
3. Wykaz ofert, które spełniły wymogi formalne,
publikowany jest na stronie Urzędu Miejskiego
w Sławie.
4. Przy merytorycznej ocenie ofert komisja konkursowa kieruje się w szczególności:
1) zgodnością oferty z zadaniem określonym
szczegółowo w konkursie ofert;
2) oceną moşliwości realizacji zadania przez organizację;
3) zadeklarowaną przez organizację, jakością wykonania zadania, w tym kwalifikacjami osób,
przy udziale których zadanie ma być realizowane;
4) kalkulacją kosztów realizacji zadania, w tym
w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
5) planowanym udziałem środków finansowych
własnych lub środków pochodzących z innych
ŝródeł (w przypadku wspierania wykonywania
zadania);

8) zaproponowaną przez organizację wysokością
dotacji w stosunku do finansowego i rzeczowego wkładu własnego;
9) w uzasadnionych przypadkach moşliwościami
kontynuacji programu.
5. Komisje konkursowe na zasadzie równego
uczestnictwa składają się z co najmniej: dwóch
przedstawicieli Burmistrza oraz jednego przedstawiciela organizacji.
6. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić:
1) przedstawiciele organizacji, których oferta opiniowana jest przez tę komisję konkursową;
2) osoby, których udział w opiniowaniu ofert moşe powodować konflikt interesów.
7. Komisja konkursowa pracuje na posiedzeniach w składzie co najmniej 1/2 pełnego składu
osobowego. Na kaşdym z posiedzeń komisji konkursowej sporządzana jest lista obecności.
8. Członkowie komisji konkursowej informowani
są o posiedzeniu komisji z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem.
9. Członkowie komisji konkursowej na pierwszym posiedzeniu, po zapoznaniu się z wykazem
złoşonych ofert, składają oświadczenie dotyczące
bezstronności, którego wzór określa Burmistrz.
10. Posiedzenia komisji konkursowej są protokołowane.
11. Posiedzeniami komisji konkursowej kieruje
przewodniczący, którego wskazuje Burmistrz.
W przypadku nieobecności przewodniczącego posiedzeniom przewodniczy osoba pisemnie upowaşniona przez Burmistrza.
12. Do zadań przewodniczącego komisji konkursowej naleşy w szczególności:
1) ustalenie przedmiotu i terminów posiedzeń
komisji konkursowej;
2) inicjowanie i organizowanie prac komisji konkursowej;
3) zlecanie członkom komisji konkursowej przygotowania dodatkowych wyjaśnień dotyczących
ofert.
13. Członkowie komisji konkursowej z tytułu pracy w komisji konkursowej nie otrzymują dodatkowego wynagrodzenia.
14. Komisja konkursowa dokonuje oceny oferty
przyznając punkty na podstawie kryteriów wymienionych w § 8 pkt 4.
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15. Obsługę organizacyjno-techniczną komisji
konkursowej zapewniają pracownicy Referatu Rozwoju Lokalnego i Promocji Gminy.

§ 18. Burmistrz moşe objąć honorowym patronatem działania lub programy prowadzone przez organizacje.

§ 9. Bieşący monitoring i kontrolę merytoryczną
wykonywanych zadań prowadzi Referat Rozwoju
Lokalnego i Promocji Gminy.

§ 19. 1. Gmina na etapie tworzenia projektów aktów prawnych dotyczących organizacji oraz innych
spraw waşnych dla mieszkańców Gminy, zasięga
opinii organizacji.

§ 10. 1. Dotacje mogą być udzielane wyłącznie
na finansowanie lub dofinansowanie realizacji tych
zadań, które mieszczą się w priorytetowych zadaniach publicznych określonych w § 23 i § 24.
2. Środki finansowe pochodzące z dotacji nie
mogą być wykorzystywane na zakup gruntów, działalność gospodarczą, działalność polityczną i religijną.
3. Określone zadanie moşe być finansowane lub
dofinansowywane jedynie ze środków przeznaczonych na jeden konkurs organizowany przez Gminę.
§ 11. 1. Gmina moşe przeprowadzić otwarty
konkurs na wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Gminy Sława, realizowanych
przez organizacje w ramach programów finansowanych ze środków pozabudşetowych.
2. Wsparcie zadań realizowanych przez organizacje w ramach programów finansowanych ze środków, o których mowa w ust. 1, wraz z przekazaniem
na ten cel dotacji, moşe być udzielone wyłącznie
w przypadku realizacji zadań mieszczących się
w priorytetowych zadaniach publicznych, o których
mowa w § 23 i § 24.
§ 12. W celu zwiększenia przejrzystości oraz efektywności wydatków publicznych Gmina podaje do
publicznej wiadomości listę organizacji realizujących
zadania publiczne w trybie określonym w § 6 ust. 4.
Sposób podawania listy do wiadomości określa
Burmistrz.
§ 13. Gmina w celu ułatwienia organizacjom
nawiązywania kontaktów oraz wzmocnienia współpracy będzie zapraszała przedstawicieli organizacji
do udziału w organizowanych przez siebie spotkaniach, wyjazdach, konferencjach lub seminariach
związanych ze współpracą samorządu z organizacjami.
§ 14. Gmina moşe wspomagać technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje realizujące na
jej terenie swoje zadania statutowe, o ile są one
zgodne z zadaniami Gminy.
§ 15. Gmina moşe, w ramach inicjatywy lokalnej,
zawrzeć z organizacją umowę na realizację zadania
publicznego i przekazać jej na podstawie umowy
uşyczenia na czas trwania tej umowy rzeczy konieczne do wykonania inicjatywy lokalnej.
§ 16. Organizacje mogą za pośrednictwem Referatu Rozwoju Lokalnego i Promocji Gminy nawiązywać kontakty z przedstawicielami organizacji
i instytucji z miast, z którymi Gmina ma zawarte
porozumienia o współpracy.
§ 17. Gmina w zakresie realizacji zadań własnych
moşe zawierać porozumienia o pozafinansowej
współpracy z organizacjami.

2. Przystępując do tworzenia strategii, programów społecznych oraz innych aktów wpływających
na współpracę organizacji z Gminą, Gmina zaprasza
do współpracy organizacje. W razie potrzeby mogą
być tworzone wspólne zespoły robocze.
§ 20. Organizacje realizujące zadania publiczne
na podstawie zawartych umów zobowiązane są do:
1. promowania Gminy Sława poprzez umieszczenie na wszystkich materiałach promocyjnych
i informacyjnych dotyczących zadań finansowanych
i dofinansowanych ze środków Gminy informacji
o zaangaşowaniu Gminy w realizację wspólnego
projektu, a takşe do zamieszczania Herbu Gminy
Sława;
2. informowania w trakcie wykonywania zadania
o wsparciu finansowym ze strony Gminy.
§ 21. Za kontakty Gminy z organizacjami odpowiada Referat Rozwoju Lokalnego i Promocji Gminy.
§ 22. 1. Komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego prowadzą bezpośrednią współpracę z organizacjami.
2. Współpraca, o której mowa w ust. 1, polega
w szczególności na:
1) prowadzeniu konsultacji z organizacjami
w sprawach waşnych dla mieszkańców Gminy
oraz w sprawach projektów aktów prawnych,
będących w zakresie działalności danej organizacji, przy czym konsultacje te nie mogą być
zastąpione konsultacjami z innymi, np. ustawowymi organami;
2) podejmowaniu i prowadzeniu bieşącej współpracy z organizacjami statutowo prowadzącymi
działalność poşytku publicznego;
3) przygotowaniu i prowadzeniu konkursów ofert
dla organizacji na realizację zadań finansowanych lub dofinansowywanych ze środków
Gminy;
4) sporządzaniu sprawozdań z prowadzonej finansowej i pozafinansowej współpracy z organizacjami;
5) przekazywaniu do zaopiniowania projektów aktów prawnych Radzie Miejskiej w Sławie.
3. Kierujący komórkami organizacyjnymi Urzędu
Miejskiego w Sławie informują Referat Rozwoju
Lokalnego i Promocji Gminy o prowadzonej współpracy, z własnej inicjatywy lub na jego prośbę.
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§ 23. W 2012 roku priorytetowo będą traktowane
działania związane z obchodami 700 – lecia nadania
Sławie praw miejskich.

sprawność, pochodzenie rasowe i etniczne, orientacja seksualna, religia i wyznanie, pochodzenie społeczne.

§ 24. Poza zadaniami wymienionymi w § 23 do
zadań publicznych w zakresie współpracy Gminy
Sława z organizacjami pozarządowymi w 2012 roku
będą:

10. działania mające na celu popularyzację kultury fizycznej i sportu.

1. działania podejmowane w ramach upowszechniania kultury,
2. działania podejmowane w ramach rozwoju
wspólnoty samorządowej, w tym:
1) wspieranie lokalnych społeczności, w tym partnerstw, oraz propagowanie postaw obywatelskich, prodemokratycznych i prospołecznych,
2) upowszechnianie wiedzy o gminie jako wspólnocie samorządowej,
3) wspieranie działań, mających na celu równouprawnienie kobiet i męşczyzn w społeczeństwie lokalnym,
4) wspieranie współpracy organizacji, instytucji
samorządowych i administracji publicznej
w realizacji zadań na rzecz mieszkańców Gminy, w tym w zakresie pozyskiwania funduszy
europejskich;
3. działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i opieki nad zabytkami;
4. wspieranie aktywności turystycznej mieszkańców Gminy oraz turystycznych projektów łączących
pokolenia;
5. zapobieganie dyskryminacji i wykluczeniu
społecznemu osób starszych,
6. prowadzenie działań na rzecz ochrony zwierząt;
7. działania m.in. edukacyjne, konsultacyjne
i informacyjne, dotyczące ochrony oraz promocji
walorów środowiska, przyrody i krajobrazu,

§ 25. Na realizację programu przeznaczona jest
kwota nie większa niş 250 000 złotych.
§ 26. 1. Projekt programu współpracy na 2012
rok powstał na bazie programu współpracy na 2011
rok, z uwzględnieniem zmian wynikających ze znowelizowanej ustawy.
2. Za jego przygotowanie odpowiedzialny był
Referat Rozwoju Lokalnego i Promocji Gminy.
3. Projekt programu został skonsultowany
z organizacjami, w sposób określony w uchwale
X/67/11 Rady Miejskiej w Sławie dnia 30 czerwca
2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu konsultacji
z organizacjami pozarządowymi, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie,
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
4. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji, o których mowa w ust. 3, zamieszczone jest na
stronie internetowej Gminy.
§ 27. 1. Bieşącym monitoringiem realizacji programu zajmuje się Referat Rozwoju Lokalnego
i Promocji Gminy.
2. Monitoring polega na ocenie realizacji opisanych zasad i trybów współpracy.
3. Uzyskiwane w czasie realizacji programu informacje, uwagi, wnioski i propozycje dotyczące
realizowanych projektów będą wykorzystywane do
usprawnienia bieşącej współpracy Gminy z organizacjami.

1) promowanie oszczędnego i racjonalnego zuşycia energii,

4. W rocznym sprawozdaniu z realizacji programu Referat Rozwoju Lokalnego i Promocji Gminy
dokonuje oceny stanu współpracy organizacji
z Gminą w zakresie realizacji projektów oraz oceny
uwag, wniosków i propozycji wypływających z tej
współpracy.

2) popularyzowanie energii odnawialnej oraz
edukacja ekologiczna promująca racjonalne
wykorzystanie zasobów naturalnych,

5. Referat Rozwoju Lokalnego i Promocji Gminy
przygotowuje i składa Burmistrzowi sprawozdanie
z realizacji programu do dnia 15 kwietnia 2013 roku.

3) racjonalizacja gospodarki odpadami, polegająca na ograniczeniu powstawania odpadów,
promocji segregacji, recyklingu oraz odzysku
odpadów,

6. Burmistrz składa Radzie Miejskiej sprawozdanie z realizacji programu w terminie do dnia
30 kwietnia 2013 roku.

8. zrównowaşony rozwój, w tym:

4) prowadzenie i wsparcie edukacji ekologicznej,
5) ochrona dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego;
9. działania mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz dyskryminacji z takich
względów jak: płeć, narodowość, wiek, niepełno-

7. Sprawozdanie z realizacji programu umieszczone zostanie na stronie Gminy i staje się podstawą do prac nad kolejnym programem współpracy.
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§ 29. Uchwała wchodzi w şycie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Aleksander Polański
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UCHWAŁA NR XIII/54/11
RADY MIEJSKIEJ W BABIMOŚCIE
z dnia 30 września 2011r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę
Babimost
Na podstawie art. 5c pkt 1, art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 14
ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572 z póŝniejszymi zmianami) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Usługi świadczone przez publiczne przedszkola prowadzone przez gminę Babimost w zakresie podstawy programowej, określonej w odrębnych
przepisach, są realizowane bezpłatnie w wymiarze
5 godzin dziennie.
§ 2. 1. Świadczenia w przedszkolach publicznych
prowadzonych przez Gminę Babimost, w zakresie
przekraczającym realizację podstawy programowej
wychowania przedszkolnego, są odpłatne na zasadach określonych w § 3.
2. Usługi świadczone przez przedszkola, o których mowa w ust. 1, obejmują:
1) opiekę nad dzieckiem, realizowaną przez osoby
posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
2) gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój mowy i psychofizyczny dziecka,
3) gry i zabawy edukacyjne, aktywizujące oraz
rozwijające zainteresowania otaczającym światem,
4) zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne, twórcze i inne, rozwijające zdolności dzieci oraz za-

spokajające ich zainteresowania i potrzeby aktywności,
5) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój
fizyczny dziecka i korygujące wady postawy,
6) zajęcia i zabawy tematyczne wspomagające
rozwój emocjonalny i społeczny dziecka.
§ 3. Opłata za świadczenia w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego jest pobierana za kaşdą rozpoczętą godzinę przekraczającą wymiar, o którym mowa w § 1, i wynosi 0,12% aktualnie obowiązującego
minimalnego wynagrodzenia za pracę, ogłaszanego
przez Prezesa Rady Ministrów w Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXX/163/09 Rady
Miejskiej w Babimoście z dnia 24 września 2009r.
w sprawie opłat za świadczenia w publicznych
przedszkolach prowadzonych przez Gminę Babimost.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Babimostu.
§ 6. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Henryk Paciejewski
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UCHWAŁA NR VII/44/2011
RADY GMINY BOGDANIEC
z dnia 30 września 2011r.
w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Bogdaniec
Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) uchwala
się, co następuje:

6) zabawy ruchowe, zaspokajające potrzebę aktywności fizycznej,

§ 1. Świadczenia udzielane przez przedszkole
publiczne prowadzone przez Gminę Bogdaniec,
zapewniające bezpłatne nauczanie, wychowanie
i opiekę, uwzględniające podstawę programową
wychowania przedszkolnego, realizowane są od
godz. 8.00 do godz. 13.00.

§ 3. Za kaşdą rozpoczętą godzinę świadczeń,
o których mowa w § 2 ustala się opłatę w wysokości
1,5zł (słownie: jeden złoty 50/100).

§ 2. Świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Bogdaniec, wykraczające
poza czas 5 godzinnego bezpłatnego nauczania,
wychowania i opieki, obejmują między innymi:
1) gry i zabawy rozwijające samodzielność, zainteresowania i umiejętności plastyczne, muzyczne,
teatralne, konstrukcyjne,
2) zajęcia rozwijające postawy aktywne i wyobraŝnię wychowanków,
3) gry, zabawy, spacery na świeşym powietrzu,
wdraşające do zdrowego stylu şycia,

7) czas odpoczynku i posiłków.

§ 4. Opłata, o której mowa w § 2, nie obejmuje
kosztów wyşywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych, a w szczególności: nauki języków obcych
i rytmiki.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XXIII/206/2010 Rady
Gminy Bogdaniec z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Gminnych Przedszkoli Publicznych prowadzonych przez Gminę Bogdaniec.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bogdaniec.
§ 7. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Janina Mirosława Cytlak

4) organizowane przez przedszkole uroczystości
i imprezy z udziałem rodziny oraz przedstawicieli środowiska lokalnego,
5) kółka zainteresowań: plastyczne, muzyczne, teatralne, itp.,
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UCHWAŁA NR VII/45/2011
RADY GMINY BOGDANIEC
z dnia 30 września 2011r.
w sprawie poboru od osób fizycznych w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości,
podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego ustalenia inkasentów oraz zasad wynagrodzenia za
inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku
rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 ze zm.),
art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95,
poz. 613 ze zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 paŝdziernika 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002r.
Nr 200, poz. 1682 ze zm.), art. 28§ 4 i art. 47 § 4a
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podat-

kowa (Dz. U. z 2005 Nr 8, poz. 60 ze zm.) uchwala
się, co następuje:
§ 1. Zarządza się na terenie gminy Bogdaniec
pobór w drodze inkasa, podatku od nieruchomości,
podatku rolnego oraz podatku leśnego, od osób
fizycznych w formie łącznego zobowiązania pienięşnego.
§ 2. 1. Inkasentami naleşności z tytułu łącznego
zobowiązania pienięşnego wyznacza się:
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1) w sołectwie Bogdaniec - Bronisława Wiącka

20) w sołectwie Wieprzyce - Dorotę Urbaniak

2) w sołectwie Chwałowice - Ryszarda Zalewskiego

21) w sołectwie Włostów - Renatę Suchecką

3) w sołectwie Jasiniec - Graşynę Błaşejczyk
4) w sołectwie Jenin - Krystynę Józefowską

2. Funkcja inkasenta wygasa z chwilą utraty
funkcji sołtysa.
§ 3. Za pobór podatku w drodze inkasa inkasentom wymienionym w § 2 pkt 1 przysługuje wynagrodzenie w wysokości 8% zainkasowanych przez
nich naleşności podatkowych.

5) w sołectwie Jeniniec - Sławomira Saja
6) w sołectwie Gostkowice - Marka Toruńskiego

§ 4. Terminem rozliczenia dla inkasentów jest
dzień następujący po terminie płatności. Jeśli termin płatności, przypada na dzień ustawowo wolny
od pracy, za ostatni dzień terminu uwaşa się pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu.

7) w sołectwie Jeninek - Adama Bednarskiego
8) w sołectwie Jeşe - Renatę Kowal
9) w sołectwie Jeşyki - Annę Pokorską
10) w sołectwie Krzyszczyna - Barbarę Knap

14) w sołectwie Łupowo - Wandę Pielechę

§ 5. Traci moc uchwała Nr XIV/87/99 Rady Gminy w Bogdańcu z dnia 28 grudnia 1999r. w sprawie
zarządzenia poboru naleşności pienięşnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pienięşnego
podatków oraz określenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso.

15) w sołectwie Motylewo - Edmunda Kruszewskiego

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bogdaniec.

16) w sołectwie Podjenin - Norberta Banickiego

§ 7. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

11) w sołectwie Krzyszczynka - Karola Markiewicza
12) w sołectwie Kwiatkowice - Katarzynę Szafraniec
13) w sołectwie Lubczyno - Marcina Cyganiaka

17) w sołectwie Racław - Waldemara Adamczaka
18) w sołectwie Roszkowice - Andrzeja Wygnańca

Przewodnicząca Rady
Janina Mirosława Cytlak

19) w sołectwie Stanowice - Aleksandra Sidorowicza
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UCHWAŁA NR XI/74/2011
RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO
z dnia 28 września 2011r.
w sprawie zmiany zarządzenia Nr R/29/2002 osoby pełniącej funkcję organów Powiatu Wschowskiego
z dnia 6 maja 2002r. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Wschowskiego
Na podstawie art. 2 ust. 4, art. 12 pkt. 1 i 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, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40,
poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21,
poz. 113) uchwala się, co następuje:
§ 1. W statucie Powiatu Wschowskiego stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr R/29/2002 osoby
pełniącej funkcję organów Powiatu Wschowskiego
z dnia 6 maja 2002r. w sprawie ustanowienia statutu
Powiatu Wschowskiego (Dz. Urz. Woj. Lubus.
z 2002r. Nr 55, poz. 669, z 2009r. Nr 63, poz. 877)
wprowadza się następujące zmiany:

1) § 7a otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 7a. 1. Obywatelom udostępnia się informacje
publiczne wynikające z wykonywania zadań publicznych przez organy powiatu.
2. Udostępnienie dokumentów następuje przez
ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej.
3. Informacje publiczne, które nie zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej,
udostępniane są na wniosek zainteresowanego.
4. W przypadku udostępniania informacji publicznej na wniosek, jeşeli z udostępnieniem
związane są dodatkowe koszty ze względu na
sposób udostępnienia, pobiera się opłaty w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
5. Dokumenty z posiedzeń rady i komisji rady
podlegają udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu.
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6. Udostępnianie dokumentów, o których mowa
w ust. 3 polega na umoşliwieniu:

siedzeń, z wyłączeniem prawem chronionych tajemnic.

1) wglądu do dokumentów,

9. Uprawnienia określone w ust. 1 nie znajdują
zastosowania w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile
ustawy nie stanowią inaczej niş art. 73 kpa.”

2) robieniu notatek i kopii.
7. Dokumenty z zakresu działania Rady i komisji
udostępniane są we wskazanej przez starostę
komórce organizacyjnej starostwa w dniach
i godzinach pracy urzędu oraz w obecności wyznaczonego pracownika urzędu. Zabrania się
wypoşyczania i wynoszenia dokumentacji poza
wyznaczone pomieszczenie biurowe.
8. Udostępnienie informacji w zakresie działalności zarządu następuje w formie umoşliwienia
wglądu do kopii protokołów z posiedzeń zarządu
lub udostępnienia wyciągów z protokołów z po-

2) skreśla się § 8 ust. 1 – 3, § 10, § 12 ust. 3.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Wschowskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Ryszard Szumski
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