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UCHWAŁA NR IX/33/2011
RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU
z dnia 22 czerwca 2011r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kosieczyn
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
- tekst jednolity z późn. zm.1), art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospoda1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80
poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055,
Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175
poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U.
z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218,
Dz. U 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009r.
Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241, Dz. U z 2010r. Nr 28 poz. 142
i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz 675.

rowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717,
z późn. zm.2), w oparciu o uchwałę nr XXX/6/2009
Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 29 stycznia
2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kosieczyn oraz zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Kosieczyn
2

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r.
Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, Dz. U. z 2005r. Nr 113 poz. 954,
Nr 130 poz. 1087, Dz. U. z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635,
Dz. U. z 2007r. Nr 127 poz. 880, Dz. U. Z 2008r. Nr 199 poz. 1227,
Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413, Dz. U. z 2010r. Nr 24 poz. 124,
Nr 75 poz. 474, Nr 106 poz 675, Nr 119, poz 804, Nr 130 poz. 871,
Nr 149 poz. 996, Nr 155 poz. 1043, Dz. U. z 2011r. Nr 32 poz. 159.
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i Chlastawa, tereny położone w obrębie wsi Kosieczyn i Chlastawa przy drodze woj. Nr 302 i po
stwierdzeniu że nie narusza on ustaleń studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbąszynek, uchwalonym uchwałą
nr VII/77/2000 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia
11 maja 2000r. uchwala się, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Przedmiotem uchwały jest miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego wsi Kosieczyn.
2. Granice terenów objętych planem określone
zostały na rysunku planu, stanowiącym załącznik
graficzny do niniejszej uchwały.
3. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są:
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7) infrastrukturę techniczną, oznaczoną na rysunku planu symbolem E – elektroenergetyka.
§ 3. 1. Ustalenia planu w obszarze, o którym
mowa w § 1 ust. 2, zawarte są w treści niniejszej
uchwały, obejmującej:
1) rozdział 1, zawierający przepisy ogólne;
2) rozdział 2, zawierający przepisy obowiązujące
w całym obszarze objętym planem, określające:
a) zasady przeznaczenia terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu
lub różnych zasadach zagospodarowania,
b) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
c) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,

1) załącznik graficzny nr 1 – rysunek planu w skali
1: 1 000 wraz z wyrysem ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;

d) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,

2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do
publicznego wglądu projektu planu;

f)

3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach
publicznych.

e) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,
szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości,

g) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji,
h) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej,
i)

sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

§ 2. 1. Przedmiotem ustaleń planu jest przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, usługi, zabudowę techniczno – produkcyjną, komunikację i zieleń izolacyjną.

3) rozdział 3, zawierający przepisy dotyczące wydzielonych stref, określające szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

2. Na obszarze objętym niniejszą uchwał ą wyodrębnia się tereny wydzielone na rysunku planu
liniami rozgraniczającymi, które przeznacza się pod:

4) rozdział 4, zawierający warunki zagospodarowania dla poszczególnych terenów, określające:

1) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, oznaczoną na rysunku planu symbolami MN1
i MN2;
2) zabudowę usługową, oznaczoną na rysunku
planu symbolami U1 i U2;
3) zabudowę techniczno – produkcyjną, oznaczoną na rysunku planu symbolem P;
4) zieleń, oznaczoną na rysunku planu symbolami:
a) ZI – zieleń izolacyjna,
b) ZP – zieleń urządzona;

a) przeznaczenie terenów,
b) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;
5) rozdział 5, zawierający przepisy końcowe.
2. Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu:
1) granica obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

5) wody powierzchniowe, oznaczone na rysunku
planu symbolem WS;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

6) komunikację, oznaczoną na rysunku planu
symbolami:

5) symbole literowe przeznaczenia terenów.

a) KDL - droga publiczna lokalna,
b) KDD1 i KDD2 - drogi publiczne dojazdowe,
c) KDW – droga wewnętrzna,
d) KX – ciąg pieszy;

4) strefy techniczne;
3. Pozostałe, niewymienione w ust. 2 elementy
rysunku planu, jak np. treść podkładu mapowego,
mają charakter informacyjny i nie są ustaleniami
planu.
§ 4. Ilekroć jest mowa o:
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1) uchwale należy przez to rozumieć uchwałę Rady Miejskiej w Zbąszynku;
2) planie należy przez to rozumieć wszystkie ustalenia dotyczące obszaru objętego niniejszą
uchwałą;
3) przepisach odrębnych należy przez to rozumieć
obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami
wykonawczymi;
4) rysunku planu należy przez to rozumieć rysunek, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 niniejszej
uchwały;
5) terenie należy przez to rozumieć obszar o tożsamym rodzaju przeznaczenia, wyznaczony na
rysunku planu liniami rozgraniczającymi
i oznaczony symbolem literowym i liczbowym;
6) przeznaczeniu podstawowym należy przez to
rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu, który
dominuje w obszarze wydzielonym liniami rozgraniczającymi, obejmujący min. 51% powierzchni nieruchomości lub/i min. 51% powierzchni całkowitej wszystkich budynków istniejących i planowanych, położonych w jej
granicach;
7) przeznaczeniu dopuszczalnym należy przez to
rozumieć rodzaj przeznaczenia inny niż podstawowy, który uzupełnia i wzbogaca użytkowanie podstawowe i nie może zaistnieć bez
przeznaczenia podstawowego;
8) wysokości zabudowy należy przez to rozumieć
definicję zgodną z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z dopuszczeniem w bryle budynku, lokalnych dominant o indywidualnych wysokościach, z zastrzeżeniem, iż rzut dominanty nie
może przekroczyć 10% powierzchni zabudowy
tego budynku;
9) powierzchni zabudowy należy przez to rozumieć sumę powierzchni zabudowy, tj. największą obszarowo powierzchnię poziomego rzutu
jednej kondygnacji naziemnej, liczonej po zewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych
wszystkich obiektów budowlanych, wraz z budynkami gospodarczymi i pomocniczymi, występującymi w obrębie danej nieruchomości;
10) wskaźniku intensywności zabudowy - należy
przez to rozumieć iloraz: sumy powierzchni całkowitych, liczonych w zewnętrznym obrysie
murów wszystkich kondygnacji nadziemnych,
wszystkich budynków położonych w granicach
nieruchomości, do powierzchni tej nieruchomości;
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13) nieprzekraczalnej linii zabudowy należy przez to
rozumieć granicę, poza którą nie może być wysunięte lico budynku, z dopuszczeniem jej naruszenia przez balkony, zadaszenia, niezabudowane ganki, schody i rampy;
14) elewacji frontowej - należy przez to rozumieć
elewację głównego budynku zwróconą w stronę drogi publicznej;
15) kondygnacji - należy przez to rozumieć kondygnację nadziemną;
16) reklamie wielkogabarytowej należy przez to rozumieć wolnostojące, trwale związane z gruntem urządzenie reklamowe, w tym umieszczane
na elementach konstrukcyjnych, obiektach budowlanych lub ogrodzeniach, którego przynajmniej jeden z wymiarów przekracza 4,0m;
17) strefie technicznej należy przez to rozumieć
strefę od sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, obejmującą pasy terenu wzdłuż sieci,
pozwalające na stały lub okresowy dostęp operatora kontrolującego stan sieci, a w przypadku
awarii - na jej usunięcie, ustalaną na podstawie
rodzaju sieci, średnicy i głębokości jej posadowienia.
Rozdział 2
Przepisy obowiązujące w całym obszarze objętym
planem
§ 5. 1. Ustala się zasady przeznaczenia terenów.
2. Tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi
mogą być zagospodarowane wyłącznie na cele
zgodne z podstawowym przeznaczeniem lub łącznie
z przeznaczeniem dopuszczalnym, zgodnie z ustaleniami określonymi w zapisach niniejszej uchwały,
w tym w warunkach zagospodarowania dla poszczególnych terenów, zawartymi w rozdziale 4.
3. W ramach terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi, obok zagospodarowania zgodnego
z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym,
mogą występować dojścia piesze i dojazdy do budynków, miejsca postojowe dla samochodów osobowych, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej
oraz zieleń urządzona, o ile przepisy szczegółowe
nie stanowią inaczej.
§ 6. 1. Ustala się zasady ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego odnoszące się do wszelkich
działań budowlanych.
2. Nakazuje się:
1) dbanie o docelowe ukształtowanie linii zabudowy, zieleni i ogrodzeń, w szczególności od
strony dróg publicznych;

11) nieuciążliwej działalności usługowej - należy
rozumieć taki rodzaj usług, który nie wywołuje
uciążliwości dla otoczenia w rozumieniu przepisów prawa budowlanego;

2) zachowanie odpowiednich gabarytów budynków w zakresie ich wysokości, formy dachu
i układu kalenicy;

12) zagospodarowaniu tymczasowym należy przez
to rozumieć dotychczasowy sposób korzystania
z terenu, do momentu wprowadzenia zainwestowania zgodnego z ustaleniami planu;

3) realizację w granicach każdej nieruchomości
terenów biologicznie czynnych, do których należą tereny zieleni niskiej – trawniki, zieleni
średniej - krzewy, zieleni wysokiej – drzewa;
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4) lokalizowanie od strony dróg publicznych przy
głównych ciągach ulicznych reprezentacyjnych
elewacji obiektów, głównych wejść i zieleni
ozdobnej;
5) unikanie głębokich wglądów na obiekty usytuowane w głębi działki, szczególnie na zaplecza
gospodarcze, przez odpowiednie uformowanie
zabudowy i wprowadzenie osłon w postaci zieleni, pergoli, ekranów na terenach zabudowy
techniczno – produkcyjnej i usługowej.
3. Dopuszcza się:
1) lokalizację budynków na granicach między sąsiednimi działkami wyłącznie na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową,
oznaczoną symbolami MN1 i MN2, z zachowaniem wyznaczonej na rysunku planu nieprzekraczalnej linii zabudowy;
2) przeznaczenie pasa terenu pomiędzy linią rozgraniczającą teren a linią zabudowy pod realizację:
a) utwardzonego wjazdu na teren działki,
b) dojścia do budynku,
c) zadaszonego i osłoniętego miejsca pod pojemniki na śmieci,
d) miejsc do parkowania,
e) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
f)

zieleni urządzonej i elementów małej architektury;

3) lokalizację reklam wielkogabarytowych wyłącznie na terenach zabudowy techniczno - produkcyjnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem
P oraz usługowej, oznaczonej symbolami U1
i U2.
4. Zakazuje się:
1) stosowania materiałów wykończeniowych typu: blacha trapezowa i falista oraz siding,
z wyjątkiem obiektów produkcyjnych;
2) realizacji ogrodzeń z prefabrykatów betonowych od strony przestrzeni publicznych, o których mowa w § 9.
5. program parkingowy i garażowy:
§ 7. 1. Ustala się zasady ochrony środowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego.
2. Zakazuje się realizacji działalności zaliczanej
do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w przepisach
ochrony środowiska, z wyłączeniem realizacji dróg
publicznych oraz sieci i urządzeń infrastruktury
technicznej.
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westycji pogarszających jakość środowiska,
a w szczególności związanych ze składowaniem, gromadzeniem lub przetwarzaniem odpadów, złomu, zużytych pojazdów, maszyn
i urządzeń, opakowań, paliw lub innych materiałów;

2) lokalizacji obiektów i urządzeń, których uciążliwość przekracza normy określane jako znacząco oddziaływujące na zdrowie ludzi i środowisko;
3) składowania odpadów oraz prowadzenia gospodarki ściekowej i odpadami, mogących
mieć negatywny wpływ na wody gruntowe.
4. W zakresie ochrony przed hałasem - dopuszczalny poziom hałasu określony w przepisach odrębnych dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami MN1 i MN2 wskazuje się jako przyporządkowany rodzajowi „tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”.
5. W zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem nakazuje się:
1) hermetyzację
procesów
technologicznych,
ograniczających emisję zanieczyszczeń;
2) stosowanie paliw ekologicznych, tj. o niskiej
zawartości związków siarki.
6. W zakresie ochrony
i środowiska przed odpadami:

powierzchni

ziemi

1) nakazuje się:
a) zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi organicznej, odpowiednie zdeponowanie oraz ponowne wykorzystanie przy robotach ziemnych związanych z realizacją inwestycji,
b) gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych zgodnie z regulacjami obowiązującymi
w gminie;
2) dopuszcza się wykorzystanie dla potrzeb niwelacji terenu mas ziemnych, stanowiących grunt
rodzimy,
usuwany
lub
przemieszczany,
w związku z realizacją przedsięwzięcia lub realizacją elementów zagospodarowania terenu,
z zastrzeżeniem
przepisów
o ograniczeniu
zmian naturalnego ukształtowania.
7. W zakresie ochrony wód przed zanieczyszczeniem nakazuje się:
1) uszczelnianie powierzchni komunikacyjnych,
w tym placów, dróg i parkingów;

3. Dopuszcza się lokalizację inwestycji należących do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z przepisami odrębnymi, dla których zakazuje się:

2) instalowanie urządzeń oczyszczających wody
opadowe i roztopowe, tj. separatorów i osadników, w szczególności na terenie baz sprzętowo
- transportowych, stacji paliw i magazynów paliw, zakładów usług motoryzacyjnych i innych,
w których istnieje niebezpieczeństwo zanieczyszczenia wód opadowych substancjami ropopochodnymi lub innymi substancjami toksycznymi.

1) realizacji w sąsiedztwie przestrzeni publicznych
działalności uciążliwych dla otoczenia oraz in-

8. W zakresie ochrony terenów zieleni i wartości
krajobrazowych nakazuje się:
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1) utrzymanie istniejącej zieleni, z dopuszczeniem
wycinki w sytuacji konieczności wprowadzenia
niezbędnych rozwiązań z zakresu inwestycji,
w tym dotyczących infrastruktury technicznej
i komunikacji oraz porządkowania struktury
osadniczej, wprowadzając w każdym przypadku
obowiązek wyrównania poniesionych strat
w strukturze zieleni;
2) kształtowanie nowej zieleni w sposób niekolidujący z zabudową, wprowadzanie nowych nasadzeń przy uwzględnieniu ich docelowej wysokości i rozłożystości.
§ 8. 1. Ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.
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3) realizację chodników, posadzek placów, ulic,
wydzielonych ciągów pieszych i pieszo – jezdnych;
4) wygradzanie terenów zieleni parkowej z jednoczesnym zapewnieniem ich ogólnodostępności.
§ 10. 1. Ustala się szczegółowe zasady i warunki
scalania i podziału nieruchomości.
2. W obszarze objętym planem nie występują tereny podlegające scaleniu.
3. Dopuszcza się możliwość łączenia wydzielonych działek budowlanych.
4. Wszystkie ustalenia zdefiniowane dla dzielonej nieruchomości są jednocześnie obowiązujące
dla każdej z nowo powstałych działek.

2. Osoby prowadzące roboty budowlane i ziemne na obszarze objętym planem, w przypadku ujawnienia w trakcie prac przedmiotu, które posiada cechy zabytku, zobowiązuje się do:

5. Postuluje się przeprowadzenie podziałów nieruchomości zgodnie z liniami postulowanymi, wyznaczonymi na rysunku planu.

1) wstrzymania wszelkich prac mogących uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;

6. W przypadku innego podziału niż określony
w ust. 5:

2) zabezpieczenia przy użyciu dostępnych środków tego przedmiotu i miejsca jego odkrycia;
3) niezwłocznego zawiadomienia o powyższym
wojewódzkiego konserwatora zabytków lub
Burmistrza Zbąszynka, który jest obowiązany
niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 3 dni
przekazać wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków przyjęte zawiadomienie.

1) ustala się:
a) obowiązek zapewnienia dla wszystkich powstałych w wyniku podziału działek dostępu
do infrastruktury technicznej i do drogi publicznej, w tym poprzez drogi wewnętrzne
o szerokości nie mniejszej niż 6,0m,

§ 9. 1. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

b) konieczność
uwzględnienia
istniejącego
i projektowanego uzbrojenia, z zachowaniem
pasów eksploatacyjnych według zasad określonych przez dysponentów sieci,

2. Do przestrzeni publicznych na terenie objętym
planem wlicza się:

c) minimalną powierzchnię wydzielanych działek budowlanych dla zabudowy:

1) drogi publiczne oznaczone symbolami KDL,
KDD1 i KDD2;

-

usługowej,
- 1500 m2;

2) tereny zieleni parkowej, oznaczone symbolami
ZP;

-

techniczno – produkcyjnej,
symbolem P - 3000 m2,

3) wody powierzchniowe, oznaczone symbolami
WS.

-

mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej - 700 m2,

3. Dla terenów, o których mowa w ust. 2 pkt 1
i 2 nakazuje się ich zagospodarowanie w sposób
umożliwiający poruszanie się osobom niepełnosprawnym.

-

mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej
- 400 m2,

-

mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej
- 250 m2;

4. Zakazuje się grodzenia terenów należących do
przestrzeni publicznych, z wyjątkiem gruntów wydzielonych pod urządzeniami infrastruktury technicznej.

oznaczonej

symbolem

U1

oznaczonej

2) zakazuje się:

5. W granicach terenów o których mowa w ust. 2
pkt 1 i 2 dopuszcza się:

a) podziału terenów zainwestowanych, jeżeli
w wyniku powstania nowych nieruchomości
nie będą zachowane odległości pomiędzy
budynkami i obiektami, wynikające z przepisów odrębnych,

1) realizację małej architektury, zieleni i akcentów
plastycznych;

b) wtórnych podziałów terenów przestrzeni publicznych, o których mowa w § 9 ust. 2;

2) realizację elementów użytkowych i dekoracyjnych, a w szczególności lamp oświetleniowych,
słupów ogłoszeniowych, ławek;

3) dopuszcza się:
a) na wszystkich terenach wydzielanie działek
pod urządzenia infrastruktury technicznej
o wielkości zapewniającej dostęp i obsługę
tych urządzeń, pod warunkiem umożliwienia
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właściwego korzystania z dzielonej nieruchomości,
b) wydzielanie działek o powierzchniach mniejszych niż określone w pkt 1 lit. c, w celu powiększenia działek przyległych.
§ 11. 1. Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji.
2. Podstawowy układ komunikacji drogowej, obsługujący teren stanowią:
1) ul. Okrężna i ul. Podgórna – istniejące drogi
publiczne, zlokalizowane w granicach planu,
oznaczone odpowiednio symbolami KDL
i KDD2;
2) ulica przyległa do wschodniej granicy opracowania;
3) projektowane drogi publiczne dojazdowe,
oznaczone na rysunku planu symbolami KDD1
i KDD2.
3. Uzupełnienie układu komunikacji stanowią
projektowane drogi wewnętrzne oznaczone na rysunku planu symbolami KDW oraz niewyznaczone
graficznie, które mogą powstać w przypadku wtórnych podziałów działek.
4. W granicach pasów drogowych dopuszcza się
realizację:
1) wszelkich elementów związanych bezpośrednio
z komunikacją drogową, rowerową i pieszą,
a w szczególności: ogólnodostępnych miejsc
postojowych, zatok autobusowych, chodników,
ścieżek rowerowych;
2) wszelkich elementów związanych bezpośrednio
z komunikacją drogową, rowerową i pieszą,
a w szczególności: ogólnodostępnych miejsc
postojowych, zatok autobusowych, chodników,
ścieżek rowerowych;
3) elementów małej architektury;
4) reklam wielkogabarytowych;
5) zieleni.
5. W sytuacji przebudowy, rozbudowy i budowy
elementów układu komunikacji należy uwzględnić
projektowane oraz istniejące sieci uzbrojenia terenu,
z dopuszczeniem ich przełożenia na koszt administratora drogi i na warunkach uzgodnionych z gestorem danej sieci.
6. Program parkingowy, wyliczony według parametrów i wskaźników określonych dla poszczególnych terenów w rozdziale 4, należy zbilansować
w 100% w ramach terenu planowanej inwestycji, co
w szczególności oznacza zakaz realizacji nowych
inwestycji nie spełniających tego warunku.
§ 12. 1. Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej.
2. Dla wszystkich terenów ustala się, w zależności od potrzeb, wyposażenie w sieć wodociągową,
kanalizacyjną, elektroenergetyczną, gazową, cie-
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płowniczą i teletechniczną wraz z urządzeniami wynikającymi z przepisów odrębnych oraz przynależnymi pasami obsługi technicznej.
3. Ustala się ogólne zasady uzbrojenia terenów:
1) trasy projektowanych głównych sieci infrastruktury technicznej należy, w miarę możliwości, prowadzić w liniach rozgraniczających
dróg, z uwzględnieniem umieszczenia w przekroju poprzecznym ulic wszystkich projektowanych docelowo sieci;
2) wzdłuż istniejących i projektowanych przebiegów sieci i przyłączy należy zachować pasy robocze o szerokości uzależnionej od ich typu
i średnicy, ustalone indywidualnie przez właściwego dysponenta sieci, na których nie należy sytuować budynków, nasadzać drzew, lokalizować elementów małej architektury;
3) dopuszcza się:
a) zmianę przebiegu i parametrów sieci infrastruktury technicznej oraz możliwość ich
przełożenia na koszt władających terenem,
na warunkach ustalonych z gestorem danej
sieci, o ile nie narusza to struktury danej sieci, nie pogarsza warunków obsługi i nie narusza interesów osób trzecich,
b) realizację inwestycji infrastruktury technicznej, których przebieg wynika z zapisów planu
lub przepisów odrębnych i nie wynika z rysunku planu,
c) realizację sieci na terenie inwestora, za zgodą
właściciela i na warunkach określonych przez
dysponenta sieci.
4. W zakresie zaopatrzenia w wodę:
1) ustala się zagwarantowanie pełnego pokrycia
zapotrzebowania z istniejącej i/lub rozbudowywanej miejskiej sieci wodociągowej, przy czym
ilość dostarczanej wody dla poszczególnych typów zabudowy należy przyjąć zgodnie z przepisami w sprawie określenia przeciętnych norm
zużycia wody;
2) nakazuje się zapewnienie wymaganego zaopatrzenia wodnego do celów przeciwpożarowych.
5. W zakresie odprowadzenia ścieków bytowych
komunalnych i przemysłowych oraz wód opadowych i roztopowych, zwanych dalej ściekami:
1) nakazuje się:
a) odprowadzenie ścieków do miejskiej kanalizacji sanitarnej, o ile spełniają one parametry
zgodne z przepisami odrębnymi,
b) podczyszczanie
ścieków
przemysłowych
przed wprowadzeniem ich do istniejącego
systemu sieci kanalizacyjnej;
2) dopuszcza się:
a) dla zabudowy mieszkaniowej budowę i korzystanie ze szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości, wyłącznie do
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czasu pojawienia się możliwości przyłączenia
do sieci kanalizacyjnej,

mórkowej, urządzeń nadawczych, stacji radiowych i centrali telekomunikacyjnych,

b) użytkowanie wód opadowych do celów
technologicznych przemysłowych w formie
zamkniętego obiegu wody.

4) dopuszcza się na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lokalizację infrastruktury
telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu.

c) odprowadzanie wód opadowych na terenach
mieszkaniowych w granicach własnej nieruchomości.
6. W zakresie gospodarki odpadami:
1) nakazuje się segregację wytwarzanych odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi;
2) dopuszcza się krótkoterminowe gromadzenie
odpadów komunalnych i odpadów produkcyjnych w granicach działek, na których są wytwarzane, w szczelnych pojemnikach uniemożliwiających przedostanie się zanieczyszczeń do wód
gruntowych, a następnie ich wywóz przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo.
7. W zakresie elektroenergetyki:
1) ustala się pokrycie zapotrzebowania z sieci
elektroenergetycznej;
2) nakazuje się zasilanie nowych odbiorców energii elektrycznej liniami kablowymi z projektowanych stacji transformatorowych;
3) dopuszcza się:
a) realizację stacji transformatorowych na terenie inwestora,
b) skablowanie istniejących i projektowanych
sieci.
8. W zakresie zaopatrzenia w ciepło:
1) ustala się pokrycie zapotrzebowania z miejskiej
sieci ciepłowniczej;
2) dopuszcza się dostawę ciepła poprzez wykorzystanie nieuciążliwych źródeł ciepła, w tym:
energii elektrycznej, gazu, oleju opałowego lub
innych niekonwencjonalnych ekologicznych
źródeł.
9. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się dostawę z dystrybucyjnej sieci gazowej, w uzgodnieniu
z operatorem sieci po spełnieniu warunków technicznych i ekonomicznych przyłączenia na zasadach
określonych przez operatora sieci, zgodnie z ustawą
Prawo energetyczne i rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy.
10. W zakresie telekomunikacji:
1) ustala się zapewnienie dostępu do sieci telekomunikacyjnej;
2) nakazuje się skablowanie sieci;
3) dopuszcza się w granicach działek lub na obiektach na terenach zabudowy techniczno – produkcyjnej, oznaczonej symbolem P oraz zabudowy usługowej, oznaczonej symbolami U1
i U2 lokalizację stacji bazowych telefonii ko-

§ 13. 1. Ustala się sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania
terenów.
2. Zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych, poza obiektami i urządzeniami infrastruktury
technicznej oraz obiektami stanowiącymi zaplecze
budowlane dla realizowanej inwestycji.
3. Nakazuje się likwidację tymczasowego zagospodarowania w przypadku możliwości realizacji
przeznaczenia zgodnego z ustaleniami planu.
Rozdział 3
Przepisy dotyczące wydzielonych stref, określające
szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy
§ 14. 1. Ustala się strefy techniczne, w których
zakazuje się lokalizacji zabudowy i trwałych nasadzeń:
1) strefa ograniczonego użytkowania od istniejącej linii energetycznej 15 kV, o szerokości po
5,0m mierzonej od osi słupa, wyznaczona na
rysunku planu;
2) strefy niewyznaczone graficznie na rysunku
planu, dla których obowiązują strefy o szerokościach uzależnionych od średnicy i typu sieci,
ustalone indywidualnie przez właściwego dysponenta.
2. W przypadku likwidacji sieci strefy, o których
mowa w ust. 1 przestają obowiązywać, natomiast
w przypadku jej przeniesienia - obowiązują strefy
w odniesieniu do nowej lokalizacji.
3. Wyznacza się wskazaną na rysunku planu strefę ochrony sanitarnej cmentarza w promieniu 50,0m
od jego granicy, w zasięgu której:
1) zakazuje się lokalizacji:
a) obiektów mieszkalnych,
b) studni i źródeł służących do czerpania wody
pitnej i potrzeb gospodarczych;
2) dopuszcza się lokalizację niepodpiwniczonych
garaży, budynków gospodarczych, wiat i altan,
itp. obiektów.
Rozdział 4
Warunki zagospodarowania dla poszczególnych
terenów
§ 15. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu
symbolami MN1.
2. Ustala się przeznaczenie terenu:
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1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca wraz z przynależnym
zagospodarowaniem terenu;
2) dopuszczalne: nieuciążliwa działalność usługowa, handlowa lub rzemieślnicza, realizowana
wyłącznie na zasadzie wykorzystania części budynku mieszkalnego, zajmująca maksymalnie
30% powierzchni całkowitej budynku, pod warunkiem zagwarantowania właściwej obsługi
w zakresie: dojazdów, dostaw, miejsc parkingowych, składowania odpadów.
3. Zasady zagospodarowania terenu, parametry
i wskaźniki:
1) maksymalna powierzchnia zabudowy - 30%
powierzchni działki;
2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna
- 50% powierzchni działki;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy – w odległości:
a) 8,0m od linii rozgraniczających tereny zieleni
izolacyjnej, oznaczonej symbolem ZI;

1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, bliźniacza lub szeregowa wraz z przynależnym zagospodarowaniem
terenu;
2) dopuszczalne: nieuciążliwa działalność usługowa, handlowa lub rzemieślnicza, realizowana
wyłącznie na zasadzie wykorzystania części budynku mieszkalnego, zajmująca maksymalnie
30% powierzchni całkowitej budynku, pod warunkiem zagwarantowania właściwej obsługi
w zakresie: dojazdów, dostaw, miejsc parkingowych, składowania odpadów.
3. Zasady zagospodarowania terenu, parametry
i wskaźniki:
1) maksymalna powierzchnia zabudowy - 40%
powierzchni działki;
2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna
- 30% powierzchni działki;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy – w odległości:
a) 6,0m od linii rozgraniczającej od strony drogi,

b) 6,0m od pozostałych linii rozgraniczających,

b) 4,0m od pozostałych linii rozgraniczających,

4) program parkingowy i garażowy:
a) dla zabudowy mieszkaniowej - nie mniej niż
1 miejsce postojowe lub garaż w granicach
nieruchomości,
b) w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej - nie mniej niż dodatkowe
1 miejsce postojowe na każde 25m² powierzchni użytkowej lokalu;
5) wjazd na tereny nieruchomości od strony dróg
publicznych dojazdowych oznaczonych symbolem KDD1 lub dróg wewnętrznych oznaczonych
symbolem KDW.

4) w przypadku innego podziału terenu niż zostało
to
zaproponowane
na
rysunku
planu,
w szczególności w celu realizacji zabudowy
bliźniaczej lub szeregowej, a tym samym zmiany przebiegu dróg wewnętrznych, od strony
nowowyznaczanej drogi wewnętrznej zamiast
nieprzekraczalnych linii zabudowy wskazanych
na rysunku planu obowiązują linie w odległości
5,0m;
5) program parkingowy i garażowy:
a) dla zabudowy mieszkaniowej - nie mniej niż
1 miejsce postojowe lub garaż w granicach
nieruchomości,

4. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
1) maksymalna
– 18,0m;

szerokość

elewacji
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b) w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej - nie mniej niż dodatkowe
1 miejsce postojowe na każde 25m² powierzchni użytkowej lokalu.

frontowej

2) wysokość zabudowy:
a) mieszkaniowej - do 2 kondygnacji, w tym
poddasze użytkowe, ale nie więcej niż 9,0 m,
b) gospodarczej i pomocniczej, w tym garaży
- 1 kondygnacja, ale nie wyższa niż 4,0 m;
3) w zakresie geometrii dachu ustala się:
a) dachy dwu- i wielospadowe, o kącie nachylenia połaci od 22° do 45°,
b) możliwość umieszczania okien połaciowych
i lukarn,

4. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
1) szerokość elewacji frontowej:
a) dla zabudowy wolnostojącej – do 18,0m,
b) dla zabudowy bliźniaczej – od 9,0m do
12,0m,
c) dla zabudowy szeregowej – od 7,0m do
9,0m;
2) wysokość zabudowy:

c) dla budynków gospodarczych i pomocniczych – dachy indywidualne.

a) mieszkaniowej - do 3 kondygnacji, w tym
poddasze użytkowe, ale nie więcej niż 11,0m,

§ 16. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu
symbolami MN2.

b) gospodarczej i pomocniczej, w tym garaży
- 1 kondygnacja, ale nie wyższa niż 4,0m;

2. Ustala się przeznaczenie terenu:

3) w zakresie geometrii dachu ustala się dachy
indywidualne.
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§ 17. 1. Wyznacza się teren zabudowy usługowej, oznaczony na rysunku planu symbolem U1.

b) realizację zieleni rekreacyjnej towarzyszącej
obiektom budowlanym wraz z elementami
małej architektury,

2. Ustala się przeznaczenie terenu:

c) realizację dojść i dojazdów, placów manewrowych w formie wydzielonych działek,

1) podstawowe:
a) usługi publiczne, a w szczególności: oświaty,
zdrowia, kultury, administracji, zespolonej
administracji publicznej, tj. straży pożarnej,
policji i pogotowia ratunkowego,

d) lokalizację sieci i obiektów infrastruktury
technicznej związanej z obsługą zagospodarowania terenu,
e) lokalizację pylonów i reklam wielkogabarytowych.

b) usługi komercyjne, w tym: handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży do 2000m²,
gastronomia, usługi rzemieślnicze i inne;
2) dopuszczalne:
a) usługi motoryzacyjne, z wyłączeniem stacji
paliw,
b) składy i magazyny wyłącznie dla obsługi
obiektów funkcji podstawowej.
3. Zasady zagospodarowania terenu, parametry
i wskaźniki oraz zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
1) ustala się:
a) maksymalną powierzchnię zabudowy - 60%
powierzchni nieruchomości,
b) minimalną powierzchnię biologicznie czynną
– 15% powierzchni nieruchomości, w tym dla
zieleni wysokiej należy przeznaczyć co najmniej 20 % terenów biologicznie czynnych,
c) dostosowanie charakteru i skali usługowej
działalności gospodarczej do wielkości nieruchomości gwarantującej właściwą obsługę
w zakresie dojazdów, miejsc parkingowych
placów manewrowych składowania odpadów,
d) zapewnienie pełnej obsługi parkingowej
w granicach nieruchomości, przy czym należy przyjąć:
-

-

w przypadku działalności usługowej komercyjnej nie mniej niż 1 miejsce postojowe na 25m² powierzchni użytkowej,
w przypadku usług gastronomii nie mniej
niż 1 miejsce postojowe na 6 miejsc konsumpcyjnych,

e) nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 10,0m od linii rozgraniczających;
2) zakazuje się:
a) lokalizacji hurtowni,
b) prowadzenia działalności przekraczającej dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, na
podstawie przepisów odrębnych,
c) lokalizacji działalności oraz usług powodujących uciążliwość dla środowiska i zdrowia
ludzi, nie dopuszczonych na podstawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
3) dopuszcza się:
a) budowę parkingów i garaży podziemnych,
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4. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
1) ustala się wysokość zabudowy do 3 kondygnacji i do 15,0m wysokości,
2) w zakresie geometrii dachu – dachy indywidualne.
§ 18. 1. Wyznacza się teren zabudowy usługowej, oznaczony na rysunku planu symbolem U2.
2. Ustala się przeznaczenie terenu:
1) podstawowe: usługi komercyjne, w tym: handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży do
2000m², gastronomia, usługi rzemieślnicze,
administracja, usługi różne wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu;
2) dopuszczalne:
a) usługi motoryzacyjne, z wyłączeniem stacji
paliw,
b) lokale mieszkalne lokalizowane na kondygnacjach powyżej parteru, pod warunkiem
zachowania parametrów ochrony przed hałasem, jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.
3. Zasady zagospodarowania terenu, parametry
i wskaźniki oraz zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
1) ustala się:
a) maksymalną powierzchnię zabudowy - 60%
powierzchni nieruchomości,
b) minimalną powierzchnię biologicznie czynną
– 15% powierzchni nieruchomości, w tym dla
zieleni wysokiej należy przeznaczyć co najmniej 20% terenów biologicznie czynnych,
c) dostosowanie charakteru i skali usługowej
działalności gospodarczej do wielkości nieruchomości gwarantującej właściwą obsługę
w zakresie dojazdów, miejsc parkingowych
placów manewrowych składowania odpadów,
d) zapewnienie pełnej obsługi parkingowej
w granicach nieruchomości, przy czym należy przyjąć:
-

w przypadku działalności usługowej komercyjnej nie mniej niż 1 miejsce postojowe na 25m² powierzchni użytkowej,
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w przypadku usług gastronomii nie mniej
niż 1 miejsce postojowe na 6 miejsc konsumpcyjnych,

1) ustala się:
a) maksymalną powierzchnię zabudowy - 60%
powierzchni nieruchomości,

e) nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 10,0m od linii rozgraniczających;

b) minimalną powierzchnię biologicznie czynną
– 10%, w tym dla zieleni wysokiej należy
przeznaczyć co najmniej 20% terenów biologicznie czynnych,

2) zakazuje się:
a) zakazuje się lokalizacji garaży wolnostojących,

c) utrzymanie nieprzekraczalnej linii zabudowy
w odległości:

b) lokalizacji hurtowni,
c) prowadzenia działalności przekraczającej dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, na
podstawie przepisów odrębnych,
d) lokalizacji działalności oraz usług, powodujących uciążliwość dla środowiska i zdrowia
ludzi, nie dopuszczonych na podstawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

d) lokalizację sieci i obiektów infrastruktury
technicznej związanej z obsługą zagospodarowania terenu,
e) lokalizację pylonów i reklam wielkogabarytowych.

20,0m od strony terenów kolejowych,

-

10,0m od pozostałych linii rozgraniczających,

e) obsługa komunikacyjna bezpośrednio z istniejących lub projektowanych dróg publicznych lub poprzez drogi wewnętrzne;

a) budowę parkingów i garaży podziemnych,

c) realizację dojść i dojazdów, placów manewrowych w formie wydzielonych działek,

-

d) program parkingowy i garażowy dostosowany do zamierzonego sposobu użytkowania,
pokrywający co najmniej potrzeby zatrudnionych, tj. 20 miejsc na 100 osób zatrudnionych,

3) dopuszcza się:

b) realizację zieleni rekreacyjnej towarzyszącej
obiektom budowlanym wraz z elementami
małej architektury,
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2) zakazuje się realizacji inwestycji, których zalanie spowoduje niebezpieczeństwo zaistnienia
katastrofy ekologicznej oraz skażenia wód,
w tym: magazynów produktów ropopochodnych oraz innych substancji chemicznych, składowisk odpadów przemysłowych;
3) dopuszcza się w granicach nieruchomości realizację:
a) komunikacji wewnętrznej pieszej i kołowej,
b) zieleni urządzonej,

4. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:

c) urządzeń i sieci infrastruktury technicznej.

1) ustala się wysokość zabudowy do 3 kondygnacji i do 15,0m wysokości,
2) w zakresie geometrii dachu – dachy indywidualne.
§ 19. 1. Wyznacza się tereny zabudowy techniczno - produkcyjnej, oznaczone na rysunku planu
symbolami P.
2. Ustala się przeznaczenie terenów:
1) podstawowe:
a) obiekty produkcyjne,
b) tereny magazynowo - składowe, w tym magazyny i składy zabudowane,
c) bazy sprzętowo – transportowe;
2) dopuszczalne:
a) handel hurtowy i detaliczny,

4. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
1) wysokość zabudowy - do 3 kondygnacji, ale nie
wyższa niż 15,0m, przy czym nie dotyczy ona
obiektów i urządzeń typu: kominy, maszty oraz
obiektów, których wysokość zależy od względów technologicznych ( maksimum 35.0m.)
2) w zakresie geometrii dachu dopuszcza się stosowanie dachów według indywidualnych potrzeb.
§ 20. 1. Wyznacza się teren zieleni izolacyjnej,
oznaczony na rysunku planu symbolem ZI.
2. Ustala się przeznaczenie terenów: zieleń wysoka.
3. Zasady zagospodarowania terenu, parametry
i wskaźniki:

b) stacje obsługi, stacje serwisowe, stacje autogazu, stacje paliw,

1) ustala się minimalną powierzchnię biologicznie
czynną – 90%, w tym co najmniej 60% terenu
należy przeznaczyć dla zieleni zimnozielonej;

c) usługi, w szczególności: administracyjne, finansowe, transportowe, motoryzacyjne.

2) zakazuje się:

3. Zasady zagospodarowania terenu, parametry
i wskaźniki:

a) lokalizacji obiektów kubaturowych, w tym
również tymczasowych;
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b) prowadzenia wszelkich działalności niszczących i degradujących teren;
3) dopuszcza się realizację:
a) obiektów i sieci infrastruktury technicznej,
b) obiektów reklamowych związanych trwale
z terenem,
c) ciągów pieszych nieutwardzonych.
§ 21. 1. Wyznacza się tereny zieleni parkowej,
oznaczone na rysunku planu symbolami ZP.
2. Ustala się przeznaczenie terenów:
1) podstawowe – parki, skwery, zieleńce;
2) dopuszczalne:
a) place gier i zabaw,
b) tereny wypoczynku,
c) ścieżki piesze, rowerowe, elementy małej architektury.
3. Zasady zagospodarowania terenu, parametry
i wskaźniki:
1) ustala się minimalną powierzchnię biologicznie
czynną - 80% powierzchni terenu,
2) nakazuje się kompleksowe zagospodarowanie
terenów poprzez realizację elementów małej
architektury, oświetlenia i zieleni;
3) zakazuje się lokalizacji obiektów kubaturowych,
w tym również tymczasowych;
4) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej.
§ 22. 1. Wyznacza się tereny wód powierzchniowych, oznaczone na rysunku planu symbolami WS.
2. Ustala się przeznaczenie terenów: ciek wodny.
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się:
a) zachowanie istniejącego cieku w jego przebiegu,
b) zagwarantowanie dostępu dla obsługi technicznej terenu i zagospodarowania
2) dopuszcza się zmeliorowanie cieku przy zachowaniu jego przepływu;
3) zakazuje się realizacji:
a) obiektów budowlanych z wyjątkiem urządzeń
technicznych związanych z utrzymaniem
i obsługą zbiorników,
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2. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) nakazuje się kompleksową budowę nowych
elementów układu komunikacyjnego wraz
z budową sieci uzbrojenia technicznego;
2) dopuszcza się korektę istniejącego układu komunikacyjnego w projektach technicznych budowy i modernizacji dróg, przy zachowaniu
szerokości
pasa
drogowego,
określonej
w ust. 3;
3) zakazuje się lokalizacji zabudowy trwałej, innej
niż związanej z funkcją drogi i obsługą ruchu.
3. Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu – ustala się minimalną szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających wynoszącą 15,0m.
§ 24. 1. Wyznacza się tereny dróg publicznych
dojazdowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi,
oznaczone na rysunku planu symbolami KDD.
2. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) nakazuje się kompleksową budowę nowych
elementów układu komunikacyjnego wraz
z budową sieci uzbrojenia technicznego;
2) dopuszcza się korektę istniejącego układu komunikacyjnego w projektach technicznych budowy i modernizacji dróg, przy zachowaniu
szerokości
pasa
drogowego,
określonej
w ust. 3;
3) zakazuje się lokalizacji zabudowy trwałej, innej
niż związanej z funkcją drogi i obsługą ruchu.
3. Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu – ustala się minimalną szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających wynoszącą:
1) 10,0m – dla dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami KDD1;
2) 12,0m – dla dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami KDD2.
§ 25. 1. Wyznacza się tereny dróg wewnętrznych
wraz z urządzeniami towarzyszącymi, oznaczone na
rysunku planu symbolami KDW.
2. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) ustala się budowę nowych elementów układu
komunikacyjnego wraz z budową sieci uzbrojenia technicznego;
2) dopuszcza się:
a) realizację dróg w formie ciągów pieszojezdnych,

b) przejść i przejazdów do nieruchomości przyległych, z wyjątkiem kładek na ścieżkach pieszych, łączących tereny zieleni parkowej
oznaczonej symbolem ZP.

b) stosowanie indywidualnych rozwiązań w zakresie nawierzchni, oświetlenia, zieleni, elementów małej architektury,

§ 23. 1. Wyznacza się teren drogi publicznej lokalnej wraz z urządzeniami towarzyszącymi, oznaczony na rysunku planu symbolem KDL.

c) likwidację lub zmianę przebiegu dróg
w przypadku podziału na działki budowlane
innego niż wskazany na rysunku planu,
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z zachowaniem szerokości pasa drogowego,
określonej w ust. 3.
3. Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu - nakazuje się utrzymanie pasa drogowego
o minimalnej szerokości 6,0m w liniach rozgraniczających.
§ 26. 1. Wyznacza się teren komunikacji pieszej,
oznaczony na rysunku planu symbolem KX.
2. Ustala się przeznaczenie terenu - ciąg pieszy.
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się utrzymanie pasa ciągu pieszego
o minimalnej szerokości 5,0m w liniach rozgraniczających;
2) dopuszcza się:
a) realizację:
-

obiektów małej architektury,

-

zieleni,

-

ścieżek rowerowych,

-

sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

b) nawierzchni, oświetlenia.
§ 27. 1. Wyznacza się tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetyka, oznaczone na rysunku
planu symbolami E.
2. Ustala się przeznaczenie terenów:
1) podstawowe - stacje transformatorowe wraz
z przynależnym zagospodarowaniem terenu;
2) dopuszczalne:
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a) wszelkie urządzenia
technicznej,

i sieci

infrastruktury

b) zieleń izolacyjna.
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się:
a) aby uciążliwości bądź szkodliwości dla środowiska wywołane przez obiekt i urządzenia
nie wykraczały poza granice terenu, na którym są zlokalizowane i tym samym nie powodowały konieczności ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania,
b) zagwarantowanie dojazdu dla obsługi technicznej terenu i zagospodarowania;
2) dopuszcza się grodzenie terenu.
Rozdział 5
Przepisy końcowe
§ 28. Ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
wynikającą ze wzrostu wartości nieruchomości,
w wysokości 30%.
§ 29. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zbąszynka.
§ 30. Uchwała wchodzi w życie po upływie
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i podlega publikacji
na stronie internetowej Miasta Zbąszynka.
Przewodniczący Rady
Jan Mazur
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IX/33/2011
Rady Miejskiej w Zbąszynku
z dnia 22 czerwca 2011r.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IX/33/2011
Rady Miejskiej w Zbąszynku
z dnia 22 czerwca 2011r.
ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU PLANU
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.)
Rada Miejska w Zbąszynku rozstrzyga, co następuje:
Do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Kosieczyn wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą skutków wpływu
ustaleń planu na środowisko w siedzibie Urzędu
Miejskim w Zbąszynku przy ul. Rynek 1 w dniach od
dnia 29 kwietnia 2010r. do 20 maja 2010r., nie wniesiono uwag zgodnie z wykazem uwag stanowiących
integralną część dokumentacji formalno - prawnej
prac planistycznych.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr IX/33/2011
Rady Miejskiej w Zbąszynku
z dnia 22 czerwca 2011r.
ROZSTRZYGNIĘCIE
dotyczy sposobu realizacji w planie inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą,
do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Kosieczyn
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2O03r. Nr 80, poz. 717 ze zm.),
art. 7 ust. 1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) oraz art 111, ust. 2 pkt 1 ustawy
z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 ze zm.), Rada Miejska
w Zbąszynku rozstrzyga, co następuje:
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1) z ustaleń zawartych w uchwale w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kosieczyn obejmującego tereny
w granicach określonych w załączniku graficznym nr 1 wynika, że realizacja zapisanych
w nim zadań z zakresu infrastruktury technicznej, w tym budowy dróg, kanalizacji, wodociągów pociąga za sobą wydatki z budżetu gminy,
w zakresie realizacji zadań własnych;

a) budżetowych gminy, wg harmonogramu
planowanych do realizacji inwestycji oraz zadań wprowadzanych w kolejnych latach do
budżetu przez Radę Miejską w Zbąszynku,

2) inwestycje i nakłady wynikające z realizacji zapisów przedmiotowej uchwały, w zakresie budowy i rozbudowy infrastruktury technicznej,
które są niezbędne dla prawidłowego i uporządkowanego zagospodarowania terenu objętego planem, będą finansowane ze środków:

d) własnych inwestorów, na terenie posiadanych przez nich nieruchomości.

b) pozabudżetowych, w tym z funduszy Unii Europejskiej.
c) wynikających z porozumień, w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego,

e) własnych operatorów sieci.
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UCHWAŁA NR VIII/50/11
RADY GMINY BRODY
z dnia 30 czerwca 2011r.
w sprawie zmiany do uchwały Nr X/83/03 Rady Gminy Brody z dnia 10 listopada 2003r. w sprawie
określenia zasad korzystania z terenu pomilitarnego w miejscowości Brożek „Rokita”
Na podstawie art. 40 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2001r.
Nr 142 poz. 142 poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się,
co następuje:
§ 1. 1. W uchwale Rady Gminy Brody Nr X/83/03
Rady Gminy Brody z dnia 10 listopada 2003r.
w sprawie określenia zasad korzystania z terenu
pomilitarnego w miejscowości Brożek „Rokita”
§ 1 ust. 5 otrzymuje nowe brzmienie o treści:
„Zezwala się na przebywanie na terenie pomilitarnym służbom gminnym, radnym Rady Gminy
Brody oraz pracownikom etatowym Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Brodach w zakresie związanym z wykonywaniem
obowiązków służbowych (m.in. kontrola obiektów, gospodarka leśna) a także osobom wykonu2 177

jącym prace w zakresie gospodarki leśnej na zlecenie Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Brodach na terenie zbadanym przez saperów, przy czym prace należy
prowadzić z zachowaniem szczególnych środków ostrożności (wyklucza się prowadzenie niektórych prac np. głębokiej orki, wypalania). "
2. Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Jadwiga Łanicka

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 117

– 10228 –

Poz. 2178,2179

2178
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UCHWAŁA NR XII/70/2011
RADY GMINY SKĄPE
z dnia 2 września 2011r.
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w treści uchwały w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skąpe dla lokalizacji elektrowni wiatrowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 20 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Skąpe dla lokalizacji elektrowni wiatrowych
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w związku
z uchwałą nr X/59/2011 Rady Gminy Skąpe z dnia
22 czerwca 2011r. uchwala się, co następuje

trowych prostuje się oczywistą omyłkę pisarską
w ten sposób, że w § 19 w punkcie 5 cyfrę „505”
zastępuje się cyfrą „05”.

§ 1. W uchwale nr X/59/2011 Rady Gminy Skąpe
z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skąpe dla lokalizacji elektrowni wia-

Przewodniczący Rady
Mirosław Olczak

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Skąpe.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podlega publikacji na
stronie internetowej Urzędu Gminy Skąpe.
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UCHWAŁA NR IX.59.2011
RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY
z dnia 6 września 2011r.
w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie gminy Łęknica
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 90 f
ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XVII/87/2008 Rady Miejskiej
w Łęknicy z dnia 31 marca 2008r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Łęknica wprowadza się następujące zmiany:
1. § 3 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie:
„Kwota wynikająca z zakwalifikowania ucznia do
grupy dochodowej wynosi:
1) przy I grupie – 120zł
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2) przy II grupie – 100zł
3) przy III grupie – 90zł.”
2. § 3 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie:
„Kwota stanowiąca indywidualne uzupełnienie
stypendium nie może być wyższa niż 90zł”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jan Andrzejewski

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 117

– 10229 –

Poz. 2180

2180
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UCHWAŁA NR VIII/52/11
RADY GMINY ZABÓR
z dnia 28 września 2011r.
w sprawie nadania nazw ulic na terenie miejscowości Przytok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13) ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm)
i art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Rada Gminy Zabór nadaje drogom położonym w miejscowości Przytok nazwy zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
§ 2. Ulice położone są na działkach oznaczonych
numerami ewidencyjnymi zgodnie z załącznikiem
nr 1 do uchwały, których szczegółowe położenie

oznaczono na mapie stanowiącej załącznik nr 2 do
uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego i podlega rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy i w poszczególnych sołectwach.
Przewodniczący Rady
Stanisław Myśliwiec

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 117

– 10230 –

Poz. 2180
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VIII/52/11
Rady Gminy Zabór
z dnia 28 września 2011r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 117

– 10231 –

Poz. 2180,2181
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VIII/52/11
Rady Gminy Zabór
z dnia 28 września 2011r.
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UCHWAŁA NR VIII/53/11
RADY GMINY ZABÓR
z dnia 28 września 2011r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/207/06 Rady Gminy Zabór z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie nadania
nazwy ulicy w miejscowości Droszków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.
zm) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXVIII/207/06 Rady Gminy
Zabór z dnia 9 marca 2006 roku w sprawie nadania

nazwy ulicy w miejscowości Droszków zmienia się
treść § 2, który po zmianie otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Ulica tęczowa stanowi działki oznaczone
numerami 353/134, 353/136, 353/137, 353/140
obręb Droszków, której szczegółowe położenie
oznaczono na mapie stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały."

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 117

– 10232 –

Poz. 2181

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

niu na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy i w poszczególnych sołectwach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego i podlega rozplakatowa-

Przewodniczący Rady
Stanisław Myśliwiec

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 117

– 10233 –

Poz. 2181
Załącznik
do uchwały Nr VIII/53/11
Rady Gminy Zabór
z dnia 28 września 2011r.
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Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 117

– 10234 –

Poz. 2182

2182
2 182

UCHWAŁA NR VIII/58/11
RADY GMINY ZABÓR
z dnia 28 września 2011r.
w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi położonej we wsi Milsko
Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U.
z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.), po zasięgnięciu
opinii Zarządu Powiatu Zielonogórskiego, uchwala
się, co następuje:
§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogę oznaczoną numerami ewidencyjnymi działek:
część 55/3, 149 położonych we wsi Milsko i ustala
się przebieg zgodnie z załącznikiem graficznym
nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i podlega rozplakatowaniu na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i w poszczególnych sołectwach.
Przewodniczący Rady
Stanisław Myśliwiec

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 117

– 10235 –

Poz. 2182
Załącznik
do uchwały Nr VIII/58/11
Rady Gminy Zabór
z dnia 28 września 2011r.
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Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 117

– 10236 –

Poz. 2183, 2184

2183
2 183

UCHWAŁA NR X/64/11
RADY GMINY BRODY
z dnia 29 września 2011r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Brody Nr IX/57/11 z dnia 22 lipca 2011r.
Na podstawie art. 35 ust. 1, 3 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) po wcześniejszym przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkańcami sołectwa uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Rady Gminy Brody Nr IX/57/11
z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie nadania statutu
sołectwu Marianka wprowadza się następujące
zmiany:

1. Skreśla się § 47
2. § 48, 49, 50 otrzymują kolejno § 47, 48, 49
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Jadwiga Łanicka
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UCHWAŁA NR X/65/11
RADY GMINY BRODY
z dnia 29 września 2011r.
w sprawie: zmiany do Uchwały Nr XXX/194/09 Rady Gminy Brody z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie
ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę lub najem gruntów stanowiących własność Gminy
Brody
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada
Gminy Brody uchwala się, co następuje:

11.

poz. 11 w tabeli otrzymuje nowe brzmienie:

tereny na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:
1. handlu i usług o powierzchni do 25m2
2. handlu i usług o powierzchni od 26m2 do 1000m2
3. prowadzenia działalności rekreacyjno - usługowej o powierzchni
do 5000m2 (np. park linowy, pole golfowe itp.)
4. prowadzenia działalności rekreacyjno - usługowej o powierzchni
powyżej 5000m2 (np. park linowy, pole golfowe itp.)

§ 2. Pozostała treść uchwały pozostaje bez
zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Brody.
2 184

§ 1. Wprowadza się następujące zmiany w załączniku nr 1 do uchwały Rady Gminy Brody
Nr XXX/194/09 z dnia 26.05.2009r.:

1 m2 terenu miesięcznie
1 m2 terenu miesięcznie
1 m2 terenu miesięcznie

10,00
5,00
0,50

1 m2 terenu miesięcznie

0,20

§ 4. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Jadwiga Łanicka

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 117

– 10237 –

Poz. 2185

2185
2 185

UCHWAŁA NR X/66/11
RADY GMINY BRODY
z dnia 29 września 2011r.
w sprawie: zaliczenia drogi położonej na terenie Gminy Brody przy przejściu granicznym w miejscowości
Olszyna do kategorii dróg gminnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn.
zm.) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Żarskiego uchwala się, co następuje:
§ 1. Do kategorii dróg gminnych zalicza się drogę położoną na terenie Gminy Brody w obrębie
ewidencyjnym Jeziory Wysokie - na odcinku od
drogi powiatowej numer 1109 F do końca dojazdu
do budynków (teren byłego przejścia granicznego
OLSZYNA).

§ 2. Lokalizację drogi przedstawia załącznik graficzny do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Brody.
§ 4. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Jadwiga Łanicka

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr X/66/11
Rady Gminy Brody
z dnia 29 września 2011r.
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Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 117

– 10238 –

Poz. 2186, 2187

2186
2 186

UCHWAŁA NR XVI/81/2011
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY
z dnia 29 września 2011r.
w sprawie uchylenia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania
i obciążania nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Witnica oraz ich
wydzierżawiania lub wynajmowania na czas nieoznaczony, a także na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata,
w tym na kolejne okresy następujące po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, jeżeli przedmiotem
umowy jest ta sama nieruchomość, a także zakresu upoważnień dla Burmistrza do podejmowania decyzji
w powyższych sprawach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art. 40 ust. 2
pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze
zm.) w związku z art. 11 ust. 2, art. 34 ust. 6, art. 37
ust. 3, 4, art. 68 ust. 1 pkt. 7, art. 70 ust. 4 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchyla się uchwałę Nr LIII/346/2010 Rady
Miejskiej w Witnicy z dnia 24 czerwca 2010r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Witnica oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na
czas nieoznaczony, a także na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, w tym na kolejne okresy następujące

po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat,
jeżeli przedmiotem umowy jest ta sama nieruchomość, a także zakresu upoważnień dla Burmistrza do
podejmowania decyzji w powyższych sprawach,
opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z 2010r. Nr 76, poz. 1029.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Witnica.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Krystyna Sikorska
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UCHWAŁA NR XVI/82/2011
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY
z dnia 29 września 2011r.
w sprawie nadania nazwy nowym ulicom w mieście Witnica
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz.1591, ze zm.) uchwala się, co
następuje:
§ 1. 1. Działkom drogowym stanowiącym ulice
w mieście Witnica nadaje się nazwy:
1) działka 690/9 – ulica Liliowa;
2) działka 690/10 – ulica Żonkilowa.
2. Położenie ulic, o których mowa w ust. 1,
przedstawione jest na mapie w skali 1:1000 stano-

wiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, będący
jej integralną częścią.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Witnica.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Krystyna Sikorska

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 117

– 10239 –

Poz. 2187
Załącznik
do uchwały Nr XVI/82/2011
Rady Miejskiej w Witnicy
z dnia 29 września 2011r.
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Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 117

– 10240 –

Poz. 2188, 2189

2188
2 188

UCHWAŁA NR XI/42/2011
RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU
z dnia 29 września 2011r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/62/2010 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 9 listopada 2010r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 5 ust. 1
i ust. 3, art. 6 ust. 12, art. 7 ust. 3, art. 19 pkt 1 lit. "a"
oraz art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r.
Nr 95, poz. 613. ze zm.) w związku z Obwieszczeniem
Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie
górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat
lokalnych w 2011r. (M.P. z 2010r. Nr 55, poz. 755)
uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr LII/62/2010 Rady Miejskiej
w Zbąszynku z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
określenia wysokości stawek i zasad poboru podatku od nieruchomości i opłaty targowej § 5 ust. 2
otrzymuje brzmienie:

"Inkaso opłaty targowej pobierane jest przez Tadeusza Wojciechowskiego lub Zofię Adamowicz
na druku określonym przez Burmistrza Zbąszynka".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zbąszynka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i ma zastosowanie do naliczania podatków i opłat w 2011r. oraz podlega opublikowaniu w sposób zwyczajowo podjęty poprzez
rozplakatowanie na urzędowych tablicach ogłoszeń.
Przewodniczący Rady
Jan Mazur
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UCHWAŁA NR XII.58.2011
RADY GMINY GÓRZYCA
z dnia 30 września 2011r.
w sprawie Programu współpracy Gminy Górzyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działaność pożytku publicznego na 2012 rok
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19 i art. 18 ust. 2
pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001. NR 142, poz. 1591 z późn.
zm.) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2010r, Nr 234, poz. 1536) Rada Gminy Górzyca uchwala, co następuje:
Rozdział 1
CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU
§ 1. Celem bezpośrednim Programu Współpracy
Gminy Górzyca z Organizacjami Pozarządowymi jest
włączenie organizacji pozarządowych działających
na terenie gminy w proces rozwoju społeczno - kulturalnego gminy jak również budowanie partnerstwa między samorządem a sektorem pozarządowym, które ma służyć zaspokajaniu potrzeb mieszkańców Gminy Górzyca oraz określenie czytelnych
zasad w zakresie wspierania przez samorząd działań
organizacji pozarządowych poprzez powierzanie im
ustawowych zadań gminy. Program umożliwia organizacjom pozarządowym indywidualne wystąpie-

nie z ofertą realizacji projektów konkretnych zadań
publicznych, które obecnie prowadzone są przez
samorząd.
§ 2. Powyższe cele będą realizowane poprzez:
1. wzajemne informowanie się o planowanych
kierunkach działań w celu zharmonizowania
tych kierunków;
2. wspólnego ustalenia
współpracy;

rocznego

programu

3. zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji
zadań publicznych;
4. udzielanie wsparcia rzeczowego i organizacyjnego przy realizacji zleconych zadań publicznych (udostępnienie pomieszczeń, urządzeń,
pomoc kadrowa );
5. udostępnienie obiektów Gminnego Ośrodka
Kultury (CSPN oraz Kompleks SportowoRehabilitacyjny na zasadach określonych
w uchwałach Rady Gminy w Górzycy nr XXI/
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253/2001 z dnia 31 grudnia 2001r. w sprawie
przyjęcia regulaminu korzystania z Wielofunkcyjnej Sali Sportowej Centrum Spotkań Polsko
-Niemieckich oraz XIV/96/08 w sprawie regulaminu korzystania z boisk sportowych).
6. udzielania informacji dotyczącej możliwości
pozyskania środków z funduszy unijnych;
7. wspieranie zleconych zadań, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
8. Zakres wsparcia organizacyjnego ustalany jest
w trakcie analizy wniosku, w porozumieniu
z organizacją.
Rozdział 2
ZASADY WSPÓŁPRACY
§ 3. Program współpracy opiera się na podstawowych zasadach:
1. pomocniczości przy suwerenności stron - organy administracji publicznej uznają odrębność
i suwerenność
zorganizowanych
wspólnot
obywateli oraz ich prawo do samodzielnego
definiowania
i rozwiązywania
problemów
i w tym zakresie współpracują z tymi organizacjami a także wspierają ich działalność;
2. zasady partnerstwa – organizacje pozarządowe,
na zasadach i w formie określonej w ustawie
uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu
problemów społecznych, wypracowywaniu
sposobów ich rozwiązania oraz wykonywaniu
zadań publicznych;
3. efektywności – samorząd udziela pomocy organizacjom pozarządowym w celu prowadzenia
nowatorskich i bardziej efektywnych działań,
wspólnie dążą do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych,
przestrzegając zasad uczciwej konkurencji oraz
z zachowaniem wymogów ustawy o finansach
publicznych;
4. jawności – procedury postępowania przy realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, sposób udzielania oraz wykonywania
zadania są jawne. Oznacza to udostępnienie
organizacjom informacji o zamiarach, celach
i środkach przeznaczonych na realizację zadań
publicznych.
Rozdział 3
ZAKRES PRZEDMIOTOWY (OBSZAR DZIAŁANIA)
§ 4. 1. Podstawowym kryterium decydującym
o podjęciu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest prowadzenia tej działalności na terenie Gminy Górzyca oraz na rzecz jej
mieszkańców w następujących obszarach (określonych w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku
publicznego)
1) Upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
2) Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
3) Pomocy społecznej;
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4) Ochrony i promocji zdrowia;
5) Profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym;
6) Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
7) Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
8) Działalności wspomagającej rozwój wspólnot
i społeczności lokalnych;
9) Nauki, edukacji oświaty i wychowania;
10) Wypoczynku dzieci i młodzieży;
11) Działań na rzecz integracji europejskiej oraz
rozwoju kontaktów i współpracy między Społeczeństwami;
12) Ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
13) Ratownictwa i ochrony ludności;
2. Działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo informacyjnie lub finansowo organizacje
pozarządowe oraz podmioty, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie określonym
w pkt. 1-13
§ 5. Priorytetowymi dziedzinami działania w roku
2012 będą zadania z zakresu kultury fizycznej
i sportu oraz ochrony i promocji zdrowia.
Rozdział 4
FORMY WSPÓŁPRACY
§ 6. Do podstawowych form współpracy zalicza
się:
1. Pozafinansowe formy współpracy to: wzajemne
informowanie się o planowanych kierunkach
działania, konsultowanie projektów aktów
prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych
i innych podmiotów prowadzących działalność
pożytku publicznego
2. Zlecanie organizacjom pozarządowym oraz
uprawnionym podmiotom, realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie,
które może mieć formy: - powierzania wykonania zadania publicznego, wraz z udzieleniem
dotacji na finansowanie ich realizacji lub
-- wspieranie takich zadań, wraz z udzieleniem
dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
Rozdział 5
SPOSÓB ORAZ OKRES REALIZACJI PROGRAMU
§ 7. Program realizowany będzie do końca
2012 roku a zadania publiczne z obszarów określonych w rozdziale 3 realizowane będą w szczególności poprzez:
1. Treningi dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych prowadzonej przez stowarzyszenia kultury fizycznej;
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2. wspieranie badań profilaktycznych z zakresu
ochrony zdrowia dla mieszkańców gminy;

tów aktu prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji.

3. prowadzenie działań związanych z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych
oraz działalności informacyjnej i edukacyjnej
w zakresie
przeciwdziałania
uzależnieniom
w szczególności dla dzieci i młodzieży;

3. Konsultacje obejmowały zamieszczenie projektu programu na stronie internetowej Gminy Górzyca w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy Górzyca na okres siedmiu dni, uwagi i wnioski do projektu programu
można zgłaszać przez okres dziesięciu dni od dnia
jego zamieszczenia na stronach internetowych oraz
tablicy ogłoszeń. Z przebiegu konsultacji sporządzony jest protokół.

4. promowanie zdrowego trybu życia poprzez organizację imprez kulturalnych oraz sportoworekreacyjnych dla ogółu mieszkańców lub określonej wyodrębnionej grupy społecznej;
5. wspieranie wypoczynku dla dzieci i młodzieży
z terenu gminy;

4. Tak powstały program przekazano Radzie
Gminy w Górzycy w celu podjęcia stosownej
uchwały

6. rozwijanie kontaktów i współpracy pomiędzy
społeczeństwami;

Rozdział 8

7. wspieranie organizacji ubiegających się o pozyskanie funduszy ze źródeł zewnętrznych;

TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA
KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA
OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT.

8. pomoc ofiarom katastrof, konfliktów zbrojnych,
klęsk żywiołowych
9. współdziałanie z Lokalnymi Grupami Działania
w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich w latach 2007-2013
Rozdział 6
SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU
§ 8. 1. Monitoring programu opierać się będzie
na porównaniu wskaźników, do których zaliczamy:
1) liczbę otwartych konkursów ofert,
2) liczbę złożonych ofert,
3) liczbę umów zawartych na realizację zadania
publicznego,
4) wysokość kwot udzielonych dotacji,
5) liczbę organizacji pozarządowych realizujących
zadania publiczne.
2. Wójt Gminy Górzyca przedstawi Radzie Gminy Górzyca sprawozdanie z realizacji programu
w trybie określonym w ustawie.
Rozdział 7
SPOSÓB TWORZENIA PROGRAMU ORAZ
PRZEBIEG KONSULTACJI
§ 9. 1. Program współpracy Gminy Górzyca
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012 przygotowany został przez Wójta
Gminy Górzyca,
2. Przygotowany projekt poddany został konsultacjom społecznym z podmiotami programu działającymi na terenie gminy Górzyca z godnie z uchwałą
Nr XLV/270/10 Rady Gminy Górzyca z dnia 10 listopada 2010r w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projek-

§ 10. 1. Oceny ofert oraz ich wyboru dokonuje
komisja powołana przez Wójta Gminy Górzyca.
2. W skład komisji wchodzą:
1) trzech przedstawicieli organu wykonawczego,
wyznaczonych przez Wójta Gminy Górzyca,
2) jeden przedstawiciel organizacji pozarządowych, zgłoszony przez organizacje nie biorące
udziału w otwartym konkursie ofert,
3) w składzie komisji mogą również zasiadać
z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczna wiedzę w dziedzinie obejmującej
zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy,
4) uczestnictwo w pracach komisji konkursowej
jest bezpłatne,
5) do zadań komisji konkursowej należy:
a) ocena ofert pod względem formalnym
i merytorycznym z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego,
b) odrzucenie ofert nie spełniających formalnych warunków konkursu lub złożonych po
wyznaczonym terminie,
c) przygotowanie propozycji podziału środków
pomiędzy oferentami, jeżeli wystąpi taka konieczność,
d) sporządzenia protokołu z prac komisji.
3. W trakcie prac komisja może żądać od oferentów wyjaśnień i dodatkowych uzupełnień, które nie
wpłyną na treść złożonej oferty,
4. obsługę administracyjno – techniczną komisji
zapewnia Wójt Gminy Górzyca,
5. Przeprowadzona przez komisję konkursową
ocena ofert oraz propozycja rozstrzygnięcia konkursu przedkładana jest Wójtowi Gminy Górzyca, który
podejmuje ostateczną decyzję o wysokości przyznanej dotacji.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 117

– 10243 –

6. Po przeprowadzeniu procedury konkursowej,
zlecenie realizacji zadania publicznego następuje na
podstawie pisemnej umowy o wykonanie zadania
publicznego, zawartej zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru
oferty realizacji zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r
nr 6, poz. 25)
7. Realizacja zleconych zadań publicznych może
być wspierana w formie dofinansowania w ramach
i do wysokości środków wyodrębnionych na ten cel
w budżecie Gminy Górzyca na 2012r. w kwocie
80.000zł.
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2) efektywności, rzetelności i jakości wykonania
zadania;
3) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania,
4) prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Górzyca.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Wiceprzewodnicząca Rady
Janina Bryl

8. Organ zlecający zadanie publiczne dokonuje
kontroli i oceny realizacji zadania a w szczególności:
1) stanu realizacji zadania,
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UCHWAŁA NR X/52/11
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIASTECZKU
z dnia 30 września 2011r.
w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Publiczne w Nowym Miasteczku
Na podstawie art. 14 ust. 5, w związku z art. 5c
pkt. 1 i art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256
poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Niniejszą uchwałą ustala się wysokość opłat
za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym w Nowym Miasteczku.
§ 2. Świadczenia udzielane przez Przedszkole
Publiczne w Nowym Miasteczku, zwane dalej
„przedszkolem”, obejmujące podstawę programową wychowania przedszkolnego, realizowane są
bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie, na zasadach określonych w statucie przedszkola.
§ 3. 1. Świadczenia przedszkola, wykraczające
poza realizację podstawy programowej wychowania
przedszkolnego, są odpłatne. W trakcie jednej godziny świadczeń opiekuńczo-wychowawczych udzielanych przez przedszkole, w czasie przekraczającym
5 godzin, realizowana jest opieka i zajęcia wspierające prawidłowy rozwój dziecka, zawierające
w szczególności następujące elementy:
1) zajęcia rozwijające plastyczne, muzyczne i artystyczne dzieci;

2) gry i zabawy tematyczne wspomagające rozwój
emocjonalny i społeczny dziecka;
3) opieka nad dziećmi z elementami integracji
i socjoterapii, zajęcia relaksacyjne, muzykoterapia, bajkoterapia;
4) gry i zabawy dostosowane do wieku i możliwości dziecka.
2. Za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w § 3
ust. 1, udzielanych w czasie godzin pracy przedszkola, ustala się opłatę w wysokości 0,1% minimalnego
wynagrodzenia za pracę, ustalonego zgodnie
z ustawą z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002r, Nr 200,
poz. 1679 z późn. zm.), ogłaszanego w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów na dany rok
kalendarzowy.
3. Za czas nie wykorzystania przez dzieci świadczeń określonych § 3 ust. 2 pobrana opłata podlega
zwrotowi.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Miasteczko.
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§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXII/182/09 Rady
Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 29 października 2009 r. w sprawie odpłatności za korzystanie ze
świadczeń przedszkoli publicznych w zakresie przekraczającym podstawę programową wychowania
przedszkolnego oraz uchwała Nr XXXIII/185/09 Rady
Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 3 grudnia
2009r. w sprawie zmian do Uchwały Nr XXXII/182/09
Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 29 października 2009 roku dotyczącej odpłatności za korzy-
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stanie ze świadczeń przedszkoli publicznych
w zakresie przekraczającym podstawę programową
wychowania przedszkolnego
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Leszek Sikora
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UCHWAŁA NR X/53/11
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIASTECZKU
z dnia 30 września 2011r.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Na podstawie art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2007r.
Nr 19, poz. 115 ze zm.) oraz po zasięgnięciu opinii
Zarządu Powiatu Nowosolskiego, uchwala się, co
następuje:
§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogi:
ul. Rynek - od ul. Kościuszki do ul. Kolejowej;
ul. Szosa Bytomska - od ul. Kościuszki do
drogi krajowej nr 3;
ul. Gołaszyn - od ul. Moniuszki do ul. Kolejowej;
ul. Kościuszki - od drogi krajowej nr 3 do
ul. Rynek;
ul. 9 Maja

ul. Marchlewskiego od drogi wojewódzkiej
nr 293 wzdłuż rampy kolejowej do drogi
gminnej nr 102508F ul. Marchlewskiego;
ul. Moniuszki - od l. Kościuszki do ul. Gołaszyn;
Plac 1 Maja,
ul. 22 Lipca - od ul. 9 Maja do granicy miasta Nowe Miasteczko;
§ 2. Położenie i przebieg dróg, o których mowa
w § 1 oznaczone zostały na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Miasteczko
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Leszek Sikora
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Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku
z dnia 30 września 2011r.
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UCHWAŁA NR X/54/11
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIASTECZKU
z dnia 30 września 2011r.
w sprawie: Pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej
Na podstawie art. 10 ust. 1-3 ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2007r.
Nr 19, poz. 115 ze zm.) oraz po zasięgnięciu opinii
Zarządu Powiatu Nowosolskiego, uchwala się, co
następuje:
§ 1. Pozbawia się kategorię drogi gminnej
nr 003907F od skrzyżowania z drogą wojewódzką
w miejscowości Nieciecz do skrzyżowania z drogą
krajową nr 3 w miejscowości Gołaszyn położoną na
terenie gminy Nowe Miasteczko

§ 2. Położenie i przebieg drogi, o których mowa
w § 1 oznaczony został na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Miasteczko
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Leszek Sikora
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do uchwały Nr X/54/11
Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku
z dnia 30 września 2011r.
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych, w miarę posiadanych rezerw, można nabywać: - na podstawie nadesłanego zamówienia: w Biurze Gospodarczym
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. (0-95) 7115-210 - w punkcie sprzedaży Lubuskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul Jagiellończyka 8, codziennie w godz. 730 - 1530
• Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami:
Dzienniki Urzędowe wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu redakcji Dziennika Urzędowego, w bibliotece Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. oraz Delegaturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze – codziennie w godzinach pracy urzędu.
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