DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Gorzów Wielkopolski, dnia 9 grudnia 2011r.

Nr 134

TREŚĆ:
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Uchwała Rady Miejskiej w Zbąszynku Nr XXIX/62/2008 z dnia
22 grudnia 2008r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pienięşnego dla
członka ochotniczej straşy poşarnej, który uczestniczył w działaniu
ratowniczym lub szkoleniu poşarniczym organizowanym przez Państwową Straş Poşarną lub Gminę Zbąszynek

11671

Uchwała Rady Miejskiej w Gubinie Nr IX.51.2011 z dnia 12 maja
2011r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego południowo - zachodniej części "Starego Miasta"
miasta Gubin

11672

Uchwała Rady Gminy w Otyniu Nr IX.66.2011 z dnia 31 sierpnia
2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w miejscowości Modrzyca w rejonie ul. Nowosolskiej

11687

Uchwała Rady Gminy Maszewo Nr VII/43/11 z dnia 21 września 2011r.
w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne
prowadzone przez Gminę Maszewo

11693

Uchwała Rady Miejskiej w Szprotawie Nr XV/110/2011 z dnia 30 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego na gruntach obrębu Borowina w gminie Szprotawa

11694

Uchwała Rady Miasta Şagań Nr XI/101/2011 z dnia 30 września 2011r.
zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/6/2009 Rady Miasta Şagań z dnia
22 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania
oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta
Şagań

11700

Uchwała Rady Miejskiej w Sulechowie Nr 0007.122.2011 z dnia
18 paŝdziernika 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sulechów - Brzezie

11700

Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Nr XX/195/2011 z dnia 26 paŝdziernika 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. w rejonie ulic: Czereśniowej i Walczaka

11712

Uchwała Rady Miejskiej w Iłowej Nr 82/6/IX/11 z dnia 27 paŝdziernika
2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu
finansowania rozwoju sportu przez Gminę Iłowa

11717

Uchwała Rady Miejskiej w Iłowej Nr 84/6/IX/11 z dnia 27 paŝdziernika
2011r. w sprawie ustalenia zasad przekazywania jednostkom pomocniczym składników mienia do korzystania

11725

Uchwała Rady Miejskiej w Iłowej Nr 85/6/IX/11 z dnia 27 paŝdziernika
2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wydzierşawiania gruntów komunalnych

11726

Uchwała Rady Miejskiej w Sulęcinie Nr XII/71/11 z dnia 27 paŝdziernika 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów połoşonych w obrębie wsi Trzebów

11727
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Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie Nr XIV/132/11 z dnia 27 paŝdziernika 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVIII/306/09 Rady
Miejskiej we Wschowie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia
we Wschowie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za
parkowanie, wysokości stawek opłaty dodatkowej oraz sposobu ich
pobierania

11732

Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie Nr XIV/133/11 z dnia 27 paŝdziernika 2011r. w sprawie: zasad udzielania dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wschowa

11733

Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie Nr XIV/140/11 z dnia 27 paŝdziernika 2011r. w sprawie: wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących şłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Wschowa

11735

Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie Nr XIV/141/11 z dnia 27 paŝdziernika 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/116/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 września 2011r. w sprawie ustalenia
maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz
zasady jego ustalania

11736

Uchwała Rady Gminy Şary Nr XII/105/11 z dnia 27 paŝdziernika 2011r.
w sprawie zmian w Statucie Gminy Şary

11737

Uchwała Rady Gminy Şary Nr XII/106/11 z dnia 27 paŝdziernika 2011r.
w sprawie w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Siodło

11737

Uchwała Rady Gminy Şary Nr XII/107/11 z dnia 27 paŝdziernika 2011r.
w sprawie w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Surowa

11738

Uchwała Rady Gminy Şary Nr XII/108/11 z dnia 27 paŝdziernika 2011r.
w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Sieniawa Şarska

11738

Uchwała Rady Gminy Şary Nr XII/109/11 z dnia 27 paŝdziernika 2011r.
w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Włostów-Dąbrowiec

11739

Uchwała Rady Gminy Şary Nr XII/110/11 z dnia 27 paŝdziernika 2011r.
w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Złotnik

11739

Uchwała Rady Miejskiej w Szprotawie Nr XVII/121/2011 z dnia
28 paŝdziernika 2011r. w sprawie zaliczenia ulic Kolejowej, Kopernika
i Przejazdowej do kategorii dróg gminnych

11739

Uchwała Rady Miasta Şagań Nr XII/104/2011 z dnia 28 paŝdziernika
2011r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/52/2011 Rady Miasta Şagań z dnia
26 maja 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Şagań o statusie miejskim

11740

Uchwała Rady Miasta Şagań Nr XII/109/2011 z dnia 28 paŝdziernika
2011r. w sprawie programu współpracy Gminy Şagań o statusie
miejskim z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność poşytku publicznego na 2012 rok

11740

Uchwała Rady Miejskiej w Kargowej Nr 0007.86.2011 z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania
z Gminnego Terenu Rekreacji i Wypoczynku w Kargowej

11744

Uchwała Rady Miejskiej w Kargowej Nr 0007.87.2011 z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania
z kompleksu boisk przy ulicy Marchlewskiego w Kargowej

11745

Uchwała Rady Miejskiej w Kargowej Nr 0007.88.2011 z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania
z kompleksu boisk przy ulicy Górnej w Kargowej

11746

Uchwała Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim Nr XVI/124/11 z dnia
16 listopada 2011r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim

11747
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Uchwała Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim Nr XVI/126/11 z dnia
16 listopada 2011r. w sprawie obnişenia wysokości wskaŝników procentowych, o których mowa w art. 6 ust. 10 ustawy z dnia 21 czerwca
2001r. o dodatkach mieszkaniowych

11747

Uchwała Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim Nr XVI/127/11 z dnia
16 listopada 2011r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego
w Szkole Podstawowej Nr 2 w Krośnie Odrzańskim

11748

Uchwała Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim Nr XVI/128/11 z dnia
16 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia
sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie

11751

Uchwała Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim Nr XVI/130/11 z dnia
16 listopada 2011r. w sprawie programu współpracy Gminy Krosno
Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność poşytku publicznego na rok 2012

11751

Uchwała Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim Nr XVI/131/11 z dnia
16 listopada 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania
dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych
i zespołów wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie
Gminy Krosno Odrzańskie przez osoby fizyczne lub prawne inne niş
jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich wykorzystywania

11757

Uchwała Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim Nr XVI/132/11 z dnia
16 listopada 2011r. w sprawie wyraşenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa uşytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy
Krosno Odrzańskie

11761

Uchwała Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim Nr XVI/134/11 z dnia
16 listopada 2011r. w sprawie określenia zasad wnoszenia i zbywania
udziałów Gminy Krosno Odrzańskie w spółkach prawa handlowego
przez Burmistrza Krosna Odrzańskiego

11762

Uchwała Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim Nr XVI/135/11 z dnia
16 listopada 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy połoşonej
w Osiecznicy

11763

Uchwała Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą Nr XI/74/11 z dnia
17 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu
udzielania i rozliczania dotacji z budşetu gminy dla niepublicznych
przedszkoli oraz placówek prowadzonych w innych formach wychowania przedszkolnego działających na terenie Miasta Kostrzyn nad
Odrą oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

11763

Uchwała Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą Nr XI/75/11 z dnia 17 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia granic obwodów szkół podstawowych i gimnazjów

11764

Uchwała Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą Nr XI/76/11 z dnia
17 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania
z Placu Wojska Polskiego zlokalizowanego u zbiegu ul. Władysława
Sikorskiego i ul. Tadeusza Kościuszki w Kostrzynie nad Odrą wraz
z fontannami

11765

Uchwała Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą Nr XI/77/11 z dnia
17 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania
z parku usytuowanego pomiędzy ulicami Gorzowska, Sikorskiego
i Kopernika w Kostrzynie nad Odrą

11765

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 134
2589

2590
2591
2592

2593

–

–
–
–

–

– 11670 –

Uchwała Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą Nr XI/78/11 z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/297/10 Rady Miasta
Kostrzyn nad Odrą z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie określenia
zasad sprzedaşy lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta
Kostrzyn nad Odrą

11766

Uchwała Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą Nr XI/86/11 z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Kostrzynie nad Odrą

11767

Uchwała Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą Nr XI/88/11 z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie nadania nazwy parkowi

11769

Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie Nr XV/142/11 z dnia
24 listopada 2011r. w sprawie: programu współpracy Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poşytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2012

11771

Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie Nr XV/145/11 z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: wysokości stawki procentowej bonifikaty oraz
warunków jej udzielania osobom fizycznym z tytułu przekształcenia
prawa uşytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
stanowiących własność miasta Wschowa

11774
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Uchwała Rady Powiatu Şarskiego Nr XI/69/2011 z dnia 29 września
2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów
z dróg w Powiecie Şarskim i ich parkowania na parkingach strzeşonych

11775

Uchwała Rady Powiatu Nowosolskiego Nr XVI/92/2011 z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie
pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową,
przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

11776

Uchwała Rady Powiatu Nowosolskiego Nr XVI/93/2011 z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Nowosolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2012”

11777

Uchwała Rady Powiatu Şagańskiego Nr X.6.2011 z dnia 23 listopada
2011r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie na
parkingach strzeşonych pojazdów usuniętych z dróg oraz wysokości
kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia
pojazdu

11781

Uchwała Rady Powiatu Şagańskiego Nr X.7.2011 z dnia 23 listopada
2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII.6.2011 Rady Powiatu Şagańskiego z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Şagański

11782

Uchwała Rady Powiatu Şagańskiego Nr X.8.2011 z dnia 23 listopada
2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII.4.2011 Rady Powiatu Şagańskiego z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie załoşenia Powiatowego
Publicznego Gimnazjum Dwujęzycznego w Szprotawie i włączenia
w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szprotawie

11782

Uchwała Rady Powiatu Krośnieńskiego Nr XI/85/2011 z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy
Powiatu Krośnieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność poşytku publicznego na 2012 rok

11783
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Uchwała Rady Powiatu Şarskiego Nr XIII/77/2011 z dnia 29 listopada
2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/69/2011 Rady Powiatu Şarskiego z dnia 29 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat
za usunięcie pojazdów z dróg w Powiecie Şarskim i ich parkowania
na parkingach strzeşonych

11786

Uchwała Rady Powiatu Şarskiego Nr XIII/79/2011 z dnia 29 listopada
2011r. w sprawie Rocznego programu współpracy Powiatu Şarskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poşytku publicznego i wolontariacie na rok 2012

11786

Uchwała Rady Powiatu Şarskiego Nr XIII/80/2011 z dnia 29 listopada
2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
oraz za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury
technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam

11790

ANEKSY DO POROZUMIEŃ
2604

–

Aneks Nr 2 do Porozumienia Nr 45/DG/2009 z dnia 30 paŝdziernika
2009r. z dnia 28 paŝdziernika 2011r. w sprawie zimowego utrzymania
dróg powiatowych na terenie gminy Zbąszynek

11791

ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE
2605

–

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego Nr NK-I.4131.433.
2011.AHor z dnia 25 listopada 2011r.

11792
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UCHWAŁA NR XXIX/62/2008
RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU
z dnia 22 grudnia 2008r.
w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył
w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub
Gminę Zbąszynek
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝ.
zm.), art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia
1991r. o ochronie przeciwpoşarowej (tekst jednolity
Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1229 z póŝ. zm.) i art. 5
ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(tekst jednolity Dz. U. 2007r. Nr 68, poz. 449) uchwala się, co następuje:
§ 1. Członkowie Ochotniczej Straşy Poşarnej mającej siedzibę na terenie Gminy Zbąszynek, którzy
uczestniczyli w działaniach ratowniczym lub szkoleniu poşarniczym organizowanych przez Państwową

Straş Poşarną lub Gminę Zbąszynek otrzymują
ekwiwalent pienięşny.
§ 2. Wysokość ekwiwalentu dla członka ochotniczej straşy poşarniczej wynosi:
a) za udział w działaniu ratowniczym w wysokości 7zł za kaşdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym,
b) za udział w szkoleniu poşarniczym - podstawowym (szkoleniu szeregowych I i II stopnia), w wysokości 1zł za kaşdą godzinę szkolenia,
c) za udział w pozostałych szkoleniach w wysokości 3zł za kaşdą godzinę szkolenia.

Dziennik Urzędowy
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Poz. 2548, 2549

§ 3. Ekwiwalent jest wypłacany z budşetu Gminy
Zbąszynek.

w şycie z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2009 roku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zbąszynka.

Przewodniczący Rady
Jan Mazur

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi
2 5 48

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

2549
2 5 49

UCHWAŁA NR IX.51.2011
RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE
z dnia 12 maja 2011r.
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo - zachodniej
części "Starego Miasta" miasta Gubin
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 - jednolity tekst z póŝn.
zm.) oraz art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(j. t. Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póŝn. zm.)
w związku z uchwałą nr XXXIX/489/2010 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie
przystąpienia do opracowania planu miejscowego
zagospodarowania przestrzennego południowo
- zachodniej części „Starego Miasta” miasta Gubin
uchwala się, co następuje:
DZIAŁ I
Ustalenia ogólne
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego południowo - zachodniej
części „Starego Miasta” miasta Gubin, obejmujący
obszar ograniczony ulicami: 3-go Maja, Obrońców
Pokoju, Chopina, Bolesława Chrobrego i rzeką Nysą
Łuşycką.
2. Integralną częścią niniejszej uchwały są:
1) rysunek planu, w skali 1:1000, wraz z wyrysem
ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Gubin,
z oznaczeniem granic obszaru objętego planem, stanowiący załącznik nr 1,
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag
wniesionych do wyłoşonego do publicznego
wglądu projektu planu miejscowego, stanowiące załącznik nr 2,
3) rozstrzygnięcia dotyczące sposobu realizacji,
zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleşą do zadań
własnych gminy oraz zasady ich finansowania,
stanowiące załącznik nr 3.
3. Niniejsza uchwała jest zgodna z ustaleniami
przyjętymi w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta Gubin
uchwałą nr LV/294/98 Rady Miejskiej w Gubinie
z dnia 18 czerwca 1998r.

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) dominancie architektonicznej - naleşy przez to
rozumieć obiekt budowlany lub jego część, która wymaga indywidualnego rozwiązania architektonicznego, w tym akcentu koncentrującego
uwagę obserwatora ze względu na swoją wyróşniającą formę lub dominującą w bezpośrednim otoczeniu wysokość;
2) funkcji podstawowej - naleşy przez to rozumieć
takie przeznaczenie, które przewaşa na danym
terenie, przez co naleşy rozumieć, iş obejmuje
ono więcej niş 50% powierzchni kaşdej działki
lub więcej niş 50% powierzchni całkowitej
wszystkich budynków istniejących i planowanych do realizacji w ramach danego obszaru,
wyznaczonego
liniami
rozgraniczającymi,
w sposób określony ustaleniami planu;
3) funkcji uzupełniającej - naleşy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które nie koliduje
z funkcją podstawową terenu oraz stanowi jego
uzupełnienie oraz wzbogacenie w sposób i na
warunkach określonych ustaleniami planu;
4) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleşy przez
to rozumieć linie zabudowy wyznaczone na rysunku planu, pokrywające się z liniami rozgraniczającymi teren lub cofnięte do wnętrza terenu, wzdłuş których są juş zlokalizowane lub odpowiednio nakazuje się lub dopuszcza lokalizację zewnętrznych elewacji budynków, najblişej
usytuowanych w stosunku do ulicy, innej jednostki bilansowej planu lub ściany sąsiedniego
budynku, z wyłączeniem schodów i ramp wejściowych, podcieni, a takşe wykuszy, balkonów,
loggi, ryzalitów, gzymsów wystających poza
obrys budynku, którego linia dotyczy, zgodnie
jednak z warunkami technicznymi.;
5) obowiązującej linii zabudowy – naleşy przez to
rozumieć linię, na której naleşy sytuować elewacje projektowanych budynków lub linię wykształconą w sposób historyczny utworzoną
przez frontowe elewacje budynków, tworzących
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zwartą zabudowę pierzei ulicy. Dopuszcza się
zmianę przebiegu obowiązującej linii zabudowy
po przeprowadzeniu badań archeologicznych
i zatwierdzeniu przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
6) planie - naleşy przez to rozumieć miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego terenu
południowo – zachodniej części „Starego Miasta” miasta Gubin, o którym mowa w § 1 ust. 1;
7) rysunku planu - naleşy przez to rozumieć integralną część niniejszej uchwały, stanowiącą załącznik graficzny w skali 1:1000;
8) uchwale - naleşy przez to rozumieć niniejszą
uchwałę Rady Miejskiej w Gubinie, w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo - zachodniej
części „Starego Miasta” miasta Gubin;
9) ustawie - naleşy przez to rozumieć ustawę
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r.
Nr 80, poz. 717, zm. Dz. U. 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 i Nr 220, poz. 1413).
§ 3. 1. Przedmiotem planu jest rozwiązanie układu funkcjonalno - przestrzennego, dla terenu objętego ustaleniami niniejszej uchwały, w tym przeznaczenie terenu pod funkcje:

Poz. 2549

8) obiekty wpisane do ewidencji zabytków;
9) ilość kondygnacji w pierzei;
10) przejście bramowe;
11) dominanta architektoniczna;
12) elementy małej architektury, fragment murów
obronnych,
13) symbol, wskazujący na funkcję terenów:
a) istniejącej i projektowanej zabudowy administracyjnej, usługowej, usług oświaty
i parkingów z zielenią towarzyszącą – „A,U,
UO,ZP,KS”,
b) istniejącej zabudowy tymczasowej usługowej, zieleni parkowej, i parkingów – „1 ZP,
U,KS”, „ 2 ZP,U,KS”,
c) istniejącej i projektowanej zabudowy usługowo – mieszkaniowej – „1- 5 U,/MW”,
d) istniejącej zabudowy usług turystyki – „UT”,
e) istniejącej zabudowy usług kultu religijnego
– „UKR”,
f)

g) drogi dojazdowej – „KD”,
h) drogi lokalnej – „KL”,
i)

parkingów z zielenią towarzyszącą – „1 ZP,
KS”, „2 ZP,KS”,

j)

istniejącej zabudowy dworca PKS, projektowanych usług i parkingów - „U, KS”,

1) usługowe,
2) handlowe,
3) administracyjne,
4) turystyczne;
5) mieszkaniowe;
6) zieleni;
7) komunikacji kołowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, z wyłączeniem stacji paliw.
2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku
planu stanowią obowiązujące jego ustalenia:

drogi zbiorczej – „KZ”,

k) wód powierzchniowych śródlądowych – rzeki
Nysy Łuşyckiej – „WS”,
l)

istniejącej zabudowy infrastruktury technicznej – elektroenergetyki, elektrowni wodnej
i stacji transformatorowej - „1E, 2E”.

3. Pozostałe, nie wymienione w ust. 2 elementy
rysunku planu, jak np. treść podkładu mapowego,
mają charakter informacyjny i nie stanowią ustaleń
planu.
DZIAŁ II
Rozdział 1
Przeznaczenie terenów

1) granica części zespołu urbanistyczno – krajobrazowego miasta Gubin, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 62, stanowiąca jednocześnie granicę opracowania;

§ 4. Wyznacza się tereny, oznaczone na rysunku
planu symbolami:

2) linie rozgraniczające tereny o róşnym przeznaczeniu lub róşnych zasadach zagospodarowania;

1. „A,U,UO,ZP,KS" - teren istniejącej i projektowanej zabudowy o funkcji administracyjnej, usługowej, usług oświaty i parkingów z zielenią towarzyszącą, dla którego:

3) obowiązujące linie zabudowy;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
5) orientacyjny przebieg ciągu pieszo – rowerowego i pieszo - jezdnego;
6) elewacja do specjalnego rozwiązania;
7) obiekty wpisane do rejestru zabytków;

1) ustala się utrzymanie i realizację obiektów
o funkcji podstawowej administracyjnej i usług
oświaty,
2) dopuszcza się, w ramach funkcji uzupełniającej
realizację:
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a) zmiany sposobu uşytkowania części powierzchni uşytkowej na usługi gastronomiczne i handlowe,
b) miejsc postojowych dla samochodów osobowych z zielenią towarzyszącą,
c) infrastruktury technicznej,
d) małej architektury
e) zieleni rekreacyjnej,
f)

przestrzeni ogólnodostępnych,

g) ciągów komunikacji pieszej i rowerowej,
h) przejścia bramowego w budynku w miejscu
dawnej ulicy,
3) zakazuje się realizacji projektów o funkcji:

Poz. 2549

1) ustala się utrzymanie:
a) istniejących tymczasowych obiektów usługowych,
b) istniejącego parkingu,
c) istniejącego drzewostanu,
2) dopuszcza się realizację:
a) przebudowy i modernizacji oraz likwidacji
tymczasowych obiektów handlowych,
b) ciągów komunikacji pieszej i rowerowej oraz
parkingów,
c) małej architektury i zieleni,
3) zakazuje się realizacji:

a) produkcyjnej,

a) rozbudowy, dobudowy i nadbudowy istniejących obiektów handlowych,

b) przemysłowej,

b) nowych obiektów usługowych,

c) magazynów składów i baz dla obsługi przemysłu,

c) obiektów produkcyjnych i przemysłowych,

d) obsługi komunikacji, i w tym stacji paliw;
e) handlowej o powierzchni sprzedaşowej powyşej 2000m²,
4) zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych
o małej trwałości technicznej,
2. „1 ZP,U,KS" - teren istniejącej tymczasowej
zabudowy o funkcji usługowej, zieleni parkowej
i parkingów dla którego:
1) ustala się utrzymanie:

d) magazynów, składów i baz,
e) obiektów obsługi komunikacji, w tym stacji
paliw.
4. „1 U,MW” – teren istniejącej i projektowanej
zabudowy usługowo – mieszkaniowej, dla którego:
1) ustala się utrzymanie i realizację obiektów
o funkcji podstawowej usługowo – mieszkaniowej w odległości minimum 8,00m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej
– ulicy Chopina,

b) istniejącego drzewostanu,

2) dopuszcza się realizację zabudowy wzdłuş drogi wojewódzkiej – ulicy Chopina w odległości
mniejszej niş 8,00 zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi o których mowa w § 10,

c) istniejących parkingów w tym postoju taksówek,

3) dopuszcza się w ramach funkcji uzupełniającej
realizację obiektów:

a) istniejących tymczasowych obiektów usługowych – targowiska miejskiego,

2) dopuszcza się realizację:
a) przebudowy, wymiany oraz likwidacji tymczasowych obiektów handlowych na targowisku,
b) ciągów komunikacji pieszo – jezdnej oraz
parkingów,
c) przestrzeni publicznych,
d) małej architektury i zieleni,
3) zakazuje się realizacji:
a) nowych trwałych obiektów o funkcji usługowej,
b) obiektów produkcyjnych i przemysłowych,
c) magazynów składów i baz,
d) obiektów obsługi komunikacji, w tym stacji
paliw
3. „2 ZP,U,KS” – teren istniejącej tymczasowej
zabudowy o funkcji usługowej, zieleni parkowej
i parkingów, dla którego:

a) administracji,
b) obsługi turystyki,
c) infrastruktury technicznej,
4) dopuszcza się realizację, we wnętrzu kwartału:
a) miejsc postojowych dla samochodów osobowych,
b) małej architektury,
c) zieleni,
d) przestrzeni publicznej,
e) ciągów komunikacji pieszo – rowerowej
i pieszo - jezdnej.
5) zakazuje się realizacji obiektów o funkcji:
a) produkcyjnej,
b) przemysłowej,
c) magazynów, składów i baz,
d) obsługi komunikacji, w tym stacji paliw,
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c) infrastruktury technicznej.

3) zakazuje się realizacji obiektów o funkcji:

6) zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych
o małej trwałości technicznej.
5. „2 U,MW” – teren istniejącej zabudowy usługowej
i projektowanej
zabudowy
usługowo
– mieszkaniowej, dla którego:
1) ustala się realizację obiektów o funkcji podstawowej usługowo – mieszkaniowej w odległości
minimum 8,00m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej – ulicy Chopina,
2) dopuszcza się realizację zabudowy wzdłuş drogi wojewódzkiej – ulicy Chopina w odległości
mniejszej niş 8,00 zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi o których mowa w § 10,
3) dopuszcza się realizację:
a) rozbudowy istniejących budynków usługowych,
b) wyburzenia istniejących pawilonów handlowych tymczasowych,
c) zabudowy o funkcji administracji,

a) produkcyjnej,
b) przemysłowej,
c) magazynów, składów i baz,
d) obsługi komunikacji, w tym stacji paliw,
e) handlowej
sprzedaşy,

powyşej

7. „4 U, MW” – teren istniejącej i projektowanej
zabudowy usługowo – mieszkaniowej, dla którego:
1) ustala się realizację obiektów o funkcji podstawowej usługowo - mieszkaniowej,
2) dopuszcza się, realizację:
a) rozbudowy istniejących budynków usługowych oraz ich zmianę sposobu uşytkowania
na budynki usługowo – mieszkalne,
3) zakazuje się realizacji obiektów o funkcji:
a) produkcyjnej,

e) infrastruktury technicznej,

b) przemysłowej,

a) miejsc postojowych dla samochodów osobowych,
b) małej architektury,
c) zieleni,

powierzchni

4) zakazuje się realizacji obiektów tymczasowych
o małej trwałości technicznej.

d) zabudowy o funkcji obsługi turystyki,
4) dopuszcza się realizację we wnętrzu kwartału:

2000m²

c) magazynów, składów i baz,
d) obsługi komunikacji, w tym stacji paliw,
e) handlowej
sprzedaşy,

powyşej

2000m²

powierzchni

4) zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych
o małej trwałości technicznej.

d) przestrzeni publicznej,
e) ciągów komunikacji pieszo – rowerowej
i pieszo – jezdnej,
5) zakazuje się realizację obiektów o funkcji:
a) produkcyjnej,
b) przemysłowej,

8. „5 U,MW” – tereny projektowanej zabudowy
usługowo – mieszkaniowej, dla których:
1) ustala się realizacje obiektów o funkcji podstawowej usługowo – mieszkaniowej oraz utrzymanie istniejących fragmentów murów obronnych w sąsiedztwie „Wieşy Ostrowskiej”,
2) dopuszcza się:

c) magazynów, składów i baz,
d) obsługi komunikacji w tym stacji paliw,

a) realizację obiektów o funkcji administracji
i obsługi turystyki,

e) handlowej
sprzedaşy,

b) realizację infrastruktury technicznej,

powyşej

2000m²

powierzchni

6) zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych
o małej trwałości technicznej.
6. „3 U,MW” teren istniejącej zabudowy usługowej i projektowanej zabudowy usługowo– mieszkaniowej, dla którego:
1) ustala się realizację obiektów o funkcji podstawowej usługowo – mieszkaniowej.
2) dopuszcza się realizację:

c) zachowanie istniejącego drzewostanu i zieleni niskiej,
d) utrzymanie tymczasowe dotychczasowego
stanu zagospodarowania terenu targowiska
oraz istniejących tymczasowych obiektów
usługowych,
e) realizację ciągów pieszo – jezdnych,
3) zakazuje się, realizacji obiektów o funkcji:

a) wyburzenia istniejących tymczasowych pawilonów handlowych,

a) produkcyjnej,

b) nowej zabudowy o funkcji administracji i obsługi turystyki,

c) magazynów, składów i baz,

b) przemysłowej,

d) obsługi komunikacji, w tym stacji paliw,
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powierzchni

a) wjazdów do przylegających terenów o róşnym przeznaczeniu,

4) zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych
o małej trwałości technicznej.

b) nawierzchni jezdni w uzgodnieniu ze stosowną słuşbą ochrony zabytków,

9. „UT” - teren istniejącej zabudowy usług turystyki, dla której:
1) ustala się utrzymanie istniejącej funkcji usług
turystycznych – hotelu PTTK,
2) dopuszcza się w ramach funkcji uzupełniającej
realizację:
a) zmiany sposobu uşytkowania części powierzchni uşytkowej dla funkcji administracyjnej,
b) miejsc postojowych dla samochodów osobowych,
c) infrastruktury technicznej,

2) dopuszcza się realizację:
a) obiektów małej architektury,
b) infrastruktury technicznej,
c) dwustronnego lub jednostronnego chodnika.
13. „KL” - tereny dróg lokalnych, dla których:
1) ustala się realizację:
a) głównego zaopatrzenia i wjazdów do przylegających kwartałów zabudowy,
b) dwustronnego chodnika.
2) dopuszcza się realizację:

d) małej architektury,

a) przebudowy węzłów komunikacji kołowej,

e) zieleni,

b) obiektów małej architektury,

f)

c) obiektów infrastruktury technicznej,

przestrzeni publicznej,

g) ciągów komunikacji pieszo - rowerowej,
3) zakazuje się realizacji obiektów o funkcji:
a) produkcyjnej,
b) przemysłowej,
c) magazynów, składów i baz,
d) obsługi komunikacji, w tym stacji paliw,
e) handlowej o powierzchni sprzedaşy powyşej
2000m²,
4) zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych
o małej trwałości technicznej.
10. „UKR” – teren istniejącej zabudowy o funkcji
usług kultu religijnego, dla którego: ustala się
utrzymanie istniejącej funkcji,
11. „KZ" - teren drogi zbiorczej dla której:
1) ustala się funkcję drogi łączącej, poprzez most
na Nysie Łuşyckiej, układów komunikacji kołowej obu miast Gubina i Guben,
2) dopuszcza się realizację;
a) węzła komunikacji kołowej w sąsiedztwie
mostu na Nysie Łuşyckiej,

d) ścieşek rowerowych.
3) zakazuje się realizacji obiektów tymczasowych
i o małej trwałości technicznej.
14. „1 ZP,KS” – teren parkingu z zielenią towarzyszącą, dla którego:
1) ustala się funkcję podstawową – teren parkingu
i zieleni parkowej;
2) dopuszcza się, w ramach funkcji uzupełniającej
utrzymanie i realizację obiektów o funkcji:
a) utrzymanie obiektów związanych z obsługą
targowiska na terenie sąsiednim „1 ZP,U,
KS”,
b) małej architektury,
c) ciągu komunikacji pieszo - jezdnej,
d) infrastruktury technicznej.
3) zakazuje się realizacji:
a) trwałych obiektów o funkcji usługowej,
b) obiektów produkcyjnych i przemysłowych,
c) magazynów, składów i baz,

b) obiektów małej architektury,

d) obiektów obsługi komunikacji, w tym stacji
paliw,

c) dwustronnego chodnika oraz ścieşek rowerowych,

e) obiektów tymczasowych o małej trwałości
technicznej;

d) obiektów infrastruktury technicznej.
3) zakazuje się realizacji obiektów tymczasowych
i o małej trwałości technicznej.
12. „KD” - tereny dróg dojazdowych, dla których:
1) ustala się realizację:

15. „2 ZP, KS” – teren parkingu z zielenią towarzyszącą, dla którego:
1) ustala się funkcję podstawową – teren parkingu
i zieleni parkowej;
2) dopuszcza się, realizację obiektów o funkcji:
a) małej architektury,
b) ciągów komunikacji pieszo - rowerowej,
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c) infrastruktury technicznej,

b) związanych z funkcjonowaniem elektrowni
wodnej.

d) parkingów wielopoziomowych.
3) zakazuje się realizację obiektów o funkcji:
a) trwałych obiektów
i mieszkaniowej,

o funkcji

Poz. 2549

usługowej

b) obiektów produkcyjnych i przemysłowych,
c) magazynów, składów i baz,

18. „1 E” – teren infrastruktury technicznej
– elektroenergetyki, dla którego:
1) ustala się utrzymanie istniejącej elektrowni
wodnej na rzece Nysie Łuşyckiej;
2) dopuszcza się przebudowę i modernizację
techniczną istniejących obiektów i urządzeń.

komunikacyjnej, w tym

19. „2 E” – teren infrastruktury technicznej
– elektroenergetyki, dla którego:

e) obiektów tymczasowych o małej trwałości
technicznej.

1) ustala się utrzymanie istniejącej stacji transformatorowej,

16. „U,KS” – teren istniejącego dworcu PKS oraz
projektowanej zabudowy usługowej i parkingów,
dla którego:

2) dopuszcza się modernizację wyposaşenia stacji
w zaleşności od potrzeb zasilania obiektów objętych ustaleniami planu.

1) ustala się funkcję podstawową – teren o funkcji
obsługi komunikacji, usług i parkingów:

Rozdział 2

d) obiektów obsługi
stacji paliw,

a) rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku dworca,
b) realizacja zabudowy usługowej w odległości
minimum 8,00m od zewnętrznej krawędzi
jezdni drogi wojewódzkiej – ulica Chopina,
c) realizacja dróg wewnętrznych i parkingów,
2) dopuszcza się realizację zabudowy wzdłuş drogi wojewódzkiej – ulicy Chopina w odległości
mniejszej niş 8,00 zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi o których mowa w § 10;
3) dopuszcza się w ramach funkcji uzupełniającej
realizację obiektów o funkcji:
a) mieszkaniowej,
b) administracji,
c) obsługi turystyki,
d) infrastruktury technicznej,
e) małej architektury,
f)

przestrzeni publicznych,

g) ciągów komunikacji pieszo – rowerowej,
h) zieleni,
4) zakazuje się realizację obiektów o funkcji:
a) produkcyjnej i przemysłowej,
b) magazynów, składów i baz,
c) stacji paliw,
d) handlowej o powierzchni sprzedaşy powyşej
2000m²,
5) zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych
o małej trwałości technicznej.
17. „WS” – teren wód śródlądowych – rzeki Nysy Łuşyckiej, dla którego:
1) dopuszcza się realizację urządzeń:
a) związanych z bezpieczeństwem uşytkowania
cieku wodnego,

Zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego
§ 5. Ustala się podział obszaru objętego planem
na trzy jednostki funkcjonalne:
1) jednostka funkcjonalna I dawnego Nowego
Miasta obejmuje tereny oznaczone na rysunku
planu symbolami „1 U,MW”; „2 U,MW”;
„3 U,MW”; „U,KS”,
2) jednostka funkcjonalna II dawnej fosy obejmuje
tereny oznaczone symbolami „1 ZP,U,KS”,
„2 ZP,U,KS”, „4 U,MW”, „1 ZP,KS”, „5 U,MW”,
3) jednostka funkcjonalna III otoczenia siedziby
Starostwa Powiatowego w sąsiedztwie mostu
na Nysie Łuşyckiej „A,U,UO,ZP,KS”, „UT”,
„2 ZP,KS”,
4) dla jednostki funkcjonalnej I obowiązują następujące ustalenia:
a) dojazd do nieruchomości połoşonych na terenach jednostki z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KL, z drogi KD oraz
z ulicy Chopina, biegnącej poza granicą
opracowania planu,
b) wszystkie elewacje przylegające bezpośrednio do terenów otaczających dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami KL, KZ,
ul. Chopina nakazuje się projektować na
podstawie koncepcji architektonicznej obejmującej całość pierzei północnej oraz całość
pierzei południowej z naleşytą dla obszaru
ochrony
konserwatorskiej
starannością
o formę i detale,
c) dla poszczególnych terenów nakazuje się
przyjąć wskaŝnik 1 miejsca postojowego dla
samochodów osobowych na kaşde 50m²
powierzchni usługowej, w tym sprzedaşy,
który zabezpieczyć naleşy dla obsługi planowanych i istniejących obiektów w ramach terenu objętego inwestycją,
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d) nakazuje się realizację elewacji do specjalnego rozwiązania zgodnie z ustaleniami rysunku planu,
e) dopuszcza się realizację komunikacji wewnętrznej w tym parkingów naziemnych lub
podziemnych dla obsługi nieruchomości leşących w granicach danej jednostki na podstawie koncepcji obejmujących poszczególne
tereny,
stanowiącej
całość
załoşenia
i uwzględniającej potrzeby wszystkich właścicieli obszaru jednostki,
5) dla jednostki funkcjonalnej II obowiązują następujące ustalenia:

państwowej, zachodnie elewacje obiektów
na obszarze jednostki nakazuje się projektować ze starannością i dbałością o detale
przyjmując, şe stanowią one element wnętrza urbanistycznego doliny Nysy Łuşyckiej
o charakterze reprezentacyjnym,
e) dopuszcza się realizację, przejścia bramowego w istniejącym budynku zgodnie z rysunkiem planu na terenie oznaczonym symbolem „A,U,UO,ZP,KS” podkreślając ślad dawnej ulicy prowadzącej w stronę brzegu Nysy
Łuşyckiej,
f)

a) dojazd do terenów połoşonych na obszarze
jednostki z dróg oznaczonych na rysunku
planu symbolem KL, symbolami KD oraz
z ciągów pieszo – jezdnych,
b) elewacje wschodnie i południowe budynków
kwartału „4 U,MW” przylegające bezpośrednio do ulicy KL i do reprezentacyjnego placu
połoşonego poza granicą opracowania planu
oraz elewacji północnych budynków na terenach „5 U, MW” przylegających do „Euro
– deptaka” nakazuje się, projektować na
podstawie koncepcji architektonicznej, stanowiącej
o całości
pierzei
kwartałów
z naleşytą dla obszaru ochrony konserwatorskiej, starannością o formę i detale,
c) realizacja sposobu zagospodarowania przestrzeni powinna spełniać wymogi stawiane
przed przestrzenią publiczną o charakterze
reprezentacyjnym,
d) charakter i forma obiektów tworzących przestrzeń zieloną, wyeksponowanie obiektów
małej architektury, w tym fragmentu murów
obronnych na terenie oznaczonym symbolem „5 U,MW” realizacja nawierzchni ciągów
pieszych i oświetlenia powinny być dostosowane do formy, gabarytów i charakteru
przestrzeni o wartości kulturowej objętej
ochroną konserwatorską,
6) dla jednostki funkcjonalnej III obowiązują
następujące ustalenia:
a) dojazd do terenu „A,U,UO,ZP,KS” od północy bezpośrednio z projektowanego węzła
komunikacyjnego na terenie drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KZ,
b) dojazd do terenów połoşonych na obszarze
jednostki funkcjonalnej równieş z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami KL,
KD, KZ,
c) elewacje zachodnie budynków przylegających bezpośrednio do terenu drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KL, nakazuje
się projektować na podstawie koncepcji architektonicznej, stanowiącej o całości pierzei
z naleşytą dla obszaru ochrony konserwatorskiej, starannością o formę i detal,
d) ze względu na połoşenie w bezpośrednim
sąsiedztwie rzeki Nysy Łuşyckiej przy granicy

nakazuje się realizację dominanty architektonicznej poprzez specjalne rozwiązanie elewacji i bryły północnej zabudowy o funkcji administracyjnej zwróconej w kierunku istniejącego mostu na Nysie Łuşyckiej oraz
w kierunku projektowanego węzła komunikacyjnego, zgodnie z ustaleniami rysunku
planu,

g) dopuszcza się realizacje komunikacji wewnętrznej w tym parkingów naziemnych lub
wielopoziomowych dla obsługi nieruchomości, leşących w granicach danej jednostki na
podstawie, jednej koncepcji obejmującej całość załoşenia i uwzględniającej potrzeby
wszystkich właścicieli obszaru jednostki,
h) dopuszcza się realizację kubaturowych obiektów infrastruktury technicznej, jako części
zabudowy stanowiącej główne tworzywo
jednostki, które nie mogą mieć negatywnego
wpływu na wygląd zewnętrznych elewacji
oraz całość kompozycji przestrzennej załoşenia,
i)

zakazuje się realizacji obiektów tymczasowych i o małej trwałości technicznej,

j)

realizacja sposobu zagospodarowania przestrzeni publicznych powinna spełniać wymogi stawiane przed przestrzenią ogólnodostępną o charakterze reprezentacyjnym,

k) charakter i forma obiektów tworzących przestrzeń zieloną, elementów małej architektury,
nawierzchni przestrzeni publicznych powinny
być dostosowane do formy, gabarytów
i charakteru przestrzeni o wartości kulturowej
objętej ochroną konserwatorską.
7) dla obszaru układu komunikacji kołowej oznaczonym na rysunku planu symbolami KZ, KL,
KD obowiązują następujące ustalenia:
a) dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem KZ ustala się szerokość zgodnie
z liniami rozgraniczającymi przy uwzględnieniu realizacji dwustronnego chodnika oraz
ścieşki rowerowej, z dopuszczeniem realizacji
obiektów sieci infrastruktury technicznej,
b) w północnej części terenu KZ w sąsiedztwie
mostu na Nysie Łuşyckiej dopuszcza się realizacje węzła komunikacji kołowej,
c) dla terenów oznaczonych symbolem KL na
rysunku planu ustala się szerokość zgodnie
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z liniami rozgraniczającymi przy uwzględnieniu realizacji dwustronnego chodnika,
d) dla dróg lokalnych KL dopuszcza się realizacje ścieşki rowerowej oraz obiektów sieci infrastruktury technicznej,
e) dla dróg KL i KD dopuszcza się zmianę szerokości w liniach rozgraniczających zgodnie
z przepisami szczególnymi na zasadach określonych w ustaleniach niniejszego planu, za
zgodą stosownych słuşb ochrony zabytków,
f)

dla dróg oznaczonych symbolem KD ustala
się szerokość zgodnie z liniami rozgraniczającymi określonymi na rysunku planu, przy
dopuszczeniu realizacji dwustronnego lub
jednostronnego chodnika za zgodą stosownych słuşb ochrony zabytków.

§ 6. Na obszarze całości terenu, objętego planem:
1) ustala się:
a) realizację ciągów komunikacji kołowej, pieszo - rowerowej i pieszo – jezdnej na zasadach spełniających przepisy szczególne,
b) realizację obiektów i urządzeń obsługi terenu, w tym infrastruktury technicznej, na zasadach, warunkach i w formie zaakceptowanej przez stosowny oddział słuşb ochrony
zabytków,
c) ograniczenia sytuowania reklam i innych nośników reklamowo - informacyjnych, polegające na ich podporządkowaniu, w zakresie
grafiki, koloru i formy, przestrzeni w jakiej
mają zostać zlokalizowane, na zasadach
określonych przez stosowny oddział słuşb
ochrony zabytków,
2) dopuszcza się:
a) wydzielenie działek pod urządzenia związane
z infrastrukturą techniczną, w ramach całości
terenu objętego ustaleniami niniejszego planu, pod warunkiem zapewnienia do nich dojazdu z drogi publicznej,
b) realizację masztów technicznych stacji bazowych telefonii komórkowej pod warunkiem
uzyskania zgody Lubuskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków,
3) zakazuje się:

Poz. 2549

1) realizowane na obszarze jednostek objętych
ustaleniami planu, naleşy prowadzić z naleşytą
starannością,
2) związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego, naleşy realizować w sposób nie zagraşający istniejącej zieleni, przedstawiającej
wartość kulturową.
2. Wycinkę oraz prace pielęgnacyjne, istniejących w terenie objętym planem, drzew naleşy
uzgodnić z odpowiednim organem słuşb ochrony
środowiska, działającym w ramach Urzędu Miasta
w Gubinie oraz dodatkowo ze stosownymi słuşbami
ochrony zabytków.
3. W ramach obszaru objętego ustaleniami planu zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć zaliczanych
do mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
określonych w przepisach odrębnych, za wyjątkiem
obiektów infrastruktury technicznej i komunikacji,
w tym jej obsługi.
4. W przypadku dokonania odkrycia kopalnych
szczątków roślin lub zwierząt naleşy powiadomić
o tym właściwe słuşby, zgodnie z przepisami odrębnymi.
5. Ustala się następujące zasady ochrony przed
hałasem, dopuszczając natęşenia hałasu dla poszczególnych terenów o róşnych funkcjach i zasadach zagospodarowania, w tym:
1) dla terenów zabudowy usługowo - mieszkaniowej, oznaczonych na rysunku planu symbolem „1U,MW”, „2U,MW”, „3U,MW”, „4U,
MW”, „5 U,MW”, „U,KS” - jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, w myśl przepisów odrębnych;
2) dla obiektów realizowanych oraz modernizowanych, mogących zwiększyć zagroşenie hałasem, nakazuje się wyposaşenie ich w urządzenia o podwyşszonej izolacyjności akustycznej.
6. Niezaleşnie od ustaleń ust. 5 nakazuje się, aby
uciąşliwości i szkodliwości wywołane przez działalności związane z przeznaczeniem obszarów, w zakresie emisji zanieczyszczeń wód i powietrza, hałasu, wibracji, promieniowania szkodliwego dla ludzi
i środowiska oraz powstawania odpadów, były eliminowane lub ograniczone, w oparciu o przepisy
szczególne.
Rozdział 4

a) realizacji reklam wielkoformatowych, jako
elementów wolnostojących,

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

b) przesłaniania detali architektonicznych obiektów elementami reklamowymi.

§ 8. Wykaz obiektów ujętych w rejestrze zabytków i wojewódzkiej ewidencji konserwatorskiej.

Rozdział 3
Zasady ochrony środowiska i przyrody
§ 7. 1. Prace ziemne:

Obiekty ujęte w wojewódzkim rejestrze zabytków,
stanowiące podstawę gminnego rejestru zabytków.
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Adres
ul. Obrońców Pokoju 1
ul. Obrońców Pokoju 5
ul. Obrońców Pokoju 7
ul. 3-go Maja

Numer rejestru
2343
2527
2288
283

Obiekty ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków,
stanowiące podstawę gminnej ewidencji zabytków.
L. p.
1.

Obiekt
Elektrownia wodna: budynek
maszynowni i rozdzielni

Miejscowość

Adres

Gubin

ul. Bolesława Chrobrego

§ 9. 1. Obszar objęty opracowaniem znajduje się:
1) w obrębie zespołu urbanistyczno - krajobrazowego miasta Gubin, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 62 decyzją z dnia 15 września
1955r. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w Zielonej Górze;
2) w granicach zespołu miejskiego wpisanego do
rejestru zabytków, który stanowi obszar ochrony konserwatorskiej, o duşych wartościach kulturowych i historycznej strukturze przestrzennej, przeznaczonej do bezwzględnego zachowania.
2. Ochrona konserwatorska obszaru objętego
planem ma na celu zachowanie historycznego układu przestrzennego z jego elementami, jak równieş
wprowadzenie nakazu dostosowania nowej zabudowy do historycznej kompozycji urbanistycznej
w zakresie jej rozplanowania, skali i bryły.
3. Przed przystąpieniem do prac budowlanych
naleşy przeprowadzić, wyprzedzające sondaşowe,
badania archeologiczne i kwerendę archiwalną.
4. Prowadzenie badań archeologicznych wymaga uzyskania pozwolenia stosownych słuşb ochrony
zabytków.
5. Osoby, które w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkryją przedmiot, co, do
którego istnieje przypuszczenie, iş jest on zabytkiem,
zobowiązane są:
1) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić
lub zniszczyć odkryty przedmiot,
2) zabezpieczyć, przy uşyciu dostępnych środków,
ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,

Nr rejestru

8. Przy realizacji podziałów i scaleń, nieruchomości objętych ustaleniami niniejszego planu, nakazuje się zachowanie historycznego układu urbanistycznego, opartego o istniejącą siatkę ulic, przywracając jednocześnie historyczne linie zabudowy.
9. Wprowadza się zakaz rozbiórki
w granicach obszaru objętego planem,
historycznej, której wykaz ujęty został
tabeli obiektów wpisanych do rejestru
o której mowa w § 8.

istniejącej,
zabudowy
w ramach
zabytków,

10. W odniesieniu do zabudowy, o której mowa
w ust. 9:
1) nakazuje się:
a) utrzymanie jej, wraz z wystrojem, we właściwym stanie technicznym,
b) uporządkowanie
elewacji
budynków,
z uwzględnieniem zasad ich historycznych
podziałów,
c) w przypadku daleko posuniętych przekształceń, odtworzenie stanu historycznego, ustalonego na podstawie badań archeologicznych lub przekazów ikonograficznych,
d) uzupełnienie braków w historycznym detalu
architektonicznym,
2) dopuszcza się jej modernizację w zakresie
uzgodnionym ze stosownymi słuşbami ochrony
zabytków,
3) zakazuje się realizacji:
a) stolarki okiennej i drzwiowej z PCV,
b) zabudowy gospodarczej.

3) niezwłocznie powiadomić o tym właściwe słuşby ochrony zabytków, a jeśli nie jest to moşliwe, Burmistrza miasta.

11. Realizacja nowej zabudowy w ramach obszaru objętego ustaleniami planu, uwarunkowana jest
obowiązkiem:

6. Przedstawione na rysunku planu linie zabudowy, jak równieş linie rozgraniczające tereny
o róşnym sposobie zagospodarowania mają charakter umowny, dopuszcza się do zmiany ich przebiegu
na podstawie wyników archeologicznych badań
sondaşowych, poprzedzających realizację projektów
budowlanych dla terenów objętych ustaleniami planu.

1) realizacji wyprzedzającej kwerendy archiwalnej
oraz badań archeologicznych,

7. Podziały i scalenia nieruchomości objętych
ustaleniami niniejszego planu wymagają uzgodnienia stosownych słuşb ochrony zabytków.

2) dostosowania jej do ukształtowania i charakteru istniejącej zabudowy historycznej, przy
uwzględnieniu: skali, geometrii dachu, historycznych wysokości kondygnacji, podziałów architektonicznych, linii zabudowy, materiałów
wykończenia zewnętrznego, w tym pokrycia
dachowego,
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3) projektowania jej przy wykorzystaniu najnowszych osiągnięć materiałowych i technologicznych.
12. W odniesieniu do zabudowy, o której mowa
w ust. 11 zakazuje się:
1) lokalizacji obiektów budowlanych według dokumentacji typowej i powtarzalnej,
2) lokalizacji pawilonów handlowych oraz budynków gospodarczych.
§ 10. W odniesieniu do terenu objętego ustaleniami niniejszego planu nakazuje się:
1) w budynkach modernizowanych, jak i noworealizowanych, nawiązanie do historycznych zasad rozmieszczenia programu uşytkowego, a co
za tym idzie zachowanie funkcji usługowo
– mieszkalnej, jako podstawowej,
2) usunięcie istniejących wolnostojących pawilonów handlowo – usługowych, poprzez wprowadzenie powyşszej funkcji w ramach powierzchni budynków realizowanych zgodnie
z ustaleniami planu,
3) w długofalowym procesie odbudowy historycznego układu urbanistycznego terenu objętego opracowaniem planu, przy uwzględnień
zachowanych elementów dziedzictwa kulturowego i ich usytuowania w stosunku do ukształtowania terenu, dąşyć do odtworzenia jego
tkanki, przy uwzględnieniu współczesnego programu uşytkowego i rozwiązań technicznych,
4) realizacji badań architektoniczno – archeologicznych, w odniesieniu do obiektów szczególnie cennych pod względem kulturowym, t.j.:
śladów murów obronnych, przebiegu fosy,
5) realizacji podziału terenu przy uwzględnieniu
historycznej parcelacji terenu, przyjętej na podstawie z przekazów kartograficznych, w tym
planu miasta Gubin z 1926r.,
6) uwidocznienia w ciągach zabudowy ulicznej,
pierwotnej parcelacji terenu poprzez ukształtowanie podziałów brył i elewacji projektowanych budynków,
7) utrzymanie historycznych przekroi i szerokości
ulic oraz dawnych linii zabudowy, w oparciu
o plan miasta z 1926r., przy czym w odniesieniu
do aktualnie obowiązujących przepisów prawa,
dopuszcza się ich korektę,
8) odtworzenie przebiegu części ulicy Budziszyńskiej między ul. Chopina a ul. Obrońców Pokoju,
9) utrzymanie w ich liniach rozgraniczających
i w historycznej nawierzchni ulic: Budziszyńskiej, Handlowej, Kinowej, w ramach których
zachował się bruk,
10) ochronę nawierzchni chodników zachowanych
w formie płyt granitowych,
11) odtworzenie nawierzchni ciągów komunikacyjnych, w historycznym układzie, tj. z wykorzy-
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staniem materiałów naturalnych, nawiązujących wymiarami do historycznych.

§ 11. W odniesieniu do nowoprojektowanej zabudowy:
1) przy jej projektowaniu wprowadza się zasadę
nawiązania do historycznej parcelacji terenu
poprzez podkreślenie jej architektonicznymi
podziałami brył i elewacji,
2) dopuszcza się realizację obiektu na więcej niş
jednej działce, odpowiadającej historycznej
parcelacji, pod warunkiem şe zostanie on przykryty dachem o konstrukcji wskazującej na podział architektoniczny brył i elewacji, zgodnie
z zasadami o których mowa w § 10 pkt 6,
3) nakazuje się realizację zabudowy, w ramach
wolnych parceli, pod warunkiem dostosowania
jej do zabudowy historycznej pod względem:
skali, geometrii, układu i pokrycia dachu, wysokości kondygnacji, podziałów architektonicznych elewacji, linii zabudowy, materiału wykończenia zewnętrznego oraz przy załoşeniu
harmonijnego współistnienia elementów kompozycji historycznej i współczesnej.
§ 12. Ustala się następujące zasady formowania
projektowanej zabudowy:
1) przy ul. Obrońców Pokoju, w południowej pierzei nakazuje się nawiązanie do historycznej
parcelacji i dawnej linii zabudowy,
2) dopuszcza się:
a) realizację zabudowy w ramach terenów
pierwotnie niezabudowanych, w miejscach
gdzie nie będzie ona kolidowała z istniejącym
układem urbanistycznym, w uzgodnieniu ze
stosownymi słuşbami ochrony zabytków,
b) w ramach jednostek oznaczonych na rysunku
planu symbolem „1 U,MW”, „2 U,MW”, realizację zabudowy punktów usługowo – rzemieślniczych w głębi bloków zabudowy, na
zasadach o których mowa w § 9, §10 i § 11,
c) rozbiórkę budynków jedynie w sytuacjach
uzasadnionych ich stanem zachowania,
stwarzających zagroşenie dla şycia lub mienia, potwierdzonym orzeczeniem o stanie
technicznym, inwentaryzacją i dokumentacją
fotograficzną, w uzgodnieniu ze stosownymi
słuşbami ochrony zabytków z wyjątkiem
obiektów wpisanych do rejestru zabytków,
d) realizację, w ramach jednostki planu, inwestycji niezaleşnych od historycznej parcelacji,
nawiązujących jednak do niej nową zabudową poprzez architektoniczne podziały brył
i elewacji projektowanych obiektów.
§ 13. W ramach obszaru objętego planem:
1) nakazuje się:
a) nadanie cech indywidualności wnętrzom
urbanistycznym, poprzez zastosowanie zróşnicowanego oświetlenia, podkreślającego
i dostosowanego do funkcji zabudowy,
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b) zwrócenie szczególnej uwagi na rozwiązanie
świetlne, mające na celu podkreślenie cech
architektonicznych elewacji zewnętrznych
kwartałów zabudowy,
c) podporządkować kolorystykę elewacji budynków i reklam: uwarunkowaniom historycznym, opartym na badaniach stratygraficznych, a w przypadku braku przekazów
odnośnie pierwotnej kolorystyki, nawiązanie
do kolorystyki charakterystycznej dla otoczenia, szerszemu programowi kolorystycznemu, opracowanemu dla poszczególnych
wnętrz urbanistycznych;
2) zakazuje się realizacji obiektów:
a) jednobryłowych, przykrytych wspólnym dachem,
b) według dokumentacji typowej i powtarzalnej,
c) przy wykorzystaniu, do pokrycia dachów,
blachy dachówkopodobnej,
d) o agresywnych i kontrastujących ze sobą zestawieniach kolorystyki elewacji,
e) wolnostojących tablic reklamowych, banerów,
f)

betonowych ogrodzeń.

§ 14. W odniesieniu do obiektów ujętych w rejestrze zabytków, o której mowa w § 8.
1) nakazuje się:
a) konserwację i rewaloryzację istniejącej zabudowy, w oparciu o programy prac konserwatorskich i robót budowlanych, uwzględniający wyniki kwerendy archiwalnej oraz badania
stratygraficzne tynków i powłok malarskich,
b) modernizację wtórnie przekształconych elewacji budynków, w oparciu o badania architektoniczne lub materiały ikonograficzne,
c) utrzymanie istniejącego detalu architektonicznego, układu i kompozycji elewacji frontowych oraz odtworzenie brakujących fragmentów dawnego wystroju,
2) dopuszcza się montaş reklam i urządzeń technicznych na obiektach zabytkowych pod warunkiem dostosowania ich skali, formy
i materiału do skali, formy i gabarytów obiektu,
3) zakazuje się:
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nych elementów przestrzennych, związanych
z obsługą i funkcjonowaniem obiektów,
d) rozbudowy, nadbudowy, zmian układu kompozycyjnego elewacji frontowych i umieszczania w nich otworów okiennych lub
drzwiowych oraz przekształcania form dachów budynków.
Rozdział 5

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych
§ 15. 1. Za przestrzeń publiczną, w granicach terenu objętego planem, uznaje się tereny:
1) ogólnodostępnych parkingów z zielenią towarzyszącą, oznaczonych na rysunku planu symbolami „1 ZP,KS”, „2 ZP,KS”,
2) drogi zbiorczej, oznaczonej na rysunku planu
symbolem „KZ”,
3) dróg dojazdowych, oznaczonych na rysunku
planu symbolem „KD”,
4) dróg lokalnych oznaczonych na rysunku planu
symbolem „KL”.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
1) dopuszcza się realizację:
a) sieci i obiektów uzbrojenia technicznego,
b) obiektów małej architektury,
2) zakazuje się realizacji:
a) tymczasowych obiektów usługowo - handlowych,
b) nośników reklamowych.
Rozdział 6
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki
intensywności zabudowy
§ 16. 1. Ustala się, dla obszaru objętego planem,
następujące linie zabudowy:
1) dla terenów, oznaczonych na rysunku planu
symbolami „A,U,UO,ZP,KS", „1 U,MW”,
„2 U,MW”, „3 U,MW”, „4 U,MW”, „5 U,MW”,
„U,KS” obowiązujące i nieprzekraczalne linie
zabudowy, usytuowane w odniesieniu do linii
rozgraniczających tereny zgodnie z rysunkiem
planu,

a) przy realizacji ustaleń niniejszego planu, wykorzystywania stolarki okiennej z PCV oraz
docieplenia elewacji pokrytych okładziną
klinkierową oraz o bogatym wystroju architektonicznym, za wyjątkiem pozbawionych
dekoracji ścian szczytowych,

2. dopuszcza się dla terenów połoşonych na obszarze planu do zmiany przebiegu linii zabudowy na
podstawie wyników archeologicznych badań sondaşowych po uzyskaniu pozwolenia stosownych słuşb
ochrony zabytków zgodnie z § 9 ust. 6.

b) montaşu reklam wielkoformatowych oraz reklam przesłaniających detal architektonicznym elewacji,

3. W ramach obszaru objętego ustaleniami planu, przy uwzględnieniu charakteru wnętrz urbanistycznych, wyznacza się zgodnie z rysunkiem planu:

c) montaşu na elewacjach frontowych stalowych kominów odprowadzających spaliny,
anten satelitarnych i klimatyzatorów oraz in-

1) elewacje kwartałów zabudowy do specjalnego
rozwiązania, ze względu na ich usytuowanie
tworzące ramy wnętrz urbanistycznych, waş-
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nych w układzie struktury funkcjonalno – przestrzennej miasta,
2) miejsca wskazane do realizacji, w ramach pierzei zabudowy, dominanty architektonicznej.
4. Ustala się, dla terenu objętego planem, wysokości budynków zgodnie z ustaleniami przyjętymi na
rysunku planu, przy czym:
1) za wysokość kondygnacji przyjąć naleşy wartości historyczne, wynoszące od około 3,0m do
4,5m,
2) oznaczenia wysokości wprowadzone na rysunku planu wskazują minimalną i maksymalną
ilość kondygnacji.
§ 17. Ustala się dla jednostek, oznaczonych na
rysunku
planu
symbolami
„AU,UO,ZP,KS”,
„1 U,MW”, „2 U,MW”, „3 U,MW”, „4 U,MW”,
„U,KS”, „5 U,MW”,
1) wskaŝnik stosunku powierzchni zabudowy do
powierzchni terenu od 60% do maksymalnie
100%,
2) obowiązują dachy strome, o kącie nachylenia
od 30° do 60°, przy czym we wnętrzach kwartałów ww. jednostek dopuszcza się realizację dachów płaskich, w taki sposób aby nie były one
widoczne dla uşytkowników ciągów komunikacji terenu objętego ustaleniami niniejszego
planu, jak równieş obszarów, z których powyşsze zwieńczenia dachów mają moşliwość być
zauwaşalne.
3) dopuszcza się do indywidualnych rozwiązań
w zakresie kształtowania bryły budynku i geometrii dachu przy spełnieniu warunków określonych w § 10 – 13, za zgodą stosownych
słuşb ochrony zabytków.
Rozdział 7
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na
podstawie odrębnych przepisów, w tym
górniczych, a także narażonych na
niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych
osuwaniem się mas ziemnych
§ 18. Na obszarze objętym planem nie występują
tereny ani obiekty podlegające ochronie, ustalone
na podstawie przepisów odrębnych, w tym górniczych, a takşe naraşonych na niebezpieczeństwo
powodzi oraz zagroşonych osuwaniem się mas
ziemnych.
Rozdział 8
Szczególne zasady i warunki scalania i podziału
nieruchomości objętych planem miejscowym
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3. Dla jednostek, oznaczonych na rysunku planu
symbolami „1 U,MW”, „2 U,MW”, „3 U,M”,
4 U,MW”, „5 U,MW”, „U,KS” obowiązują następujące ustalenia:
1) kąt połoşenia linii granic nieruchomości, wydzielanych w stosunku do pasów dróg, ustalony na podstawie wyników badań archeologicznych, o których mowa w § 9 - § 14,
2) dopuszcza się podział wewnętrzny na działki:
a) zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 9 - § 14
niniejszej uchwały.
Rozdział 9
Szczególne zasady i warunki zagospodarowania
terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,
w tym zakazy zabudowy
§ 20. 1. W zakresie ochrony powierzchni ziemi
obowiązuje uşytkowanie gruntów objętych planem,
zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwały.
2. Przyjęty, w terenie objętym ustaleniami planu,
sposób ogrzewania obiektów kubaturowych powinien zapewnić ochronę środowiska, zgodną
z normami określonymi w przepisach szczególnych.
Rozdział 10
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
§ 21. Ustalenia ogólne.
1. Główne sieci infrastruktury technicznej nakazuje się realizować w liniach rozgraniczających jednostek oznaczonych na rysunku planu symbolami:
„KZ ",„KD", „KL".
2. Odległości między poszczególnymi sieciami
odpowiadać będą zasadom wynikającym z warunków technicznych ich projektowania.
3. Ścieki komunalne, odprowadzone do projektowanej kanalizacji, spełniać będą warunki określone w przepisach szczególnych, dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków.
4. Dopuszcza się, mając na uwadze ustalenia dotyczące przeznaczenia terenu objętego planem, moşliwość budowy podczyszczania ścieków, w tym realizację separatorów tłuszczu i substancji ropopochodnych, w granicach terenów połoşonych na obszarze opracowania planu.
5. Przy budowie projektowanych sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej nakazuje się dąşyć do takich rozwiązań, aby ich przebieg współgrał
z historyczną parcelacją i pierwotnym układem tych
sieci, pochodzącym z I połowy XX wieku.

§ 19. 1. Wszelkie działania, w granicach obszaru
objętego planem, poprzedzone zostaną dokonaniem
podziału nieruchomości, zgodnie z zasadami określonymi w § 9 - § 14 niniejszej uchwały.

1. Zaopatrzenie w wodę terenu objętego opracowaniem planu z miejskiej sieci wodociągowej.

2. Wszelkie działania w granicach jednostek planu, naleşy realizować na zasadach przyjętych w § 9
-§ 14 niniejszej uchwały.

2. Dopuszcza się modernizację i przebudowę istniejącej sieci na obszarze opracowania planu na
zasadach określonych przez zarządcę sieci.

§ 22. Zaopatrzenie w wodę.
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3. Sieć wodociągową naleşy projektować
w układzie pierścieniowym z hydrantami nadziemnymi wraz z odwodnieniem, rozmieszczonym
w odległości maksymalnie co 150,0m.
4. Hydranty, o których mowa w ust. 3 lokalizować w odległości nie większej niş 2,0m od krawędzi
jezdni.
5. Hydranty podziemne stosować w przypadkach, gdy stosowanie hydrantów nadziemnych jest
szczególnie utrudnione lub niewskazane ze względu
na powodowanie utrudnień w ruchu.
§ 23. Odprowadzenie ścieków sanitarnych.
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1. Dostawa gazu na potrzeby obsługi inwestycji
realizowanych w granicach terenu objętego planem
z miejskiej sieci niskiego i średniego ciśnienia, poprzez rozbudowę sieci rozdzielczej w istniejących
ciągach komunikacyjnych.
2. Przy projektowaniu sieci i przyłączy nakazuje
się zachować strefę kontrolowaną o szerokości
1,0m, w ramach, której zakazuje się sytuowania budynków, w tym równieş stałych składów i magazynów, jak równieş nasadzeń drzew.
3. Zakazuje się prowadzenia jakiejkolwiek działalności mogącej zagrozić trwałości gazociągu podczas jego eksploatacji.

1. Ścieki sanitarne z obszaru objętego planem,
odprowadzone będą do istniejącej oczyszczalni ścieków dla miasta Gubin i Guben, siecią istniejących
kanałów ogólnospławnych, systemem grawitacyjnym.

4. Ustala się obowiązek uzgodnienia z operatorem sieci gazowej lokalizacji obiektów wzdłuş strefy
ochronnej oraz sposobu jej zagospodarowania.

2. Podłączenie poszczególnych terenów przeznaczonych pod zabudowę, zgodnie z ustaleniami niniejszego planu, wykonać bezpośrednio do sieci
miejskiej, poprzez wykonanie przykanalików do poszczególnych posesji.

1. Zapewnienie obsługi w ciepło z lokalnych ŝródeł ciepła, kotłowni własnych uşytkowników działek
i obiektów do czasu docelowego podłączenia do
centralnego systemu ogrzewania.

3. Nakazuje się wyposaşyć w sieć kanalizacji sanitarnej wszystkie obszary zainwestowane.
4. Zakazuje się na terenie objętym planem, lokalizacji bezodpływowych zbiorników na nieczystości
ciekłe.
§ 24. Odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych.
1. Nakazuje się:
1) wyposaşyć w kanalizację wszystkie tereny zainwestowane, objęte ustaleniami niniejszego
planu,
2) odprowadzić do kanalizacji odpływy z powierzchni dachów obiektów kubaturowych.
2. Odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych poprzez istniejące i rozbudowywane kanały
ogólnospławne.
3. Przy projektowaniu sposobu odwodnienia poszczególnych obszarów planu naleşy przyjąć następujące zasady:
a) zmniejszyć ilość bezpośrednich odpływów
miedzy innymi poprzez wsiąkanie do gruntu
części lub całości wód opadowych np. poprzez skrzynki podziemne rozsączające,
b) pozostałe odpływy wprowadzić do odbiorników ze zwłoką czasową,
c) wodę deszczową z powierzchni szczelnych
terenów komunikacyjnych oczyścić przed
wprowadzeniem do odbiorników.
4. Istniejące wyloty do wód rzeki naleşy sukcesywnie zaopatrzyć w urządzenia podczyszczające
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 25. Zaopatrzenie w gaz.

§ 26. Zaopatrzenie w ciepło.

2. W okresie przejściowym, zakazuje się projektowania kotłowni opalanych paliwem stałym, takim
jak koks, węgiel, drewno.
3. Wprowadza się obowiązek stosowania paliwa
ekologicznego, jako czynnika grzewczego.
§ 27. Gospodarka odpadami stałymi.
Gromadzenie odpadów stałych w pojemnikach
na kaşdej posesji, z zapewnieniem ich segregacji.
§ 28. Zaopatrzenie w energię elektryczną.
1. Obszar objęty ustaleniami planu zasilany jest
w energię elektryczną z sieci energetycznej niskiego
napięcia 0,4 kV liniami kablowymi ze stacji transformatorowych 15/0,4kV typu miejskiego znajdujących się poza terenem objętym opracowaniem, oraz
ze stacji transformatorowej na terenie oznaczonym
symbolem „2 E”.
2. Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej
obiektów na terenie objętym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego wymagać będzie
budowy sieci NN 0,4kV, budowy sieci SN 15 kV jak
i budowy stacji transformatorowej.
3. Budowę sieci SN i NN nakazuje się prowadzić
w pasach zieleni, chodnikach i ciągach pieszych.
4. Dopuszcza się budowę stacji transformatorowych na terenie własnym inwestorów ich kosztem
i staraniem stosownie do potrzeb.
5. Rozwiązania techniczne sposobu zasilania
obiektów objętych ustaleniami planu określą przepisy szczególne.
§ 29. Oświetlenie dróg i ciągów pieszych.
1. Drogi i ciągi komunikacyjne piesze wyposaşone zostaną w sieć oświetlenia wykonaną liniami
kablowymi zasilaną z szafki oświetleniowej usytuowanej przy stacji transformatorowej.
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2. Oświetlenie drogowe wykonane będzie na
słupach wysokich z wysięgnikami i oprawami
oświetlenia drogowego. Rodzaj i formę lamp oświetleniowych uzgodnić ze stosownymi słuşbami
ochrony zabytków.
§ 30. Sieć telefoniczna.
1. Rejon objęty ustaleniami planu posiada dostęp do sieci telekomunikacyjnej z istniejących szaf
kablowych.
2. Na terenie objętym planem dopuszcza się realizację przyłączeń nowych abonentów poprzez rozbudowę istniejącej sieci telefonicznej oraz budowę
nowych przyłączy na tym terenie.
3. W przypadku konieczności przesunięcia istniejących sieci telekomunikacyjnych, naleşy zachować
podstawowe odległości od istniejącego uzbrojenia
podziemnego.
§ 31. Na etapie projektowania sieci kablowych
SN 15kV, NN 0,4kV, oświetlenia ulicznego i sieci
telefonicznych prace projektowe naleşy koordynować z projektantami dróg i pozostałych sieci infrastruktury technicznej zrealizowanych lub planowanych do realizacji na terenie objętym ustaleniami.
§ 32. W projektach sieci infrastruktury technicznej naleşy przewidzieć likwidację występujących
w terenie kolizji, prowadząc do zgodności proponowanych rozwiązań z wymogami obowiązujących
Norm Polskich oraz innych przepisów szczególnych.
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Rozdział 11

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania terenów
§ 33. 1. Dopuszcza się utrzymanie dotychczasowego sposobu uşytkowania terenu objętego planem, do czasu realizacji przeznaczenia zgodnego
z ustaleniami planu.
2. Dopuszcza się, na terenie objętym planem,
w terminie dogodnym dla inwestora, realizację rozwiązań tymczasowych, nie będących obiektami budowlanymi na zasadach, o których mowa w przepisach szczególnych oraz § 9 - § 14.
Rozdział 12
Stawki procentowe, na podstawie których ustala
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
§ 34. Ustala się 30% stawkę, słuşącą naliczeniu
opłaty wynikającej ze wzrostu wartości nieruchomości objętych planem, zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80,
poz. 717 z póŝn. zm.) .
DZIAŁ III
Przepisy końcowe
§ 35. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gubin.
§ 36. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Leszek Ochotny
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IX.51.2011
Rady Miejskiej w Gubinie
z dnia 12 maja 2011r.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IX.51.2011
Rady Miejskiej w Gubinie
z dnia 12 maja 2011r.
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag
wniesionych do wyłożonego do publicznego
wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego południowo
– zachodniej części „Starego Miasta” miasta Gubin,
obejmującego obszar ograniczony ulicami:

3-go Maja, Obrońców Pokoju, Chopina, Bolesława
Chrobrego.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póŝn.
zm.) rozstrzyga się uwagi wniesione do wyłoşonego
do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego południowo
- zachodniej części „Starego Miasta” miasta Gubin
w sposób następujący:
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W ustalonym, zgodnie z przepisami obowiązujących
aktów prawa miejscowego, terminie do wyłoşonego
do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego południowo
- zachodniej części „Starego Miasta” miasta Gubin
wpłynęło pismo Społecznego Komitetu Budowy
części zespołu urbanistyczno – krajobrazowego miasta Gubin w odniesieniu do dz. nr 150/1, 150/3,
150/4, 151 m. Gubin, podpisane przez Pana Roberta
Mikołajczyka, zawierające protest przeciw zapisowi
projektu planu zagospodarowania przestrzennego
południowo – zachodniej części „Starego Miasta”
dotyczącemu przeznaczenia terenu opisanego symbolem „2 U,MW” oraz „3 U,MW” o treści
„…zakazuje się realizacji obiektów o funkcji: … obsługi komunikacji, w tym stacji paliw…”. Po dokonaniu analizy zawartych w w/w dokumencie treści
postanowiono nie uwzględnić przedmiotowego protestu. Dla obszaru działek wymienionych w piśmie,
jak równieş dla obszaru objętego opracowaniem,
w § 2 uchwały Rady Miejskiej nr XXXIX/489/2010
z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie: przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo – zachodniej
części „Starego Miasta”, określono przeznaczenie
terenu na funkcje usługowe, handlowe, administracyjne, turystyczne i mieszkaniowe wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną, z wyłączeniem stacji paliw. Przyjęcie w w/w uchwale wskazanych funkcji
podyktowane zostało wytycznymi konserwatorskimi, wynikającymi z faktu połoşenia obszaru objętego planem na terenie zespołu krajobrazowo – urbanistycznego miasta Gubina, który wpisany został
jako dobro kultury do rejestru zabytków pod nr 62
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(3031) podlegające ścisłej ochronie konserwatorskiej.
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr IX.51.2011
Rady Miejskiej w Gubinie
z dnia 12 maja 2011r.
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy
oraz zasadach ich finansowania.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U z 2003r. Nr 80, poz. 717, z póŝn.
zm.), art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001r.
Nr 142 poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz art. 216 ust. 2
pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (j. t. Dz. U z 2009r. Nr 157, poz. 1240
z póŝn. zm.) Rada Miejska rozstrzyga, co następuje:
1) sposób realizacji, ustalonych w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które najeşą do zadań własnych gminy: sieć
wodociągowa, kanalizacyjna i drogi (układ komunikacji drogowej),
2) zasady finansowania, ustalonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które najeşą do zadań własnych gminy: sieci
i obiekty infrastruktury, o których mowa w pkt 1
finansowane będą ze środków gminnych - budşetu miasta.

===================================================================================
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UCHWAŁA NR IX.66.2011
RADY GMINY W OTYNIU
z dnia 31 sierpnia 2011r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Modrzyca
w rejonie ul. Nowosolskiej
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 póŝn. zm.) i art. 20 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z póŝn. zm.) uchwala się, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Modrzyca
w rejonie ul. Nowosolskiej, z przeznaczeniem terenów pod zabudowę usługową z lokalizacją wielkopowierzchniowych obiektów handlowych i usług

obsługi komunikacji samochodowej, pod komunikację i infrastrukturę techniczną.
2. Integralnymi częściami uchwały są:
1) rysunek w skali 1:1000 stanowiący załącznik
nr 1 wraz z wyrysem ze studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Otyń;
2) rozstrzygniecie dotyczące sposobu rozpatrzenia
uwag do projektu planu, stanowiące załącznik
nr 2;
3) rozstrzygniecie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleşą do zadań własnych
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gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik nr 3.
§ 2. Uchwała niniejsza jest zgodna z
1. uchwałą nr XXVI/32/2008 Rady Gminy w Otyniu
z dnia 9 paŝdziernika 2008r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Modrzyca w rejonie ul. Nowosolskiej;
2. ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Otyń
uchwalonego uchwałą nr XXVI/145/01 Rady
Gminy w Otyniu z dnia 5 lutego 2001r. i ze
zmianą uchwaloną uchwałą nr XXX/175/05 Rady Gminy w Otyniu z dnia 30 marca 2005r.
oraz zmianą nr 2 uchwałą nr XLI/7/10 Rady
Gminy w Otyniu z dnia 25 lutego 2010r.
§ 3. 1. Plan wprowadza ustalenia dotyczące:
1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o róşnym przeznaczeniu lub róşnych zasadach zagospodarowania;
2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
5) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych;
6) parametrów i wskaŝników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaŝniki
intensywności zabudowy;
7) szczegółowych zasad i warunków scalania
i podziału nieruchomości objętych zmianą planu miejscowego;
8) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich uşytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy;
9) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
10) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i uşytkowania terenów;
11) stawki procentowej, na podstawie której ustala
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4.
2. Nie wprowadza się ustaleń dotyczących granic
i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych oraz zagroşonych osuwaniem się mas ziemnych, ze względu na to, şe nie występują na terenie
objętym planem.
§ 4. Ilekroć w ustaleniach niniejszej uchwały jest
mowa o:
1. planie – naleşy przez to rozumieć miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 1 ust. 1;
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2. rysunku planu – naleşy przez to rozumieć graficzny zapis planu przedstawiony na mapie
w skali 1:1000, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały;
3. przepisach odrębnych – naleşy przez to rozumieć obowiązujące w momencie realizacji niniejszej uchwały przepisy ustaw wraz z aktami
wykonawczymi, normy branşowe oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikające
z prawomocnych decyzji administracyjnych;
4. terenie – naleşy przez to rozumieć teren wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem sposobu uşytkowania;
5. tymczasowym sposobie zagospodarowania,
urządzenia lub uşytkowania terenu - naleşy
przez to rozumieć dotychczasowe uşytkowanie
terenu do czasu zagospodarowania zgodnie
z przeznaczeniem ustalonym planem;
6. uciąşliwości – naleşy przez to rozumieć przekroczenie standardów jakości środowiska,
w tym zjawiska lub stany utrudniające şycie albo dokuczliwe dla otaczającego terenu,
a zwłaszcza hałas, wibracje, zanieczyszczenia
powietrza i zanieczyszczenia odpadami, przekraczające obowiązujące wielkości normowe;
7. usługach – naleşy przez to rozumieć takie usługi, które słuşą zaspokojeniu potrzeb ludności,
tj.: handel, gastronomię, kulturę, edukację,
opiekę zdrowotną, usługi hotelarskie i związane
z rekreacją i sportem, administrację i inne nie
wytwarzające dóbr materialnych;
8. reklamie wielkogabarytowej – naleşy przez to
rozumieć reklamę o powierzchni pow. 12,0m2,
trwale związanej z gruntem;
9. paliwach proekologicznych – naleşy przez to
rozumieć paliwa ograniczające emisję zanieczyszczeń do atmosfery, takie jak: gaz, olej opałowy, energia elektryczna lub przyłączenia do
miejskiej sieci ciepłowniczej;
10. ładzie przestrzennym – naleşy przez to rozumieć takie ukształtowanie przestrzeni, które
tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia
w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno – gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno – estetyczne.
§ 5. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) linie rozgraniczające tereny o róşnym przeznaczeniu lub róşnych zasadach zagospodarowania;
2) nieprzekraczalne linie zabudowy, linie ograniczające obszar, na którym dopuszcza się realizację obiektów kubaturowych;
3) symbole określające przeznaczenie terenów.
2. Pozostałe, nie wymienione w ust. 1 elementy
rysunku planu, jak np. treść podkładu mapowego,
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mają charakter informacyjny i nie są ustaleniami
planu.

istnieje przypuszczenie, şe jest on zabytkiem, zobowiązane są:

Rozdział 2

1. wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić
lub zniszczyć odkryty przedmiot;

Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające
tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych
zasadach zagospodarowania

2. zabezpieczyć, przy uşyciu dostępnych środków,
ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;

§ 6. Przedmiotem planu są regulacje określające
warunki zagospodarowania terenu z jego przeznaczeniem na cele funkcji usługowej z lokalizacją wielkopowierzchniowych obiektów handlowych i usług
obsługi komunikacji samochodowej, infrastruktury
technicznej i komunikacji niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania terenu.

3. niezwłocznie zawiadomić o tym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeśli nie jest to
moşliwe Wójta Gminy Otyń.

Rozdział 3

§ 10. 1. W celu właściwego kształtowania przestrzeni publicznych, zaleca się:

Zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego
§ 7. W zakresie ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego ustala się:
1. lokalizację zabudowy zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy określonymi na rysunku planu;
2. zabudowa realizowana na obszarze opracowania planu powinna cechować się wysokimi walorami architektonicznymi i być umiejętnie
wkomponowana w otaczający krajobraz.
Rozdział 4
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego
§ 8. 1. W zakresie ochrony środowiska ustala się:
1) ochronę Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 302 „Pradolina Barycz - Głogów” o statusie najwyşszej ochrony (ONO), w granicach
którego połoşony jest obszar objęty planem
miejscowym, poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej;
2) odprowadzenie ścieków bytowych zgodnie
z ustaleniami zawartymi w § 15 ust. 3;
3) odprowadzenie ścieków opadowych zgodnie
z ustaleniami zawartymi w § 15 ust. 4;
4) odprowadzenie i oczyszczenie ścieków przemysłowych zgodnie z ustaleniami zawartymi
w § 15 ust. 5;
5) wyposaşenie miejsc magazynowania surowców i odpadów zawierających substancje niebezpieczne w infrastrukturę techniczną zapewniającą ochronę wód powierzchniowych i podziemnych.
2. Ochrona w miarę moşliwości istniejących
drzewostanów przy realizacji nowych obiektów oraz
ciągów komunikacyjnych.

Rozdział 6
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych

1) stosowanie nośników reklamowych w formie
zorganizowanej i ujednoliconej co do wielkości
i wyrazu plastycznego.
2. Realizacja ustaleń planu w zakresie zagospodarowania terenu objętego planem oraz rozwiązanie
techniczne i architektoniczne obiektów winny
uwzględniać potrzeby osób niepełnosprawnych.
Rozdział 7
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu,
w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów
i wskaźniki intensywności zabudowy
§ 11. Wyznacza się teren o funkcji usługowej
oznaczony symbolem U, dla którego:
1. ustala się:
1) przeznaczenie terenu pod:
a) usługi z lokalizacją wielkopowierzchniowych
obiektów handlowych o powierzchni sprzedaşy do 4500m2, obiekty biurowo – administracyjne, sportu, gastronomii,
b) hurtownie i magazyny,
c) obiekty obsługi komunikacji,
2) podział terenu na działki uwarunkowany zapotrzebowaniem przez poszczególnych inwestorów,
3) istniejąca zabudowa do rozbiórki,
4) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
5) powierzchnia zabudowy nie moşe przekraczać
70% powierzchni działki,
6) powierzchnia biologicznie czynna min 20%
w stosunku do powierzchni działki,
7) wysokość zabudowy:

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

a) dla budynków handlowo - usługowych – do
3 kondygnacji, przy czym wysokość ta licząc
od poziomu terenu do najwyşszego punktu
dachu budynku nie moşe przekraczać 18,0m,

§ 9. Osoby prowadzące roboty budowlane lub
ziemne w razie odkrycia przedmiotu, co do którego

b) dla magazynowych do 16,0m, w wypadkach
uwarunkowanych względami technologicz-

Rozdział 5
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nymi, dopuszcza się zwiększenie wysokości
w części obiektu do 20,0m,
8) dachy płaskie z moşliwością stosowania naświetli, jednospadowe lub wielopołaciowe
o nachyleniu połaci do 30°,
9) realizowane obiekty o zróşnicowanym sposobie
kształtowania elewacji jako wolnostojące lub
zblokowane o wyraŝnym podziale brył,
10) obsługa komunikacyjna z ulicy Nowosolskiej
i E. Plater zgodnie z rysunkiem planu, zjazd
z terenu na ul. E. Plater tylko dla pojazdów
uprzywilejowanych,
11) jako podstawową zasadę polityki parkingowej
przyjmuje się uwarunkowanie, şe przy zagospodarowaniu kaşdej działki winien być rozwiązany problem miejsc postojowych dla samochodów i rowerów w ilości zabezpieczającej potrzeby wynikające z funkcji terenu,
12) lokalizację parkingów w części podziemnej lub
w parterze obiektów handlowych,
13) zagospodarowanie terenów niezabudowanych
na urządzone tereny zielone, place manewrowe, drogi wewnętrzne, miejsca parkingowe,

Poz. 2550
3. zakazuje się:

1) zabudowy mieszkaniowej,
2) obiektów, których uciąşliwość funkcji wykracza
poza granice działki,
Rozdział 8
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału
nieruchomości objętych planem miejscowym
§ 12. 1. Dopuszcza się scalenie działek w granicach terenu oznaczonego symbolem U, zgodnie
z rysunkiem planu.
2. Dopuszcza się podział terenu oznaczonego
symbolem U na działki budowlane o min. powierzchni 5000m2, działki muszą mieć kształty geometryczne, umoşliwiające ich zabudowę zgodnie
z przeznaczeniem; dostępne z ulicy Nowosolskiej.
Rozdział 9
Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy
§ 13. Naleşy przestrzegać zasad zagospodarowania na obszarze w obrębie zbiornika wód podziemnych zgodnie z przepisami odrębnymi.

14) wprowadzenie nasadzeń drzew i krzewów
o walorach estetycznych i ochronnych,
15) wprowadzenia zieleni izolacyjnej – zróşnicowanej pod względem wysokości i rodzaju gatunków, o szerokości 4,0m w pasie pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy, a granicą terenu
od ulicy Emilii Plater,
2. dopuszcza się:
1) lokalizowanie obiektów administracyjno - socjalnych dla obsługi funkcji wymienionych
w pkt 1,
2) obiekty obsługi komunikacji, w tym stacje paliw
oraz stacje obsługi, myjnie,

Rozdział 10
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
§ 14. Wyznacza się teren komunikacji kołowej
oznaczony symbolem KDD, dla którego:
1. ustala się:
1) klasa drogi – droga publiczna dojazdowa,
2) kategoria drogi – droga gminna,
3) linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem planu,
4) szerokość jezdni min. 5,5m,

3) podział terenu na działki budowlane o min.
powierzchni 5000m2, działki muszą mieć kształty geometryczne umoşliwiające ich zabudowę
zgodnie z przeznaczeniem,

5) chodniki obustronne,

4) ogrodzenie działek, wysokość ogrodzenia do
2,20m – aşurowe,

1) urządzenie ciągu pieszego w zieleni z dopuszczeniem ścieşki rowerowej,

5) lokalizowanie obiektów technicznych i technologicznych związanych z prowadzoną działalnością, w tym nadziemnych lub podziemnych,

2) wydzielone miejsca postojowe;

6) moşliwość lokalizacji miejsc postojowych dla
samochodów osobowych do 20 stanowisk
w pasie pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy a granicą terenu od ulicy Emilii Plater,
7) zabudowę na granicy działek z wyjątkiem granic z drogami publicznymi,
8) odstępstwo od linii zabudowy określonych na
rysunku planu w przypadku realizowania obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej
i ochrony w tym portierni na granicy działki,
9) reklam w tym wielkogabarytowych;

6) realizację zieleni niskiej i wysokiej;
2. dopuszcza się:

§ 15. 1. Ustala się następujące ogólne zasady
uzbrojenia terenów:
1) sieci uzbrojenia technicznego terenu naleşy
prowadzić w obrębie linii rozgraniczających ulic
i ciągów komunikacji pieszej;
2) wszelkie inwestycje i zmiany w zakresie zaopatrzenia w wodę, gaz, energię elektryczną
i odprowadzenia ścieków wymagają uzyskania
warunków technicznych od właściwych dysponentów sieci;
3) przy projektowaniu nowych inwestycji naleşy
unikać kolizji z istniejącymi elementami infra-
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struktury technicznej; w przypadku kolizji projektowanego zagospodarowania naleşy istniejącą sieć przenieść zgodnie z warunkami określonymi w przepisach szczególnych po uzgodnieniu z właściwym operatorem sieci;
4) dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na innych niş wymienione
w pkt 1 terenach, o ile nie zostaną zakłócone
podstawowe funkcje tych terenów;
5) wydzielenie działki niezbędnej do obsługi tych
urządzeń.
2. W zakresie zaopatrzenia w wodę
1) ustala się:
a) zaopatrzenie w wodę poprzez budowę
sieci wodociągowej w przewaşającej części,
w układzie pierścieniowym, zapewniającej
ciągłość dostawy wody dla odbiorców,
b) dostawę wody z sieci wodociągowej,
c) rozbudowę, remont istniejących sieci na terenach zainwestowanych,
d) zaopatrzenie w wodę do celów przeciwpoşarowych;
2) dopuszcza się:
a) zaopatrzenie w wodę do celów gospodarczych z ujęcia własnego.
3. W zakresie odprowadzenia ścieków bytowych
1) ustala się:
a) z terenu objętego opracowaniem odprowadzenie ścieków bytowych istniejącymi
i projektowanymi kolektorami sanitarnymi
do kanalizacji sanitarnej;
2) dopuszcza się:
a) moşliwość wydzielenia działek pod przepompownie ścieków lub inne urządzenia infrastruktury technicznej.
4. W zakresie odprowadzenia ścieków opadowych
1) ustala się:
a) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenów zabudowanych i utwardzonych, po oczyszczeniu do wymogów określonych w pozwoleniu wodno – prawnym do
zbiornika odparowującego;
2) dopuszcza się:
a) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych po wstępnym podczyszczeniu do istniejącego rowu melioracyjnego przebiegającego w sąsiedztwie obszaru objętego planem, zgodnie z przepisami odrębnymi,
b) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z połaci dachowych i dróg o nawierzchni przepuszczalnej na nieutwardzony
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własny teren inwestora, zgodnie z przepisami odrębnymi.

5. W zakresie odprowadzenia ścieków przemysłowych
1) ustala się:
a) odprowadzenie ścieków przemysłowych do
oczyszczalni miejskiej w Nowej Soli po
uprzednim ich podczyszczeniu.
6. W zakresie zaopatrzenia w gaz
1) dopuszcza się:
a) budowę i rozbudowę sieci średniego lub niskiego ciśnienia na terenie zabudowy wyznaczonej planem, pod warunkiem zachowania
odległości od gazociągów zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w zakresie
sieci gazowych,
b) moşliwość lokalizowania infrastruktury gazociągów w obrębie linii rozgraniczających
dróg i ciągów komunikacji pieszej,
c) przeznaczenie gazu do celów grzewczych.
7. W zakresie zaopatrzenia w ciepło
1) ustala się:
a) dostawę ciepła z indywidualnych urządzeń
grzewczych wykorzystujących paliwa proekologiczne.
8. W zakresie telekomunikacji i zaopatrzenia
w energię elektryczną
1) ustala się:
a) zasilanie odbiorców kablową siecią rozdzielczą 0,4 kV,
b) sieć rozdzielczą zasilić ze stacji transformatorowej typ i wielkość stacji wg potrzeb,
c) stacje zasilić kablową linią 20 kV z istniejącego uzbrojenia w sposób dobrany do wymagań pewności dostawy energii,
d) oświetlenie terenu wg potrzeb,
e) zasilanie odbiorców telefonicznych kablową
siecią telekomunikacyjną.
9. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów
1) ustala się:
a) urządzenie miejsc na gromadzenie i segregację odpadów w granicach działek, na obszarze których wytwarzane będą odpady.
Rozdział 11
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urządzania i użytkowania terenów
§ 16. Obszar objęty planem do czasu jego zagospodarowania zgodnie z ustaleniami niniejszej
uchwały moşe być wykorzystywany w sposób dotychczasowy.
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Rozdział 12

Rozdział 13

Stawka procentowa służąca naliczeniu
jednorazowej opłaty

Przepisy końcowe

§ 17. Stosownie do art. 15 ust. 2 pkt 12 oraz
art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się 30% stawkę słuşącą
naliczeniu opłaty od wzrostu wartości nieruchomości dla wszystkich terenów objętych planem.

§ 18. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się
Wójtowi Gminy Otyń.
§ 19. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Wiesław Januszewicz

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IX.66.2011
Rady Gminy w Otyniu
z dnia 31 sierpnia 2011r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IX.66.2011
Rady Gminy w Otyniu
z dnia 31 sierpnia 2011r.
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do
projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w miejscowości Modrzyca
w rejonie ul. Nowosolskiej
Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz
w nawiązaniu do rozstrzygnięcia Wójta Gminy Otyń
z dnia 19 maja 2011r. stwierdza się, şe do w/w projektu planu miejscowego osoby fizyczne i prawne
oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej nie wniosły şadnych uwag, o których
mowa w art. 17 pkt 11 cytowanej na wstępie ustawy.
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr IX.66.2011
Rady Gminy w Otyniu
z dnia 31 sierpnia 2011r.
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą
do zadań własnych gminy oraz zasadach ich
finansowania, zapisanych w miejscowym planie
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zagospodarowania przestrzennego w miejscowości
Modrzyca w rejonie ul. Nowosolskiej
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zm.), 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 z póŝn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 1
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, z póŝn.
zm.), Rada Gminy w Otyniu rozstrzyga, co następuje:
1. Z ustaleń zawartych w uchwale w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymienionego wyşej terenu oraz
z przeprowadzonej analizy i wykonanej prognozy skutków finansowych uchwalenia tego planu
wynika, şe realizacja zapisanych w niej zadań
z zakresu infrastruktury technicznej nie pociąga
za sobą wydatków z budşetu gminy.
2. Nakłady związane z realizacją zapisów zawartych w przedmiotowej uchwale, w tym inwetsycje z zakresu infrastruktury technicznej stanowią zamierzenia realizacyjne inwestora
i będą w całości finansowane ze środków pozabudşetowych gminy.
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UCHWAŁA NR VII/43/11
RADY GMINY MASZEWO
z dnia 21 września 2011r.
w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Maszewo
Na podstawie art. 14 ust. 5 w zw. z art. 5c pkt. 1
ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póŝn.
zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z póŝn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Usługi świadczone przez publiczne przedszkole prowadzone przez Gminę Maszewo w zakresie podstawy programowej określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009r.
Nr 4, poz. 17) są realizowane bezpłatnie w wymiarze
5 godzin od godz. 930 do godz. 1430 w dni pracy
przedszkola.
§ 2. 1. Opłacie podlegają świadczenia opiekuńczo – wychowawcze wykonujące poza podstawę
programową wychowania przedszkolnego realizowane w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie,
które obejmują: 1/ zajęcia rozwijające plastycznie,
muzycznie i teatralnie uzdolnione dzieci, 2/ zabawy

tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny
i społeczny dziecka, 3/ prowadzenie popołudniowych zajęć czytelniczo – literackich w ramach akcji
„Cała Polska czyta dzieciom”, 4/ gry i zabawy
wspomagające i korygujące rozwój mowy dziecka,
5/ zajęcia pobudzające u dzieci zainteresowania otaczającym światem poprzez wyjścia plenerowe oraz
gry i zabawy badawcze, 6/ nauka języka obcego,
7/ rytmika,
2. Za kaşdą rozpoczętą godzinę świadczeń opiekuńczo – wychowawczych, o których mowa w ust. 1,
ustala się opłatę w wysokości 1,50 PLN.
3. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji
świadczeń, o których umowa w § 2 ust. 1, ustalana
jest na podstawie stawki godzinowej określonej
w ust. 2.
§ 3. Opłata, o której mowa w § 2. ust. 2, nie
obejmuje kosztów wyşywienia oraz kosztów zajęć
dodatkowych, prowadzonych na şyczenie rodziców
przez inne niş przedszkole podmioty.
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§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Maszewo.
§ 5. Traci moc uchwała Rady Gminy Maszewo
Nr XXIV/120/09 z dnia 28 września 2009 roku
w sprawie ustalenia opłat za wyşywienie dziecka
oraz opłaty za dodatkowe zajęcia świadczone przez
przedszkole prowadzone przez Gminę Maszewo.
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§ 6. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województw Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Marzanna Zbierzak
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UCHWAŁA NR XV/110/2011
RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE
z dnia 30 września 2011r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego na
gruntach obrębu Borowina w gminie Szprotawa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póŝniejszymi zmianami) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717
z póŝniejszymi zmianami), w związku z uchwałą
Nr LIX/461/10 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia
24 maja 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego na gruntach obrębu
Borowina w gminie Szprotawa, po stwierdzeniu
zgodności ustaleń projektu planu z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy i Miasta Szprotawa uchwalonego uchwałą Nr XXVI/144/2000 z dnia 30 czerwca
2000r. z póŝniejszymi zmianami, uchwala się co następuje:

1) w rozdziale 2 i 3 uchwały oraz na rysunku planu:
a) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o róşnym przeznaczeniu lub róşnych zasadach zagospodarowania,
b) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
c) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,
d) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
e) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,
f)

Rozdział 1
Przedmiot i zakres ustaleń planu.
§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego na gruntach obrębu Borowina w gminie Szprotawa, zwany
dalej planem.
§ 2. 1. Integralną częścią niniejszej uchwały jest
rysunek planu – załącznik graficzny nr 1 w skali
1:2000 wraz z wyrysem ze studium uwarunkowań
i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
Gminy i Miasta Szprotawa.
2. Załącznikami do niniejszej uchwały, nie zawierającymi ustaleń planu, są:
1) załącznik nr 2 – „Rozstrzygnięcie o sposobie
realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasadach
ich finansowania”;
2) załącznik nr 3 – „Rozstrzygnięcie o sposobie
rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu
planu”.
§ 3. 1. W planie określono:

parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym
linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaŝniki intensywności zabudowy,

g) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie,
ustalonych na podstawie odrębnych przepisów,
h) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu,
i)

zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

2) w rozdziale 4 uchwały:
a) szczegółowe zasady i warunki scalania
i podziału nieruchomości objętych planem,
b) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i uşytkowania terenów,
c) stawki procentowe, na podstawie których
ustala się opłatę, o której mowa w art. 36
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
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2. Obowiązujące ustalenia na rysunku planu to:
przebiegi linii rozgraniczających, przebiegi linii elektroenergetycznych, orientacyjne lokalizacje stanowisk archeologicznych, przebieg granicy strefy OW
obserwacji archeologicznej i granicy obszarów objętych planem oraz oznaczenia terenów.
3. Uşyte w niniejszej uchwale określenia oznaczają:
1) elektrownia wiatrowa – budowla wraz z urządzeniami technicznymi przetwarzająca energię
mechaniczną wiatru na energię elektryczną;
2) park wiatrowy – zespół elektrowni wiatrowych
wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi
i komunikacyjnymi oraz sieciami i instalacjami.
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Podstawowe przeznaczenie terenu winno stać się
w trakcie realizacji ustaleń planu dominującą formą
wykorzystania terenu. W ramach przeznaczenia
podstawowego mieszczą się towarzyszące elementy
zagospodarowania warunkujące prawidłową realizację funkcji podstawowej. Przeznaczenie uzupełniające określają szczegółowe ustalenia tekstowe.
5. Na wydzielonych terenach dopuszcza się lokalizowanie innych funkcji uzupełniających podstawowe przeznaczenia terenów niş te określone
w ustaleniach szczegółowych, o ile nie stoi to
w sprzeczności z przepisami prawa powszechnego
i innymi ustaleniami planu oraz nie ogranicza moşliwości realizowania ustalonego planem zainwestowania.

§ 4. 1. Dla obszarów objętych planem obowiązują ogólne ustalenia funkcjonalno-przestrzenne, zasady obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury
technicznej, zasady ochrony środowiska i dóbr kultury oraz reguły realizacji zagospodarowania, zawarte w ustaleniach tekstowych w rozdziałach
2 i 4 niniejszej uchwały.

§ 6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

2. Obszary objęte planem podzielono liniami
rozgraniczającymi na tereny o róşnych funkcjach
i róşnych zasadach zagospodarowania. Terenom,
którym nadano oznaczenia literowe lub liczbowe
i literowe, odpowiadają ustalenia szczegółowe zawarte w rozdziale 3 niniejszej uchwały.

2. Wymaga się, aby usytuowanie projektowanego zainwestowania związanego z parkiem wiatrowym respektowało odległości ustalone w przepisach prawa powszechnego i polskich normach,
w szczególności od krawędzi jezdni dróg publicznych, lasów, wód otwartych i linii elektroenergetycznych.

3. Przebiegi linii rozgraniczających określa rysunek planu. Ustalone linie rozgraniczające są przesądzonymi, obowiązującymi granicami wydzielanych
terenów. Granice obrębów wiejskich są jednocześnie ustalonymi liniami rozgraniczającymi.
4. Uşyte w uchwale określenia: „ustala się”,
„wymaga się”, „winny” i „naleşy” formułują warunki, które są ustaleniami planu.
Rozdział 2
Przeznaczenie i warunki zagospodarowania
terenów.
§ 5. Przeznaczenie terenów - podstawowe ustalenia funkcjonalne.
1. Przeznaczenie terenów wydzielonych liniami
rozgraniczającymi określono w ustaleniach szczegółowych, w rozdziale 3 niniejszej uchwały.
2. Obszary objęte planem to w stanie istniejącym w przewadze tereny rolnicze i leśne. Na części
gruntów rolniczych dopuszcza się lokalizację elektrowni wiatrowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi – zgodnie z obowiązującym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Szprotawa”.
3. Terenom wydzielonym na rysunku planu liniami rozgraniczającymi nadano oznaczenia literowe lub liczbowe i literowe mające odpowiedniki
barwne w wersji kolorowej rysunku planu. Symbole
literowe określają funkcje podstawowe (dominujące) wyodrębnionych terenów.
4. W planie ustalono podstawowe przeznaczenie
terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi.

1. W rozdziale 3 niniejszej uchwały w ustaleniach
szczegółowych dotyczących poszczególnych terenów wydzielanych liniami rozgraniczającymi ustalono wymagania dotyczące sposobów zagospodarowania poszczególnych terenów.

3. Zabrania się sytuowania reklam na konstrukcjach elektrowni wiatrowych, przy czym zakaz nie
dotyczy oznaczeń fabrycznych producenta urządzeń.
4. Zabrania się sytuowania reklam na terenach
lasów, w szpalerach drzew oraz na drzewach i w
odległości mniejszej niş 1 m od zasięgu ich koron.
5. Umieszczanie wolnostojących reklam i znaków nie moşe powodować utrudnień w komunikacji
kołowej oraz percepcji znaków i sygnałów drogowych - dla zapewnienia bezpieczeństwa uşytkownikom ciągów komunikacyjnych.
§ 7. Zasady ochrony
i krajobrazu kulturowego.

środowiska,

przyrody

1. Dla określenia dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku zalicza się zabudowę zagrodową
dopuszczoną do realizacji w obrębie terenów 1R do
grupy 3.b – „tereny zabudowy zagrodowej”, zgodnie z przepisami odrębnymi.
2. Realizacja elektrowni wiatrowej nie moşe powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów
hałasu ustalonych w przepisach prawa powszechnego dla terenów istniejącej i projektowanej zabudowy lokalizowanej w sąsiedztwie.
3. Wymaga się zapewnienia skutecznej ochrony
podłoşa gruntowego i gleb oraz wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniami,
w szczególności substancjami ropopochodnymi
– na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji parku
wiatrowego.
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4. W trakcie eksploatacji elektrowni wiatrowej
wymaga się prowadzenia przez jej uşytkownika monitoringu skutków funkcjonowania parku wiatrowego, w szczególności w zakresie jego wpływu na warunki klimatu akustycznego, na środowisko przyrodnicze oraz śmiertelność ptaków i nietoperzy.
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§ 10. Parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.
1. Na części obszarów objętych planem nie dopuszcza się lokalizowania zabudowy kubaturowej
– zgodnie z ustaleniami szczegółowymi zawartymi
w rozdziale 3 niniejszej uchwały.

5. Po zakończeniu eksploatacji parku wiatrowego
i demontaşu jego urządzeń ustala się rekultywację
terenów w kierunku rolnym, dopuszczając realizowanie zadarnień i zalesień.

2. Parametry projektowanej elektrowni wiatrowej ustalono w ustaleniach szczegółowych dla terenu E(W) w § 15 niniejszej uchwały.

6. Na obszarach objętych planem ustala się zachowanie istniejących lasów.

§ 11. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów.

7. Wymaga się, aby realizując dopuszczane planem zainwestowanie nie naruszać systemów korzeniowych drzew prowadząc roboty ziemne poza zasięgiem ich koron. Wymaga się zabezpieczania
drzew na placach budów dla ich ochrony przed
zniszczeniem mechanicznym.
8. Na obszarach objętych planem dopuszcza się
wprowadzanie nasadzeń zieleni wysokiej, o ile nie
ogranicza to moşliwości realizowania ustalonego
planem zainwestowania.
9. W granicach planu nie dopuszcza się składowania odpadów. Dopuszcza się wykorzystywanie
nadwyşek mas ziemnych powstałych w trakcie realizowania elektrowni do prac rekultywacyjnych.
10. Na obszarach objętych planem nie ogranicza
się moşliwości prowadzenia prac dokumentacyjnych
złóş surowców mineralnych i wód podziemnych.
§ 8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.
1. Prowadzenie robót ziemnych w obrębie strefy
OW obserwacji archeologicznej oraz w rejonie oznaczonych na rysunku planu stanowisk archeologicznych naleşy poprzedzić uzgodnieniem z wojewódzkim konserwatorem zabytków.
2. Na całym obszarze objętym planem w razie
odkrycia podczas robót ziemnych przedmiotu
o cechach zabytku, naleşy wstrzymać prace, zabezpieczyć miejsce odkrycia i przedmiot oraz zawiadomić o odkryciu wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to moşliwe – burmistrza miasta.
§ 9. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.
1. Terenami przestrzeni publicznej na obszarach
objętych planem są elementy układu komunikacji.
2. W liniach rozgraniczających dróg publicznych
oznaczonych na rysunku planu nie dopuszcza się
sytuowania obiektów kubaturowych, dopuszcza się
natomiast prowadzenie kablowych sieci infrastruktury technicznej.
3. Wzdłuş dróg publicznych nie dopuszcza się
realizacji nowych ogrodzeń pełnych.
4. Pozostałe wymagania dotyczące kształtowania
przestrzeni publicznych zawarto w rozdziale 3
uchwały, w ustaleniach szczegółowych dotyczących
dróg.

1. Zasady ochrony środowiska, przyrody
i krajobrazu kulturowego określono w § 7 niniejszej
uchwały.
2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury określono w § 8 niniejszej
uchwały.
3. Na obszarach objętych planem nie występują
tereny potencjalnie naraşone na osuwanie się mas
ziemnych, ani tereny zagroşone niebezpieczeństwem powodzi.
4. W granicach obszarów objętych planem brak
obiektów i obszarów objętych indywidualnymi formami ochrony przyrody.
5. Ochronie podlegają istniejące uşytki leśne (ZL)
ustalone do zachowania.
6. Na obszarach objętych planem nie ma terenów ani obszarów górniczych.
§ 12. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu.
1. Realizacja parku wiatrowego wymaga geotechnicznego rozpoznania warunków posadowienia
elektrowni wiatrowych.
2. Pozostałe warunki i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów określono w rozdziale 3 niniejszej uchwały.
§ 13. Podstawowe zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji.
1. Ustala się obsługę komunikacyjną terenów
poprzez sieć istniejących dróg publicznych oraz za
pośrednictwem dróg wewnętrznych.
2. W granicach opracowania dopuszcza się realizację dróg wewnętrznych dla obsługi gruntów rolnych i leśnych oraz elektrowni wiatrowych, jeşeli nie
uniemoşliwi to realizowania zagospodarowania
ustalonego planem.
3. Na obszarach objętych planem nie ogranicza
się moşliwości wytyczania szlaków i ścieşek rowerowych, szlaków turystycznych dla pieszych i do
jazdy konnej – pod warunkiem, şe nie ograniczy to
moşliwości
realizacji
ustaleń
funkcjonalnych
i przestrzennych planu.
4. Szczegółowe ustalenia dotyczące poszczególnych dróg publicznych zawiera rozdział 3 niniejszej
uchwały oraz rysunek planu.
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5. Dopuszcza się ustalanie słuşebności gruntowej, w szczególności dla zapewnienia dostępu do
obiektów i urządzeń parku wiatrowego oraz innych
obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.
§ 14. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej.
1. Dopuszcza się trwałą adaptację wszystkich
istniejących sieci i urządzeń uzbrojenia terenu nie
kolidujących z zainwestowaniem przesądzonym
niniejszym planem.
2. Nie ogranicza się moşliwości przebudowy istniejących systemów infrastruktury technicznej.
3. Sposób eliminowania kolizji pomiędzy planowanymi inwestycjami a istniejącymi sieciami lub
urządzeniami infrastruktury technicznej naleşy
uzgadniać z administratorami poszczególnych systemów.
4. Na całym obszarze objętym planem nie ogranicza się moşliwości realizacji nowych sieci
i urządzeń infrastruktury technicznej, w szczególności nowych sieci elektroenergetycznych związanych
z lokalizacją parku wiatrowego.
Rozdział 3
Ustalenia szczegółowe dla terenów wydzielonych
liniami rozgraniczającymi.
§ 15. Teren oznaczony symbolem E(W)
1. Podstawowe przeznaczenie – teren elektrowni
wiatrowej.
2. Przeznaczenie uzupełniające: uşytki rolne,
wewnętrzne drogi dojazdowe, place manewrowe
i miejsca postojowe dla samochodów, kablowe linie
elektroenergetyczne oraz inne obiekty i urządzenia
infrastruktury technicznej, łączności oraz gospodarki
komunalnej.
3. Ustala się maksymalną dopuszczalną wysokość budowli - 185m (konstrukcja wieşy wraz
z wirnikiem w jego najwyşszym połoşeniu).
4. Elektrownia wiatrowa, jako przeszkoda lotnicza, wymaga oznakowania przeszkodowego - graficzno-kolorystycznego i świetlnego oraz zgłoszenia
do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego i do właściwego organu nadzoru nad lotnictwem wojskowym w zakresie określonym w przepisach prawa
powszechnego.
5. Po zakończeniu eksploatacji parku wiatrowego
naleşy przywrócić pierwotny stan terenów umoşliwiając kontynuację ich uşytkowania w sposób dotychczasowy – rolniczy lub przeznaczenie pod zalesienia.
§ 16. Tereny oznaczone symbolem R i 1R
1. Przeznaczenie podstawowe: tereny rolnicze
i wewnętrzne drogi dojazdowe.
2. Przeznaczenie uzupełniające: linie elektroenergetyczne i inne sieci infrastruktury technicznej,
uprawy ogrodnicze, plantacje, sady, stawy rybne
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i inne wody powierzchniowe, urządzenia melioracyjne, dolesienia, zieleń śródpolna oraz obiekty
i urządzenia gospodarki komunalnej, infrastruktury
technicznej i łączności – na dopuszczanych do wydzielenia działkach o powierzchni do 200m2.
3. Ustala się zachowanie istniejących urządzeń
melioracyjnych, nie ograniczając moşliwości ich
modernizacji i rozbudowy.
4. Ustala się zachowanie istniejących zadrzewień
śródpolnych nie kolidujących z projektowanym zainwestowaniem lokalizowanym na podstawie niniejszego planu. Nie ogranicza się moşliwości
wprowadzania nowych nasadzeń zieleni wysokiej
i dolesień – jeşeli nie ograniczają one moşliwości
realizowania ustalonego planem zainwestowania.
5. W obrębie terenu oznaczonego symbolem R
ustala się zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej.
6. W obrębie terenów oznaczonych jako 1R dopuszcza się lokalizację zabudowy zagrodowej.
7. Ustala się maksymalną dopuszczalną wysokość projektowanej zabudowy mierzoną od poziomu
terenu przy głównym wejściu do budynku do linii
kalenicy lub najwyşszego punktu pokrycia dachowego – 9 m.
8. Dla projektowanej zabudowy – za wyjątkiem
budynków gospodarczych i garaşy o powierzchni
zabudowy mniejszej niş 20m2 – ustala się dachy
strome, dwu- lub czterospadowe, o kącie nachylenia
połaci głównych od 30 do 45 stopni.
9. W projektowanych obiektach wymaga się stosowania naturalnych materiałów wykończeniowych,
w szczególności drewna, kamienia, tynków naturalnych, dachówki, łupka – z dopuszczeniem łupka
sztucznego.
§ 17. Tereny oznaczone symbolem ZL
1. Przeznaczenie podstawowe – lasy.
2. Przeznaczenie uzupełniające: obiekty i urządzenia związane z gospodarką leśną i rolną, drogi
związane z przeznaczeniem podstawowym, zieleń
niska, wody otwarte, obiekty infrastruktury technicznej – w zakresie niesprzecznym z zasadami
ochrony gruntów leśnych.
§ 18. Teren oznaczony symbolem: KDL
1. Istniejąca droga lokalna, jednojezdniowa,
o 2 pasach ruchu – do zachowania.
2. W liniach rozgraniczających drogi dopuszcza
się prowadzenie podziemnych sieci infrastruktury
technicznej.
§ 19. Teren oznaczony symbolem: KDD
1. Istniejąca droga dojazdowa, jednojezdniowa,
o 2 pasach ruchu – do zachowania.
2. W liniach rozgraniczających drogi dopuszcza
się prowadzenie podziemnych sieci infrastruktury
technicznej.
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Rozdział 4
Ustalenia dotyczące zasad realizacji planu.
§ 20. Szczegółowe zasady i warunki scalania
oraz podziału nieruchomości objętych planem.
1. Dla stwierdzenia zgodności podziału nieruchomości z ustaleniami planu naleşy ustalić, czy
przewidywane przeznaczenie dzielonego terenu jest
zgodne z planem oraz czy istnieje moşliwość zgodnego z planem zagospodarowania działek gruntu.
2. Wydzielane działki winny posiadać dostęp do
ustalonych w planie dróg publicznych – bezpośredni
lub pośrednio, poprzez drogi wewnętrzne.
3. Dla zapewnienia dostępu do dróg publicznych
dopuszcza się ustalanie słuşebności gruntowej.
4. W granicach objętych planem nie wyznaczono
obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń
nieruchomości i ich ponownego podziału.
5. Nie ogranicza się moşliwości dokonywania
połączenia i ponownego podziału gruntów na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
6. Nie ustala się minimalnej powierzchni działek
budowlanych uzyskiwanych w wyniku scalania
i podziału nieruchomości.
7. Ustala się minimalną szerokość frontów działek budowlanych uzyskiwanych w wyniku scalania
i podziału nieruchomości – 10m.
8. Ustalona minimalna szerokość frontów działek
nie dotyczy parceli, wydzielanych pod infrastrukturę
techniczną i drogową.
9. Kąt połoşenia granic działek w stosunku do
pasa drogowego winien mieścić się w zakresie
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60-120 stopni z prawem odstępstwa od wyşej wymienionego wymogu w przypadkach uzasadnionych
istniejącymi uwarunkowaniami terenowo – prawnymi.
§ 21. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i uşytkowania terenów.
Na wszystkich terenach poza uşytkami leśnymi
i rowami melioracyjnymi mogą być czasowo lokalizowane maszty pomiarowe, drogi dojazdowe niezbędne w czasie budowy parku wiatrowego, składy
materiałów budowlanych, zaplecza budów, nieuciąşliwe obiekty gospodarcze, obiekty i urządzenia gospodarki komunalnej, itp.
§ 22. Stawki procentowe, na podstawie których
ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Ustala się stawkę procentową słuşącą naliczaniu
opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
w wysokości 30%.
Rozdział 5
Ustalenia końcowe.
§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szprotawy.
§ 24. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Skawiński
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Poz. 2552
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XV/110/2011
Rady Miejskiej w Szprotawie
z dnia 30 września 2011r.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XV/110/2011
Rady Miejskiej w Szprotawie
z dnia 30 września 2011r.
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej oraz zasadach ich finansowania
1. Teren objęty ustaleniami planu jest w stanie
istniejącym niezabudowany.
2. Uchwalenie planu i realizacja jego ustaleń nie
spowoduje konieczności budowy finansowanych ze środków komunalnych nowych sieci
i urządzeń systemu sieci sanitarnych ani oświetlenia dróg.

3. Na obszarach objętych planem nie przewiduje
się równieş komunalnych inwestycji komunikacyjnych.
4. Ewentualna budowa, rozbudowa lub przebudowa sieci i urządzeń elektroenergetycznych
będzie realizowana przez inwestora parku wiatrowego, zgodnie z zasadami określonymi
w ustawie Prawo energetyczne na warunkach
określonych przez operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych.
5. Realizacja ustalonego planem zagospodarowania nie wymaga przebudowywania ani likwidacji istniejących sieci komunalnych.
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XV/110/2011
Rady Miejskiej w Szprotawie
z dnia 30 września 2011r.
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag
zgłoszonych do projektu planu
W trakcie wyłoşenia dokumentacji miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego parku wia-
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trowego na gruntach obrębu Borowina w gminie
Szprotawa do publicznego wglądu, to jest w okresie
od 10 czerwca do 25 lipca 2011r., do projektu planu
nie zostały zgłoszone şadne uwagi.
Po zakończeniu okresu wyłoşenia, w terminie przewidzianym ustawowo na składanie uwag do projektu planu równieş nie zgłoszono uwag.
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UCHWAŁA NR XI/101/2011
RADY MIASTA ŻAGAŃ
z dnia 30 września 2011r.
zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/6/2009 Rady Miasta Żagań z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia
strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie
pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Żagań
Na podstawie art. 13 b ust. 3, 4, 5 i art. 13 f ust. 2
ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086, zm. Dz. U.
Nr 273, poz. 2703) oraz w oparciu o 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.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zmienia się uchwałę Nr XXXVII/6/2009 Rady
Miasta Şagań z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie:
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania
oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych
na drogach publicznych miasta Şagań w ten sposób,
şe:

2) pkt. 1 rozdziału II Załącznika nr 2 do uchwały
otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Wysokość stawek opłaty w SPP ustala Rada Miasta”
3) skreśla się pkt. 2 rozdziału II Załącznika nr 2 do
uchwały
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Şagań.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Daniel Marchewka

1) wykreśla się § 4 przedmiotowej uchwały
2 55 3
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UCHWAŁA NR 0007.122.2011
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE
z dnia 18 paŝdziernika 2011r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sulechów - Brzezie
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 póŝn. zm.) i art. 20 ust. 1

i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z póŝn. zm.) uchwala się, co następuje:
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Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Sulechów
– Brzezie z przeznaczeniem terenów pod funkcję:
mieszkaniową oraz usługową wraz z infrastrukturą
techniczną i komunikacją.
2. Granice terenów objętych zmianą planu oznaczone zostały na rysunkach zmiany planu.
3. Integralnymi częściami uchwały są:
1) rysunki w skali 1:1000 stanowiące załączniki
nr 1, 2, 3, 4 i 5;
2) rozstrzygniecie dotyczące sposobu rozpatrzenia
uwag do projektu planu, stanowiące załącznik
nr 6;
3) rozstrzygniecie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleşą do zadań własnych
gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik nr 7.
§ 2. Zmiana planu wprowadza ustalenia dotyczące:
1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o róşnym przeznaczeniu lub róşnych zasadach zagospodarowania;
2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
5) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych;
6) parametrów i wskaŝników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaŝniki
intensywności zabudowy;
7) szczegółowych zasad i warunków scalania
i podziału nieruchomości objętych zmianą planu miejscowego;
8) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich uşytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy;
9) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
10) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i uşytkowania terenów;
11) stawki procentowej, na podstawie której ustala
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4.
2. Nie wprowadza się ustaleń dotyczących granic
i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a takşe naraşonych na niebezpieczeństwo
powodzi oraz zagroşonych osuwaniem się mas
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ziemnych, ze względu na to, şe nie występują na
terenie objętym zmianą planu.
§ 3. Ilekroć w ustaleniach niniejszej uchwały jest
mowa o:
1) zmianie planu – naleşy przez to rozumieć zmianę miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, o której mowa w § 1, ust. 1;
2) rysunku zmiany planu – naleşy przez to rozumieć graficzny zapis zmiany planu przedstawiony na mapie w skali 1:1000, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały;
3) przepisach szczególnych – 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) terenie – naleşy przez to rozumieć teren wyznaczony na rysunku zmiany planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem sposobu
uşytkowania;
5) tymczasowym sposobie zagospodarowania,
urządzenia lub uşytkowania terenu - naleşy
przez to rozumieć dotychczasowe uşytkowanie
terenu do czasu zagospodarowania zgodnie
z przeznaczeniem ustalonym zmianą planu;
6) uciąşliwości – naleşy przez to rozumieć przekroczenie standardów jakości środowiska,
w tym zjawiska lub stany utrudniające şycie
albo dokuczliwe dla otaczającego terenu,
a zwłaszcza hałas, wibracje, zanieczyszczenia
powietrza i zanieczyszczenia odpadami, przekraczające obowiązujące wielkości normowe;
7) usługach – naleşy przez to rozumieć takie usługi, które słuşą zaspokojeniu potrzeb ludności,
tj.; handel, gastronomię, kulturę, edukację,
opiekę zdrowotną, usługi hotelarskie i związane
z rekreacją i sportem, administrację i inne nie
wytwarzające dóbr materialnych;
8) przeznaczenie podstawowe – przeznaczenie
będące dominującą formą wykorzystania terenu oraz budynków istniejących i planowanych
z nim związanych, obejmujące powyşej
50% powierzchni działki lub powierzchni całkowitej wszystkich budynków;
9) przeznaczenie uzupełniające – przeznaczenie
inne niş podstawowe, które uzupełnia lub
wzbogaca przeznaczenie podstawowe i nie występuje samodzielnie na danym terenie;
10) reklamie wielkogabarytowej – naleşy przez to
rozumieć reklamę o powierzchni pow. 12,0m²,
trwale związanej z gruntem;
11) paliwach proekologicznych – naleşy przez to
rozumieć paliwa ograniczające emisję zanieczyszczeń do atmosfery, takie jak: gaz, olej opałowy, energia elektryczna lub przyłączenia do
miejskiej sieci ciepłowniczej;
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§ 4. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku zmiany planu są obowiązującymi ustaleniami
zmiany planu:
1) linie rozgraniczające tereny o róşnym przeznaczeniu lub róşnych zasadach zagospodarowania;
2) nieprzekraczalne linie zabudowy, linie ograniczające obszar, na którym dopuszcza się realizację obiektów kubaturowych;
3) symbole określające przeznaczenie terenów.
2. Pozostałe, nie wymienione w ust. 1 elementy
rysunku zmiany planu, jak np. treść podkładu mapowego, orientacyjne linie podziałów wewnętrznych, mają charakter informacyjny i nie są ustaleniami zmiany planu.
Rozdział 2
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające
tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych
zasadach zagospodarowania
§ 5. 1. Przedmiotem zmiany planu są regulacje
określające warunki zagospodarowania terenów
z ich przeznaczeniem na cele funkcji mieszkaniowej
oraz usługowej wraz z infrastrukturą techniczną
i komunikacją.
2. Przy zagospodarowaniu wyodrębnionych terenów określonych na rysunku zmiany planu liniami
rozgraniczającymi, obowiązuje zasada bezkolizyjnego sąsiedztwa poszczególnych funkcji, których
uciąşliwość nie moşe wykraczać poza granice działek na ten cel przeznaczonych.
Rozdział 3
Zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego
§ 6. 1. W zakresie ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego ustala się:
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Rozdział 4

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego
§ 7. W zakresie ochrony środowiska przyrodniczego ustala się:
1) zachowanie walorów krajobrazowych obszaru
objętego zmianą planu poprzez właściwe zagospodarowanie terenów;
2) ochronę w miarę moşliwości istniejących drzewostanów przy realizacji nowych obiektów
i ciągów komunikacyjnych;
3) wyposaşenie terenów w urządzenia infrastruktury technicznej związane z odprowadzaniem
i oczyszczaniem ścieków; w przypadku odprowadzenia wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu, na którym moşe dojść do
ich zanieczyszczenia przed odprowadzeniem do
odbiornika, konieczne jest ich podczyszczenie;
w odniesieniu do powierzchni utwardzonych
naleşy odpowiednio zabezpieczyć środowisko
gruntowo – wodne przed infiltracją zanieczyszczeń;
4) stosowanie urządzeń zabezpieczających przed
zanieczyszczeniem
środowiska
gruntowo
– wodnego przez produkty ropopochodne
i inne szkodliwe substancje;
5) uciąşliwości wynikające z prowadzenia działalności usługowej nie mogą wykraczać poza granice terenów na ten cel przeznaczonych;
6) utrzymanie poziomu hałasu z prowadzonej
działalności gospodarczej (usługowej) ponişej
dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie, odpowiednio dla poszczególnych rodzajów terenów (pod zabudowę mieszkaniową
i mieszkaniowo - usługową).
Rozdział 5

1) zachowanie i adaptację istniejącej zabudowy
zgodnie z warunkami zawartymi z rozdziale 7;

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

2) wprowadzenie nowej zabudowy w ściśle wyznaczonych ramach przypisanych dla kaşdego
terenu;

§ 8. Osoby prowadzące roboty budowlane
i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy zabytku, obowiązane są niezwłocznie
zawiadomić o tym Burmistrza Sulechowa oraz Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
jednocześnie obowiązane są zabezpieczyć odkryty
przedmiot i wstrzymać wszelkie roboty mogące go
uszkodzić lub zniszczyć do czasu wydania przez Lubuskiego Konserwatora Zabytków odpowiednich
zarządzeń.

3) zabudowa realizowana na obszarze opracowania zmiany planu powinna cechować się wysokimi walorami architektonicznymi i być umiejętnie wkomponowana w otaczający krajobraz;
4) powiązanie projektowanych terenów komunikacyjnych, zieleni i infrastruktury technicznej
z elementami istniejącymi;

Rozdział 6

5) ogrodzenia działek winny stanowić elementy
plastyczne zharmonizowane z otoczeniem.

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych

2. Jako podstawową zasadę polityki parkingowej
dla terenów o funkcjach związanych z działalnością
usługową, przyjmuje się uwarunkowanie, şe przy
zagospodarowaniu kaşdej działki winien być rozwiązany problem miejsc postojowych dla samochodów
w ilości zabezpieczającej potrzeby funkcji wynikających z przeznaczenia terenów.

§ 9. 1. W celu właściwego kształtowania przestrzeni publicznych, które stanowią tereny dróg publicznych, zaleca się:
1) obsadzanie ulic drzewami;
2) stosowanie małej architektury;
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3) stosowanie nośników reklamowych w formie
zorganizowanej i ujednoliconej co do wielkości
i wyrazu plastycznego z wyłączeniem reklam
wielkogabarytowych.
2. Realizacja ustaleń zmiany planu w zakresie
zagospodarowania terenu objętego zmianą planu
oraz rozwiązanie techniczne i architektoniczne obiektów winny uwzględniać potrzeby osób niepełnosprawnych.
Rozdział 7
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki
intensywności zabudowy
§ 10. 1. Wyznacza się tereny oznaczone symbolem MN i MN-1 – funkcja mieszkaniowa jednorodzinna w zabudowie wolnostojącej - rysunki zmiany
planu stanowiące załączniki nr 1, 2, 3, 4 i 5, dla których:
1) ustala się:
a) adaptację istniejących budynków z moşliwością remontów i przebudowy przy zachowaniu linii zabudowy, wysokości budynków
i formy dachów,
b) nieprzekraczalne linie zabudowy od granic
działek, oprócz uwidocznionych na rysunku
planu, zgodnie z przepisami szczególnymi;
ustalenie dotyczy głównej bryły budynku,
c) powierzchnia zabudowy do 35% obszaru
działki,
d) wysokość zabudowy budynków mieszkalnych do trzech kondygnacji nadziemnych
oraz nie więcej niş 13,0m od średniego poziomu terenu do kalenicy dachu,
e) zastosowanie dachów dwuspadowych lub
wielospadowych o pochyleniu połaci dachowych 25º - 45º, o symetrycznym nachyleniu połaci; krytych pokryciem ceramicznym
lub materiałem drobnowymiarowym,
f)

zagospodarowanie terenów niezabudowanych na urządzone tereny zielone, place,
miejsca rekreacji, przy zachowaniu 50% powierzchni działki uşytkowanej jako biologicznie czynnej,

g) obsługę komunikacyjną zgodnie z rysunkiem
zmiany planu,
h) parkowanie pojazdów w obrębie własnej nieruchomości, w ilości nie mniejszej niş jeden
garaş i jedno miejsce postojowe,
i)

na terenie oznaczonym symbolem MN-1 wykonanie szczegółowego rozpoznania przez
inwestora warunków hydrogeologicznych;

2) dopuszcza się:
a) zabudowę bliŝniaczą,
b) rozszerzenie funkcji terenów o usługi oraz
nieuciąşliwą działalność gospodarczą, jako
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funkcji towarzyszących podstawowej funkcji
mieszkaniowej,
c) moşliwość wprowadzenia zmian w podziale
na działki uwidocznione na rysunku zmiany
planu,
d) realizację komunikacji wewnętrznej o szerokości min. 8m,
e) realizację budynków z poddaszem nieuşytkowym,
f)

realizację parterowych obiektów towarzyszących zabudowie mieszkaniowej, a w szczególności garaşy, budynków gospodarczych
w ilości maksymalnie 2 obiektów; dachy
spadziste o nachyleni 25º - 45º,

g) lokalizację obiektów towarzyszących w odległości 1,5m od granicy z sąsiednią działką
budowlaną lub na granicy działki zgodnie
z przepisami szczególnymi,
h) lokalizację zbiorników wodnych, ogrodów
zimowych, małych przydomowych basenów
kąpielowych i innych obiektów małej architektury,
i)

wprowadzenie ogrodzeń do 1,60m w formie
aşurowej lub şywopłotów,

j)

po przebudowie napowietrznych linii elektroenergetycznych 15kV i likwidacji korytarzy
technicznych, zmianę zagospodarowania terenów zgodnie z ustaleniami niniejszej
uchwały i przepisami szczególnymi;

3) zakazuje się:
a) realizacji ogrodzeń prowizorycznych i płotów
betonowych,
b) lokalizacji zabudowy i nasadzeń zieleni wysokiej w korytarzu technicznym napowietrznej linii elektroenergetycznej 15kV o szerokości 8m.
2. Wyznacza się teren oznaczony symbolem MN,
U – funkcja mieszkaniowo – usługowa - rysunek
zmiany planu stanowiący załącznik nr 1, dla którego:
1) ustala się:
a) nieprzekraczalne linie zabudowy
z rysunkiem zmiany planu,

zgodnie

b) maksymalna powierzchnia zabudowy 60%,
c) minimalny udział powierzchni biologicznie
czynnej 25%,
d) wysokość zabudowy projektowanej do trzech
kondygnacji nadziemnych w tym poddasze
uşytkowe, nie więcej niş 15m,
e) zastosowanie dachów dwuspadowych lub
wielospadowych o pochyleniu połaci dachowych 25º - 45º, o symetrycznym nachyleniu połaci; krytych pokryciem ceramicznym
lub dachówkopodobnym,

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 134
f)

– 11704 –

Poz. 2554

obsługę komunikacyjną z drogi lokalnej publicznej oznaczonej na rysunku zmiany planu
symbolem KDL,

1) minimalna powierzchnia działki nowoprojektowanej w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej – 1000m²;

g) zapewnienie miejsc parkingowych, zgodnie
z potrzebami danej funkcji w granicach własnej działki budowlanej, zgodnie z normatywem parkingowym i garaşowym, w ilości nie
mniejszej niş:

2) minimalna szerokość frontu działki nowoprojektowanej w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej – 20m;

-

1 miejsce postojowe i garaş na mieszkanie,

-

3 miejsca postojowe na 100m² powierzchni uşytkowej obiektu usługowego,

-

3 miejsca postojowe na 10 zatrudnionych;

2) dopuszcza się:
a) podział terenu na działki budowlane
z zachowaniem bezpośredniego dostępu do
drogi publicznej lokalnej oznaczonej symbolem KDL oraz z zapewnieniem niezbędnego
terenu związanego z obsługą budynku usługowego,

3) powierzchnię działki pod nowoprojektowaną
stację transformatorową – 30m², o wymiarach
5m x 6m;
4) dopuszcza się podział nieruchomości pod warunkiem zachowania terenu niezbędnego dla
funkcjonowania samodzielnej działki lub poprawienia zagospodarowania istniejącej działki.
2. Dopuszcza się dokonywanie scaleń gruntów
w granicach terenów oznaczonych tym samym
symbolem literowym oraz w obrębie dróg.
Rozdział 9
Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy

b) lokalizację funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej jako funkcji jednorodnej,

§ 12. Naleşy przestrzegać zasad zagospodarowania na obszarze objętym zmianą planu zgodnie
z przepisami szczególnymi.

c) lokalizowania reklam, ujednolicony pod
względem wielkości wyrazu plastycznego,
jako wolnostojących lub montowanych na
elewacjach budynków z wyłączeniem reklam
wielkogabarytowych;

Rozdział 10

3) zakazuje się:
a) prowadzenia działalności, której uciąşliwość
wykracza poza granice nieruchomości,

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
§ 13. 1. Wyznacza się teren komunikacji kołowej
oznaczony symbolem KDL (rysunek zmiany planu
stanowiący załącznik nr 3), dla którego:
1) ustala się:

b) prowadzenia działalności, która powoduje
w granicach nieruchomości przekroczenie
dopuszczalnego poziomu hałasu określonego dla terenu pod zabudowę mieszkaniowo
– usługową,

a) klasa drogi – droga publiczna lokalna,

c) lokalizacji zabudowy i nasadzeń zieleni wysokiej w korytarzu technicznym napowietrznej linii elektroenergetycznej 15kV o szerokości 8m.

d) chodniki obustronne,

3. Wyznacza się teren oznaczony symbolem E-1
- teren pod zaprojektowaną stację transformatorową
kompaktową 15/0,4kV - rysunek zmiany planu stanowiący załącznik nr 5.
4. Wyznacza się teren oznaczony symbolem E-2
- teren projektowanej stacji energetycznej - rysunek
zmiany planu stanowiący załącznik nr 1:
1) ustala się lokalizację kompaktowej stacji transformatorowej.
Rozdział 8
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału
nieruchomości objętych planem miejscowym
§ 11. 1. Ustala się następujące zasady podziału
działek:

b) szerokość w liniach rozgraniczających min.
12m,
c) szerokość jezdni min. 6m,
e) dostępność jezdni bez ograniczeń;
1) dopuszcza się:
a) realizację jednostronnych chodników,
b) wydzielenie ścieşki rowerowej,
c) moşliwość lokalizacji miejsc postojowych
w liniach rozgraniczenia drogi.
2. Wyznacza się teren komunikacji kołowej oznaczony symbolem KDL-1 (rysunek zmiany planu stanowiący załącznik nr 1) – poszerzenie drogi publicznej lokalnej o pas terenu objęty zmianą planu
o szerokości 10m.
3. Wyznacza się tereny komunikacji kołowej
oznaczone symbolem KDL-2 (rysunek zmiany planu
stanowiący załącznik nr 1) – poszerzenie drogi publicznej lokalnej o pas terenu objęty zmianą planu
o szerokości ok. 3m. Dopuszcza się przebudowę linii
15kV na warunkach uzgodnionych z operatorem
sieci, kosztem i staraniem inwestora.
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4. Wyznacza się tereny komunikacji kołowej
oznaczone symbolem KDW (rysunek zmiany planu
stanowiący załącznik nr 1), dla których:
1) ustala się:
a) klasa drogi – drogi wewnętrzne dojazdowe,
b) szerokość w liniach rozgraniczających min.
10m,
c) szerokość jezdni min. 5m,
d) chodniki obustronne,
e) dostępność jezdni bez ograniczeń;
2) dopuszcza się:
a) realizację jednostronnych chodników,
b) wydzielenie ścieşki rowerowej,
c) infrastrukturę techniczną.
5. Wyznacza się teren komunikacji kołowej oznaczony symbolem KDW-1 (rysunek zmiany planu
stanowiący załącznik nr 1), dla którego:
1) ustala się:
a) klasa drogi – droga wewnętrzna dojazdowa,
b) szerokość w liniach rozgraniczających min.
8m,
2) dopuszcza się:
a) urządzenie nawierzchni w jednym poziomie
z wydzielonym pasem do ruchu pieszego,
b) infrastrukturę techniczną.
6. Wyznacza się tereny ciągów pieszo - jezdnych
oznaczone symbolem KDX (rysunki zmiany planu
stanowiące załączniki nr 1 i nr 2), dla których:
1) ustala się:
a) szerokość w liniach rozgraniczających min.
5m;
2) dopuszcza się:
a) urządzenie nawierzchni w jednym poziomie,
b) infrastrukturę techniczną.

Poz. 2554

4) dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na innych niş wymienione
w pkt 1 terenach, o ile nie zostaną zakłócone
podstawowe funkcje tych terenów;
5) wydzielenie działki niezbędnej do obsługi tych
urządzeń.
2. W zakresie zaopatrzenia w wodę
1) ustala się:
a) zaopatrzenie w wodę dla celów komunalnych
poprzez
budowę
sieci
wodociągowej
w przewaşającej części, w układzie pierścieniowym, zapewniającej ciągłość dostawy
wody dla odbiorców,
b) dostawę wody z miejskiej sieci wodociągowej,
c) rozbudowę, remont istniejących sieci na terenach zainwestowanych,
d) zaopatrzenie w wodę do celów przeciwpoşarowych;
2) dopuszcza się:
a) w okresie przejściowym tj do czasu wybudowania sieci wodociągowej lub w przypadku otrzymania negatywnych warunków przyłączenia do sieci, zaopatrzenie w wodę z ujęć
własnych pod warunkiem zachowania przepisów odrębnych, a w szczególności prawa
wodnego.
3. W zakresie odprowadzenia ścieków bytowych
1) ustala się:
a) z terenu objętego opracowaniem odprowadzenie ścieków bytowych istniejącymi
i projektowanymi kolektorami sanitarnymi
do miejskiej kanalizacji sanitarnej;
2) dopuszcza się:
a) w okresie przejściowym lub w przypadku
otrzymania negatywnych warunków przyłączenia do sieci, do indywidualnych szczelnych zbiorników bezodpływowych,

§ 14. 1. Ustala się następujące ogólne zasady
uzbrojenia terenów

b) moşliwość wydzielenia działek pod przepompownie ścieków lub inne urządzenia infrastruktury technicznej.

1) sieci uzbrojenia technicznego terenu naleşy
prowadzić w obrębie linii rozgraniczających ulic
i ciągów komunikacji pieszej i zieleni;

4. W zakresie odprowadzenia ścieków opadowych

2) wszelkie inwestycje i zmiany w zakresie zaopatrzenia w wodę, gaz, energię elektryczną
i odprowadzenia ścieków wymagają uzyskania
warunków technicznych od właściwych dysponentów sieci;

a) objęcie systemami odprowadzającymi ścieki
opadowe i roztopowe wszystkich terenów
zabudowanych i utwardzonych,

3) przy projektowaniu nowych inwestycji naleşy
unikać kolizji z istniejącymi elementami infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji projektowanego zagospodarowania naleşy istniejącą sieć przenieść zgodnie z warunkami określonymi w przepisach szczególnych po uzgodnieniu z właściwym operatorem sieci;

1) ustala się:

b) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych po oczyszczeniu do wymogów określonych w pozwoleniu wodno – prawnym do
zbiorników retencyjnych lub skrzynek rozsączających;
2) dopuszcza się:
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a) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do projektowanej kanalizacji deszczowej,

Poz. 2554
b) realizacja sieci elektroenergetycznych przez
operatora moşliwa będzie:
-

po spełnieniu technicznych i ekonomicznych warunków przyłączenia do sieci,

-

c) odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z połaci dachowych i z dróg o nawierzchni przepuszczalnej na nieutwardzony
własny teren inwestora,

po wykonaniu uzbrojenia podziemnego
tj. sieci kanalizacyjnej, burzowej, wodociągowej itp.,

-

po zniwelowaniu terenu do rzędnych docelowych na trasie przebiegu sieci elektroenergetycznych,

d) gromadzenie wody deszczowej na działkach
w zbiornikach retencyjnych.

-

po otrzymaniu decyzji administracyjnych
uzgodnień nie zawierających wymagań,
które wykraczają poza technologię budowy sieci, dotyczących w szczególności
przełoşeń chodników na całej szerokości
i długości budowy linii oraz układania kabli w rurach osłonowych.

b) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych po wstępnym ich podczyszczeniu do
istniejących rowów melioracyjnych,

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz
1) ustala się:
a) zaopatrzenie w gaz z dystrybucyjnej sieci gazowej, w uzgodnieniu z operatorem sieci po
spełnieniu warunków technicznych i ekonomicznych przyłączenia na zasadach określonych przez operatora sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie sieci gazowych.
6. W zakresie zaopatrzenia w ciepło
1) ustala się:
a) dostawę ciepła z indywidualnych urządzeń
grzewczych wykorzystujących paliwa proekologiczne.
7. W zakresie telekomunikacji i zaopatrzenia
w energię elektryczną
1) ustala się:
a) odbiorców zasilić kablowymi liniami 0,4kV
wyprowadzonymi z istniejących i planowanych stacji transformatorowych kompaktowych 15/0,4kV poprzez szafki kablowe usytuowane przy granicy działek,
b) planowaną stację oznaczoną symbolem E-1
zasilić dwustronnie kablową linią 15kV
z planowanych stacji transformatorowych
ujętych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Sulechów – Brzezie
uchwalonego
uchwałą
Rady
Miejskiej
w Sulechowie Nr XVIII/163/2000 z dnia 11 lipca 2000r.,
c) oświetlenie ciągów komunikacji kołowej
i pieszej latarniami; latarnie zasilić linią kablową 0,4kV w sposób uzgodniony z przyszłym operatorem,
d) łączność telekomunikacyjna kablową linią
w sposób uzgodniony z przyszłym operatorem;
2) dopuszcza się:
a) skablowanie istniejących napowietrznych linii 15kV uwidocznionych na rysunkach zmiany planu stanowiących załączniki nr 1 i nr 3,
w sposób uzgodniony z operatorem,

8. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów
1) ustala się:
a) urządzenie miejsc na gromadzenie i segregację odpadów w granicach działek, na obszarze których wytwarzane będą odpady,
b) wywóz odpadów na wysypisko śmieci przez
wyspecjalizowane przedsiębiorstwo.
Rozdział 11
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urządzania i użytkowania terenów
§ 15. Obszary objęte zmianą planu do czasu jego
zagospodarowania zgodnie z ustaleniami niniejszej
uchwały mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy.
Rozdział 12
Stawka procentowa służąca naliczeniu
jednorazowej opłaty
§ 16. Stosownie do art. 15 ust. 2 pkt 12 oraz
art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się 30% stawkę słuşącą
naliczeniu opłaty od wzrostu wartości nieruchomości.
Rozdział 13
Przepisy końcowe
§ 17. Uchyla się uchwałę nr XVIII/163/2000 Rady
Miejskiej w Sulechowie z dnia 11 lipca 2000r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sulechów - Brzezie,
w części objętej niniejszą uchwałą.
§ 18. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i podlega publikacji
na stronie internetowej gminy.
Przewodniczący Rady
Jan Rerus
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 0007.122.2011
Rady Miejskiej w Sulechowie
z dnia 18 października 2011r.
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Poz. 2554
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 0007.122.2011
Rady Miejskiej w Sulechowie
z dnia 18 października 2011r.
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Poz. 2554
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 0007.122.2011
Rady Miejskiej w Sulechowie
z dnia 18 października 2011r.
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Poz. 2554
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 0007.122.2011
Rady Miejskiej w Sulechowie
z dnia 18 października 2011r.
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Poz. 2554
Załącznik Nr 5
do uchwały Nr 0007.122.2011
Rady Miejskiej w Sulechowie
z dnia 18 października 2011r.

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr 0007.122.2011
Rady Miejskiej w Sulechowie
z dnia 18 października 2011r.
ROZSTRZYGNIĘCIE
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sulechów – Brzezie
Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z póŝn. zm.)
oraz w nawiązaniu do rozstrzygnięcia Burmistrza
Sulechowa z dnia 24 września 2010r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wymienionego wyşej projektu zmiany planu miejscowego w okresie
jego wyłoşenia do publicznego wglądu, Rada Miejska w Sulechowie rozstrzyga co następuje:
Nie uwzględnia się uwagi wniesionej do projektu
zmiany planu miejscowego
Pan Jan H.*

Brzezie koło Sulechowa
Uwaga z
03.09.2010r.

dnia

03.09.2010r.,

data

wpływu

Treść uwagi: wniosek dotyczy zmiany drogi KDW na
drogę KDL na działce nr 133/23.
UZASADNIENIE
Droga oznaczona symbolem KDW zaprojektowana
na działce nr 133/23 przeznaczona jest w zmianie
planu tylko do obsługi ww. działki i działek, które
powstaną po jej podziale.
Z uwagi na duşe koszty związane z wypłatą odszkodowania w przypadku przyjęcia nieruchomości przeznaczonej pod drogę publiczną oraz jej urządzenie
jest niemoşliwe do zrealizowania.
Stwierdza się zatem, şe wniosek zawarty w uwadze
został nieuwzględniony w projekcie zmiany planu
miejscowego.
* Dane osobowe usunięte zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
(j.t. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926)
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Załącznik Nr 7
do uchwały Nr 0007.122.2011
Rady Miejskiej w Sulechowie
z dnia 18 października 2011r.
ROZSTRZYGNIĘCIE
w sprawie realizacji zadań, z zakresu infrastruktury
technicznej oraz zasad ich finansowania, zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sulechów – Brzezie
Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z póŝn. zm.),
art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz art. 216, ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 157, poz. 1240, z póŝn.
zm.), Rada Miejska w Sulechowie rozstrzyga co następuje:

Poz. 2554, 2555

1. Sposób realizacji zapisanych w wymienionej
wyşej zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleşą do zadań
własnych gminy, odbywać się będzie wg obowiązujących przepisów szczególnych, z terminem realizacji uzaleşnionym od pozyskania
środków finansowych.
2. Finansowanie
inwestycji
wymienionych
w p-kcie 1 odbywać się będzie zgodnie
z przepisami o finansach publicznych i zamówieniach publicznych, z moşliwością wykorzystania środków:
a) z budşetu gminy, zgodnie z uchwałą budşetową,
b) środków pomocowych,
c) kredytów i poşyczek,
d) obligacji komunalnych,
e) udziału inwestorów zewnętrznych w oparciu
o odrębne porozumienia.

===================================================================================
2 55 4

2555
2 555

UCHWAŁA NR XX/195/2011
RADY MIASTA GORZOWA WLKP.
z dnia 26 paŝdziernika 2011r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp.
w rejonie ulic: Czereśniowej i Walczaka
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.
Dz. U. z 2001 roku 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 art. 4
ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o zmianie
ustawy o planowaniu i zagospadorowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (Dz. U. Nr 130 poz. 871) Rada Miasta Gorzowa Wlkp. uchwala co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Zgodnie z Uchwałą Nr LXXX/1233/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 sierpnia
2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. w rejonie
ulic: Czereśniowej i Walczaka, po stwierdzeniu, şe
ustalenia planu nie naruszają ustaleń „Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp.”, uchwalonego
uchwałą Nr XII/131/2003 Rady Miasta Gorzowa

Wlkp. z dnia 18 czerwca 2003r., zmienionego uchwałą Nr LXXIV/903/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 30 sierpnia 2006r., zmienionego uchwałą
Nr LXV/1046/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 25 listopada 2009r., uchwala się miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. w rejonie ulic: Czereśniowej i Walczaka,
zwany dalej „planem”.
2. Integralnymi częściami uchwały są następujące załączniki:
1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1;
2) wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp., stanowiący załącznik nr 2;
3) rozstrzygnięcie w sprawie wniesionych uwag
do projektu planu, stanowiące załącznik nr 3;
4) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które naleşą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich
finansowania, stanowiące załącznik nr 4.
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Poz. 2555

3.
Plan
obejmuje
obszar
o powierzchni
ok. 0,65ha w granicach określonych na załączniku
nr 1.

1) dopuszcza się podział na działki budowlane
o wielkości minimalnie 2500m², z zastrzeşeniem
pkt. 2);

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

2) dopuszcza się podział na działki budowlane
o wielkości minimalnej 30m² pod obiekty infrastruktury technicznej i dróg;

1) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleşy przez
to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, której nie moşe przekroczyć şaden element
budynku;
2) powierzchni zabudowy – naleşy przez to rozumieć powierzchnię zabudowy wszystkich budynków istniejących i projektowanych zlokalizowanych na działce, wyznaczoną przez rzut
poziomy budynku, mierzoną po zewnętrznym
obrysie ścian kondygnacji przyziemnej lub nadziemnej w przypadku gdy jej obrys występuje
poza obrys kondygnacji przyziemnej; do powierzchni zabudowy nie wlicza się powierzchni
obiektów budowlanych ani ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu oraz powierzchni elementów drugorzędnych tj.: schody zewnętrzne, daszki, markizy, występy dachowe, oświetlenie zewnętrzne itp.;
3) terenie – naleşy przez to rozumieć część obszaru objętego planem wyznaczonego na rysunku
planu liniami rozgraniczającymi, oznaczonego
symbolem literowym;
4) uciąşliwości – naleşy przez to rozumieć zjawisko lub stan dokuczliwy dla otoczenia lub
utrudniający şycie, a polegający na emitowaniu
hałasu, drgań, zanieczyszczeń nieprzyjemnych
zapachów i podobnych.
Rozdział 2
Ustalenia ogólne
§ 3. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego i podziału nieruchomości.
1. Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:
1) ustala się lokalizację zabudowy zgodnie
z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu;
2) dopuszcza się lokalizację zabudowy na granicy
i poza granicą linii rozgraniczenia terenów
oznaczonych na rysunku planu symbolami U
i U/MW, z zastrzeşeniem pkt 1);
3) zakazuje się budowy ogrodzeń z prefabrykatów
betonowych;
4) zakazuje się lokalizacji ogrodzeń od strony ulicy
Czereśniowej – publicznej drogi zbiorczej (poza
granicami planu);
5) dopuszcza się lokalizację ogrodzeń o wysokości
maksymalnej 1,8m i o prześwicie w rzucie poprzecznym minimalnie 50%.
2. Nie wyznacza się w granicach planu przestrzeni publicznych.
3. Zasady podziału nieruchomości:

3) nakazuje się wyznaczanie nowych granic działek w sposób zapewniający obsługę kaşdej
działki w zakresie infrastruktury technicznej
oraz bezpośredni dostęp do drogi publicznej
lub wewnętrznej.
§ 4. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska.
1. Ustala się ograniczenie uciąşliwości do granic
zajmowanej działki.
2. Zakazuje się lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko na podstawie przepisów odrębnych, z wyłączeniem obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej oraz dróg.
3. Ustala się, şe obszar planu jest objęty ochroną
przed hałasem, który pod względem akustycznym
kwalifikuje się jako teren w strefie śródmiejskiej
miast powyşej 100 tys. mieszkańców, a dopuszczalne poziomy hałasu są określone wskaŝnikami hałasu
w przepisach odrębnych.
§ 5. Osoba prowadząca prace budowlane
i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy zabytku, obiektów nieruchomych
i nawarstwień kulturowych podlegających ochronie,
obowiązana jest niezwłocznie zawiadomić o tym
właściwy organ ds. ochrony zabytków lub Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. Jednocześnie zobowiązana jest zabezpieczyć odkryty przedmiot, obiekty nieruchome i nawarstwienia kulturowe i wstrzymać
wszelkie roboty mogące je uszkodzić lub zniszczyć,
do czasu wydania przez właściwy organ ds. ochrony
zabytków odpowiednich zarządzeń.
§ 6. Ustalenia dotyczące infrastruktury komunikacyjnej:
1. Ustala się obsługę komunikacyjną obszaru objętego planem poprzez drogi przyległe do granic planu.
2. Dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych
w kondygnacji podziemnej.
3. Dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych
do obsługi terenów poza granicami planu za
zgodą i w miejscu wskazanym przez Prezydenta
Gorzowa Wlkp.
§ 7. Ustalenia dotyczące urządzeń infrastruktury
technicznej.
1. Dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury
technicznej w granicach obszaru objętego planem.
2. Ustala się zaopatrzenie w wodę z istniejącej
sieci wodociągowej.
3. Ustala się odprowadzenie ścieków sanitarnych poprzez istniejącą sieć kanalizacji sanitarnej.
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4. Ustala się odprowadzenie wód opadowych do
istniejącej sieci kanalizacji deszczowej.
5. Ustala się gromadzenie i usuwanie odpadów
zgodnie z gminną polityką zagospodarowania odpadów.
6. Ustala się zaopatrzenie w gaz poprzez istniejącą sieć gazową na warunkach określonych przez
operatora sieci.
7. Zasady zaopatrzenia w energię cieplną:
1) ustala się zaopatrzenie w energię
z miejskiej sieci ciepłowniczej;

cieplną

2) dopuszcza się zaopatrzenie z wykorzystaniem
paliw gazowych, energii elektrycznej oraz energii odnawialnej.
8. Zasady zaopatrzenia w energię elektryczną:
1) ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną
poprzez istniejącą sieć elektroenergetyczną;
2) ustala się zasilanie z istniejących stacji transformatorowych 15/0,4 kV zlokalizowanych poza
granicami planu;
3) dopuszcza się lokalizację wbudowanych w istniejące i projektowane budynki stacji transformatorowych 15/0,4 kV.
Rozdział 3
Ustalenia szczegółowe
§ 8. Wyznacza się teren zabudowy usługowej
oznaczonej na rysunku planu symbolem U, dla którego obowiązują:
1. Przeznaczenie – usługi w tym hotelarskie
i gastronomiczne.
2.

Zasady zagospodarowania terenu:

1) ustala się powierzchnię zabudowy maksymalnie 50% powierzchni działki;
2) ustala się powierzchnię biologicznie czynną
minimalnie 10% powierzchni działki.
3. Zasady kształtowania zabudowy:
1) ustala się dachy o kącie nachylenia połaci maksymalnie 12%;
2) ustala się wysokość zabudowy maksymalnie
18m;
3) ustala się budowę maksymalnie 4 kondygnacji
nadziemnych;
4) dopuszcza się budowę 5 kondygnacji jako cofniętej o minimum 50cm od zewnętrznej krawędzi zewnętrznej ściany budynku.
4. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) nakazuje się zapewnienie minimum 1 miejsce
postojowe na 3 miejsca noclegowe;
2) nakazuje się zapewnienie minimum 1 miejsce
postojowe na kaşde 100m² powierzchni sprzedaşy usług.
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§ 9. Wyznacza się teren zabudowy usługowej
z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczonej na rysunku planu symbolem
U/MW.
1. Zasady zagospodarowania terenu:
1) ustala się powierzchnię zabudowy maksymalnie 50% powierzchni działki;
2) ustala sie minimalnie 30% powierzchni biologicznie czynnej działki.
2. Zasady kształtowania zabudowy:
1) ustala się dachy o kącie nachylenia połaci maksymalnie 12%;
2) ustala się wysokość zabudowy od 4m do 18m;
3) ustala się budowę maksymalnie 4 kondygnacji
nadziemnych;
4) dopuszcza się budowę 5 kondygnacji jako cofniętej.
3. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) nakazuje się zapewnienie minimum 1 miejsce
postojowe na 3 miejsca noclegowe;
2) nakazuje się zapewnienie minimum 1 miejsce
postojowe na kaşde 100m² powierzchni sprzedaşy usług;
3) nakazuje się zapewnienie minimum 1,5 miejsca
postojowego na 1 lokal mieszkalny.
Rozdział 4
Ustalenia końcowe
§ 10. W granicach planu tracą moc ustalenia
Uchwały nr LVI/911/2009 Rady Miasta Gorzowa
Wlkp. z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. w rejonie
ulic: Walczaka, Czereśniowej i Piłsudskiego.
§ 11. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem
U/MW ustala się stawkę w wysokości 1% dla
wszystkich terenów w granicach planu dla ustalenia
jednorazowej opłaty w związku ze zbyciem przez
właściciela albo uşytkownika wieczystego nieruchomości, której wartość wzrosła w związku
z uchwaleniem planu.
2. Dla terenu oznaczonego symbolem U ustala
się stawkę w wysokości 30% dla wszystkich terenów
w granicach planu dla ustalenia jednorazowej opłaty
w związku ze zbyciem przez właściciela albo uşytkownika wieczystego nieruchomości, której wartość
wzrosła w związku z uchwaleniem planu.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 13. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Wiceprzewodnicząca Rady
Grażyna Wojciechowska
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XX/195/2011
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 26 października 2011r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XX/195/2011
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 26 października 2011r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 134

– 11717 –

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XX/195/2011
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 26 października 2011r.
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag
dotyczy: miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. w rejonie
ulic: Czereśniowej i Walczaka
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, ze zm.), Rada Miasta Gorzowa Wlkp. rozstrzyga o nieuwzględnieniu
części uwagi Pana Marka Kobusa z dnia 13 lipca
2011r. dotyczącej zmiany stawki z 30% na 1% dla
terenu oznaczonego symbolem U dla ustalenia jednorazowej opłaty w związku ze zbyciem przez właściciela albo uşytkownika wieczystego nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem
planu.

Poz. 2555, 2556
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XX/195/2011
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 26 października 2011r.

Rozstrzygnięcie 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: miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. w rejonie
ulic: Czereśniowej i Walczaka
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. Na obszarze objętym planem nie przewiduje
się wykupu gruntu ani wypłaty odszkodowań. Wydatki z tego tytułu nie wystąpią.
§2. Obszar objęty opracowaniem planu jest
uzbrojony i posiada dostęp do dróg publicznych.
Wydatki z tytułu realizacji infrastruktury nie występują.
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UCHWAŁA NR 82/6/IX/11
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ
z dnia 27 paŝdziernika 2011r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę
Iłowa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 art. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm. 1),
art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r.
o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, Nr 151, poz. 1014
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, 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
i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230
i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679
i Nr 134, poz. 777.

oraz z 2011r. Nr 171, poz. 1016) oraz art. 126
i art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240
z póŝn. zm. 2) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Iłowej
Nr 36/6/V/11 z dnia 25 marca 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Iłowa (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego
Nr 54, poz. 1075) wprowadza się następujące zmiany:
2

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r.
Nr 28 poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152,
poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.
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1) w § 5 ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego oraz organów podatkowych, z wyjątkiem podatku VAT,"
2) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. Określa się górne kwoty dotacji w roku
budşetowym dla klubów sportowych posiadających sekcję piłki noşnej w zaleşności od najwyşszej klasy rozgrywek organizowanych przez Polski Związek Piłki Noşnej, w której ta sekcja
uczestniczy, według stanu na dzień składania
wniosku:
1) liga III i wyşsze – do 120 000 złotych;
2) liga IV – do 80 000 złotych;
3) liga okręgowa – do 40 000 złotych;
4) klasa „A” – do 20 000 złotych;
5) klasa „B” – do 10 000 złotych;
6) pozostałe klasy rozgrywek lub nie uczestniczące w şadnych rozgrywkach – do 5 000 złotych.
2. Określa się górną kwotę dotacji w roku budşetowym dla klubów sportowych nie posiadających sekcji piłki noşnej do wysokości 5 000 złotych.
3. Górne kwoty dotacji określone w ust. 1 i ust. 2
nie ulegają sumowaniu. Klub sportowy korzysta
z najbardziej korzystnej dla siebie górnej kwoty
dotacji.
4. Jeşeli łączna kwota wnioskowanej dotacji na
realizację jednego lub więcej celów publicznych

Poz. 2556
określonych w uchwale przez ten sam klub sportowy będzie przekraczać górną kwotę dotacji
w roku budşetowym określoną na podstawie
ust. 1, ust. 2 i ust. 3, wniosek taki lub wnioski pozostawia się bez rozpatrzenia.
5. W przypadku, gdy suma wnioskowanej kwoty
dotacji z wniosków pozytywnie rozpatrzonych
przekracza kwotę zaplanowaną w budşecie na
ten cel, Burmistrz zaproponuje wnioskodawcom
kwoty dotacji proporcjonalnie pomniejszone
o procent przekroczenia sumy kwot wnioskowanych w stosunku do kwoty planowanej w budşecie.
6. W przypadku określonym w ust. 5, mogą być
pomniejszone cele i rezultaty mierzalne określone w ofercie-wniosku w takim samym stopniu,
w jakim została pomniejszona kwota dotacji.
7. W przypadku nie wyraşenia zgody przez wnioskodawcę na pomniejszenie kwoty wnioskowanej dotacji w sposób określony w ust. 5, wniosek
pozostawia się bez rozpatrzenia."

3) załącznik nr 1 do uchwały „Oferta-wniosek
o dofinansowanie projektu z zakresu sportu”
otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Józef Brzezicki
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Załącznik
do uchwały Nr 82/6/IX/11
Rady Miejskiej w Iłowej
z dnia 27 października 2011r.

______________________________
(pieczęć jednostki wnioskującej)

________________________
(data złoşenia wniosku)
Oferta-wniosek o dofinansowanie projektu
Z ZAKRESU SPORTU

..................................................................................................................................................................................
(rodzaj projektu)
w okresie od ...................................................................do ...................................................................................
składany na podstawie uchwały nr ..................................... Rady Miejskiej w Iłowej z dnia ............................
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Iłowa.
w formie wspierania wykonania projektu
PRZEZ
.....................................................................................................................................................................................
(nazwa organu zlecającego)
WRAZ Z
wnioskiem o przyznanie dotacji na realizację projektu
I. DANE NA TEMAT KLUBU SPORTOWEGO
1) pełna nazwa ..................................................................................................... ...............................................
2) forma prawna................................................................................................... ...............................................
3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze ................. ...............................................
4) NIP ......................................... REGON..............................................................
5) data wpisu ,rejestracji lub utworzenia............................................................ ...............................................
6) dokładny adres: miejscowość ............................ ........................ul ................. ...............................................
gmina .................................................... .....................powiat ............................... ................................................
województwo.........................................................................................................
7) tel .......................................... fax .......................................................................
e-mail:........................................ http:// ...................................................................
8) nazwa banku i numer rachunku ....................................................................... ...............................................
................................................................................................................................................................................
9) nazwisko i imiona osób upowaşnionych do podpisywania umowy o wykonanie projektu
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki bezpośrednio wykonującej projekt, o którym mowa
w ofercie: ...........................................................................................................................................................
11) osoba upowaşniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz
nr telefonu kontaktowego) ............................................................................................................................
12) informacja na temat posiadania przez klub sportowy sekcji piłki noşnej oraz w jakiej klasie rozgrywek uczestniczą zawodnicy tej sekcji
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13) przedmiot działalności statutowej:
a) działalność statutowa nieodpłatna

b) działalność statutowa odpłatna

14) jeşeli klub sportowy prowadzi działalność gospodarczą:
a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców,
b) przedmiot działalności gospodarczej

II. Opis projektu
1. Nazwa projektu

2. Miejsce wykonywania projektu

3. Cel publiczny projektu
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4. Szczegółowy opis projektu/ spójny z kosztorysem/

5. Harmonogram planowanych działań / z podaniem terminów ich rozpoczęcia i zakończenia/ wraz z liczbowym określeniem skali działań planowanych przy realizacji projektu /naleşy uşyć miar adekwatnych
dla danego projektu, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów/terminy zawodów, treningów, szkoleń, procentowy udział mieszkańców gminy w stosunku do
wszystkich uczestników projektu itp.

6. Zakładane rezultaty realizacji projektu
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III. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji projektu
1. Całkowity koszt projektu ................................................................... [ ........................ ]
2. Koszty ze względu na rodzaj kosztów

Lp.

Rodzaj kosztów (koszty merytoKoszt całkowiryczne i administracyjne zwiąty (w zł)
zane z realizacją projektu)

W tym z wnioskowanej
dotacji (w zł)

W tym ze środków własnych
(w zł)*

ogółem

3. Uwagi mogące mieć znaczenia przy ocenie kosztorysu:
..........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
IV. Przewidywane źródła finansowania projektu:
1.
ŜRÓDŁO FINANSOWANIA
Wnioskowana kwota dotacji

zł

%

Środki własne

Finansowane środki własne, środki z innych ŝródeł oraz wpłaty i opłaty adresatów*

Ogółem

100%

2. Informacja o uzyskanych przez kluby sportowe od sponsorów, środkach prywatnych lub publicznych,
których kwota została uwzględniona w ramach środków własnych
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3. Rzeczowy / np. lokal, sprzęt, materiały/ oraz osobowy / np. wolontariusze/ wkład własny w realizację projektu z orientacyjną wyceną.

IV. INNE WYBRANE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROJEKTU
1. Partnerzy biorący udział w realizacji projektu (ze szczególnym uwzględnieniem organów administracji publicznej)

2. Zasoby kadrowe - przewidywane do wykorzystania przy realizacji projektu / informacje o kwalifikacjach
osób, które będą zatrudnione przy realizacji projektu oraz o kwalifikacjach wolontariuszy/.

3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji projektu podobnego rodzaju / ze wskazaniem, które z tych
zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną/

4. Informacja o tym, czy oferent przewiduje korzystanie przy wykonaniu projektu z podwykonawców
/określenie rodzaju podwykonawców wraz ze skazaniem zakresu, w jakim będą uczestniczyć w realizacji
projektu/
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Oświadczam(-my), şe:
1) proponowany projekt w całości mieści się w zakresie działalności statutowej naszego klubu sportowego
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/ niepobieranie* opłat od adresatów projektu,
3) wszystkie podane w ofercie informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

(pieczęć klubu sportowego)
..................................................................................................................................................................................
(podpis osoby upowaşnionej lub podpisy osób upowaşnionych do składania oświadczeń woli w imieniu klubu sportowego)
Załączniki i ewentualne referencje:
1.

Aktualny odpis z rejestru (waşny do 3 miesięcy od daty wystawienia) lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących

2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe/ bilans, rachunek zysków i strat lub rachunek wyników, informacje dodatkowe/ za ostatni rok (dotyczy klubów sportowych działających co najmniej od 2 lat)
3. Umowa partnerska lub oświadczenie partnera / w przypadku wskazania w pkt. V1. partnera/*
4. .................................................................................................................................................................................
5. .................................................................................................................................................................................
Poświadczenie złoşenia oferty

Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)

________________________
*

Niepotrzebne skreślić.
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UCHWAŁA NR 84/6/IX/11
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ
z dnia 27 paŝdziernika 2011r.
w sprawie ustalenia zasad przekazywania jednostkom pomocniczym składników mienia do korzystania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia
8 stycznia 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póŝn. zm.1) uchwala się,
co następuje:
§ 1. 1. Przekazanie jednostkom pomocniczym
gminy Iłowa składników mienia komunalnego do
korzystania następuje na wniosek skierowany do
Burmistrza Iłowej.
2. Z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, występuje przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej (sołtys) na podstawie uchwały
zebrania wiejskiego. Uchwała zebrania wiejskiego
powinna zawierać co najmniej:
1) jednoznaczne
określenie
wnioskowanych
o przekazanie składników mienia;
2) cel lub cele, na jakie przekazane mienie ma być
wykorzystane;
3) czasokres przez jaki jednostka pomocnicza zamierza korzystać z objętego wnioskiem mienia.
§ 2. Przedmiotem przekazania składników mienia
do korzystania mogą być grunty (zabudowane
i niezabudowane), budynki, budowle i lokale uşytkowe połoşone na terenie jednostki pomocniczej
oraz ruchome środki trwałe.
§ 3. 1. Burmistrz Iłowej przekazuje jednostce
pomocniczej składniki mienia do korzystania, które:
1) będą wykorzystane na cele związane z zaspokojeniem potrzeb lokalnych wszystkich mieszkańców jednostki pomocniczej lub z których dochody będą wykorzystane na cele statutowe
jednostki pomocniczej;
2) będą wykorzystane zgodnie z miejscowymi
planami zagospodarowania przestrzennego,
decyzjami lokalizacyjnymi celu publicznego
oraz decyzjami o warunkach zabudowy (nie dotyczy ruchomych środków trwałych);
3) nie są obciąşone ograniczonymi prawami rzeczowymi;
4) nie są przedmiotem umów cywilnoprawnych;
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, 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
i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230
i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 Nr 21, poz. 113, Nr 117,poz. 679
i Nr 134, poz. 777.

5) nie są przeznaczone do zbycia
z zastrzeşeniem ust. 2.
2. Nie mogą być przedmiotem przekazania grunty niezabudowane przeznaczone w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową, działalność gospodarczą lub
pod inwestycje gminne, a takşe grunty objęte projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do czasu jego uchwalenia i wejścia
w şycie.
§ 4. 1. Przekazanie składników mienia do korzystania przez jednostkę pomocniczą następuje
w drodze zarządzenia Burmistrza Iłowej.
2. Jednostka pomocnicza rozpoczyna korzystanie z przekazanego jej mienia z chwilą podpisania
protokołu zdawczo-odbiorczego pomiędzy Burmistrzem Iłowej (lub osoby przez niego upowaşnionej)
i sołtysem.
§ 5. 1. Zaprzestanie korzystania przez jednostkę
pomocniczą z mienia komunalnego następuje
z chwilą upływu czasu, na jaki mienie to zostało jednostce przekazane do korzystania lub na podstawie
uchwały zebrania wiejskiego w której jednostka
pomocnicza wyrazi zgodę na uszczuplenie dotychczasowego prawa do korzystania z mienia komunalnego.
2. Jednostka pomocnicza kończy korzystanie
z mienia z chwilą podpisania protokołu zdawczoodbiorczego pomiędzy Burmistrzem Iłowej (lub
osoby przez niego upowaşnionej) i sołtysem.
3. Jeşeli przejęcie mienia od jednostki pomocniczej związane jest z ponoszeniem kosztów utrzymania tego mienia, przejęcie następuje z chwilą zapewnienia środków budşetowych na ten cel, nie
póŝniej jednak niş z dniem:
a) 1 stycznia roku następnego po roku,
w którym podjęto uchwałę zebrania wiejskiego, jeşeli uchwałę podjęto do dnia
31 sierpnia;
b) 1 lipca roku następnego po roku, w którym
podjęto uchwałę zebrania wiejskiego, jeşeli
uchwałę podjęto po dniu 31 sierpnia.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.
§ 7. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Józef Brzezicki
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UCHWAŁA NR 85/6/IX/11
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ
z dnia 27 paŝdziernika 2011r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów komunalnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.1)
uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Iłowej
Nr 164/5/XVII/08 z dnia 18 lipca 2008r. w sprawie
zasad wydzierşawiania gruntów komunalnych
(Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 84, poz. 1324 oraz
z 2009r. Nr 40, poz. 563) wprowadza się następujące
zmiany:
1) w § 3:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się miesięczne minimalne stawki stosowane przy zawieraniu umów dzierşawy gruntów komunalnych pod lokalizację czasowych
obiektów handlowych, usługowych i handlowo
– usługowych za 1 metr kwadratowy powierzchni uşytkowej gruntu na terenie gminy i miasta
Iłowa w następujących wysokościach:
1) strefa I - 19,22 zł/m2;
2) strefa II - 2,40 zł/m2;
3) strefa III - 1,33 zł/m2."
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i ust. 1b
w brzmieniu:
„1a. Ustala się miesięczne minimalne stawki
stosowane przy zawieraniu umów dzierşawy
gruntów komunalnych, bez względu na strefę
ich połoşenia:
1) pod ogólnodostępnymi wodami powierzchniowymi – 0,10 zł/100 m2;
2) pod reklamy wolnostojące – 10 zł/m2;
3) za teren niezbędny dla potrzeb działalności
szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych – 0,10 zł/100 m2;
4) za teren niezbędny pod ogólnodostępne place zabaw – 0,10 zł/100 m2.
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, 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
i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230
i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679
i Nr 134, poz. 777.

1b. Przy dzierşawie gruntów komunalnych pod
reklamy wolnostojące, dzierşawa powinna
obejmować teren co najmniej równy powierzchni rzutu pionowego reklamy oraz pasa co najmniej 50 cm dookoła tego rzutu (o ile wyznaczenie takiego pasa jest moşliwe), przy czym łączna
powierzchnia dzierşawy nie moşe być mniejsza
od 1 m2."
c) ust. 2, 3 i 4 otrzymują brzmienie:
„2. Roczne minimalne stawki bazowe stosowane
przy zawieraniu umów dzierşawy gruntów komunalnych na cele rolne lub ogrodowe, bez
względu na strefę ich połoşenia, wynoszą:
1) działka ogrodowa – 57,65 złotych bez względu na powierzchnię uşytkową,
2) działka rolna – 57,65 złotych plus 1 grosz za
kaşdy metr kwadratowy powierzchni uşytkowej
powyşej 500m2,
3) uşytek rolny – 167 złotych plus 0,5 grosza za
kaşdy metr kwadratowy powierzchni uşytkowej
powyşej 10000m2.
3. Miesięczna minimalna stawka bazowa stosowana przy zawieraniu umów dzierşawy gruntów
komunalnych na cele inne niş określone w ust. 1,
ust. 1a i ust. 2 wynosi 0,58zł/m2 powierzchni
uşytkowej miesięcznie, bez względu na strefę ich
połoşenia.
4. Minimalne stawki bazowe określony w ust. 1,
1a, 2 i 3 wyraşone są w kwotach netto (bez podatku od wartości dodanej VAT)."
2) w § 7 w pkt. 4 na końcu kropkę zastępuje się
średnikiem i dodaje pkt 5 w brzmieniu:
„5) dzierşawy
w ust. 1a."

gruntu

na

cele

określone

3) w § 8 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje nowy pkt 4 w brzmieniu:
„4) w przypadku, o którym mowa w § 7 pkt 5,
złoşenie wniosku."
4) w § 9 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Przetarg ogłasza Burmistrz z własnej inicjatywy lub po wpłynięciu oferty osoby zainteresowanej dzierşawą gruntu."
§ 2. 1. Do spraw rozpoczętych i nie zakończonych podpisaniem umowy dzierşawy przed dniem
wejścia w şycie niniejszej uchwały stosuje się przepisy dotychczasowe.
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2. Jeşeli aktualni dzierşawcy, opłacają nişsze
stawki od stawek minimalnych określonych w § 3
uchwały, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały,
wydzierşawiający zaproponuje nowe stawki najpóŝniej z dniem 1 kwietnia 2012 roku.

Poz. 2558, 2559

§ 4. Uchwała wchodzi w şycie z dniem 1 stycznia
2012r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Józef Brzezicki

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.
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UCHWAŁA NR XII/71/11
RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE
z dnia 27 paŝdziernika 2011r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych
w obrębie wsi Trzebów
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; 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;
z 2007r. Nr 225 poz. 1635, 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 130 poz. 871,
Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043; z 2011r. Nr 32
poz. 159, Nr 153, poz. 901) Rada Miejska w Sulęcinie
uchwala, co następuje:
Rozdział 1
Ustalenia wstępne
§ 1. 1. Zgodnie z Uchwałą Nr XLI/240/10 Rady
Miejskiej w Sulęcinie z dnia 31 marca 2010 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenów połoşonych w obrębie wsi Trzebów, po
stwierdzeniu zgodności ustaleń niniejszej uchwały
z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Sulęcin,
przyjętego Uchwałą Nr XXI/165/00 Rady Miejskiej
w Sulęcinie z dnia 19 czerwca 2000 roku (ze zmianami), uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej „planem”.
2. Plan obejmuje obszar o powierzchni 5,47 ha.
3. Przedmiotem planu są tereny zabudowy usług
turystyki i rekreacji wraz z infrastrukturą techniczną
niezbędną dla ich prawidłowego funkcjonowania.
4. Granice planu przedstawione zostały na rysunku w skali 1:1000, stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały.
5. Integralnymi częściami planu są następujące
załączniki do uchwały:
1) załącznik nr 1 – rysunek planu w skali 1:1000,

2) załącznik nr 2 – wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sulęcin,
3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleşą do zadań własnych gminy,
oraz o zasadach ich finansowania,
4) załącznik nr 4 – rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag złoşonych do wyłoşonego do
publicznego wglądu projektu planu.
6. Ilekroć w uchwale jest mowa o „nieprzekraczalnej linii zabudowy” – naleşy przez to rozumieć
linię regulacyjną, poza którą niedopuszczalne jest
sytuowanie budynków oraz budowli naziemnych nie
będących liniami przesyłowymi, sieciami uzbrojenia
terenu oraz ciągami komunikacyjnymi.
7. Nie zdefiniowane pojęcia naleşy rozumieć
zgodnie z przepisami odrębnymi.
Rozdział 2
Ustalenia szczegółowe
§ 2. 1. Wyznacza się teren zabudowy usług turystyki i rekreacji oznaczony na rysunku planu symbolem UT.
2. Na terenie objętym planem dopuszcza się lokalizację:
1) budynków i innych obiektów usługowych,
w zakresie usług turystyki i rekreacji, a takşe
związanych z nimi usług sportu, handlu i gastronomii,
2) budynków mieszkalnych wolnostojących lub
lokali mieszkalnych wydzielonych w budynkach
usługowych, wyłącznie na potrzeby właściciela
lub zarządcy obiektów usługowych,
3) budynków garaşowych, magazynowych, technicznych i gospodarczych,
4) obiektów infrastruktury technicznej,
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5) zieleni urządzonej oraz obiektów małej architektury,

3. Nie wyznacza się terenów stanowiących przestrzenie publiczne ani zasad ich kształtowania.

6) zbiorników wodnych o funkcji hodowlanej lub
rekreacyjnej.

4. Nie określa się zasad tymczasowego zagospodarowania terenu.

§ 3. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz form zabudowy,
podziału i łączenia nieruchomości, kształtowania
przestrzeni publicznych, a takşe tymczasowego zagospodarowania terenu.

§ 4. Ustalenia dotyczące komunikacji i infrastruktury technicznej.

1. Ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu
i form zabudowy:
1) powierzchnia zabudowy i trwałego pokrycia terenu, w tym place, tereny komunikacji itp.
– maksymalnie 20% powierzchni działki,
2) powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie
80% powierzchni działki,
3) linie zabudowy według rysunku planu; linie zabudowy nie dotyczą obiektów małej architektury oraz podziemnych części budynków, znajdujących się całkowicie ponişej poziomu terenu,
4) wysokość zabudowy – do 3 kondygnacji nadziemnych, maksymalnie do 12m,
5) dopuszcza się budowę kondygnacji podziemnych,
6) geometria i pokrycie dachu – dach dwu- lub
wielospadowy o pochyleniu połaci dachowych
od 35° do 45°, pokryty materiałem w odcieniach czerwieni, brązu i szarości; wymagania
geometrii dachu nie dotyczą połaci dachowych
nad wykuszami, lukarnami, werandami, tarasami oraz wejściami,
7) ogrodzenie – aşurowe z prześwitem na powierzchni minimalnie 80% w rzucie prostopadłym i maksymalnej wysokości 2,0m; zakazuje
się stosowania ogrodzeń z betonowych elementów prefabrykowanych,
8) zakaz lokalizacji reklam wolnostojących oraz
banerów reklamowych.
2. Ustalenia w zakresie łączenia i podziału nieruchomości:
1) dopuszcza się łączenie i podział na działki
o minimalnej powierzchni 10000m2,
2) kąt nachylenia granic nowo wydzielonych działek budowlanych w stosunku do osi bezpośrednio przylegającego pasa drogowego musi
wynosić 90° (+/–15°),
3) dopuszcza się łączenie i podział na działki
o parametrach innych niş określone w pkt. 1)
i 2), wyłącznie na potrzeby obiektów infrastruktury technicznej,
4) nowy układ granic musi umoşliwiać obsługę
kaşdej działki w zakresie infrastruktury technicznej oraz dostęp do drogi publicznej lub
wewnętrznej,
5) nie wyznacza się terenów przeznaczonych do
scalania i podziału nieruchomości.

1. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się:
1) wjazd i wyjazd z przyległych dróg publicznych
lub wewnętrznych,
2) nie mniej niş 1 miejsce postojowe dla samochodu osobowego, zlokalizowane w granicach
terenu objętego planem, na kaşde 3 miejsca
noclegowe,
3) nie mniej niş 2 miejsca postojowe dla samochodu osobowego, zlokalizowane w granicach
terenu objętego planem, na kaşdy lokal mieszkalny,
4) zespoły miejsc postojowych naleşy przedzielić
elementami zieleni urządzonej takimi jak nasadzenia krzewów lub zieleni wysokiej, w stosunku 10m2 powierzchni zieleni urządzonej na kaşde 75m2 powierzchni miejsc postojowych;
maksymalna liczba miejsc postojowych w zespole – 5 miejsc postojowych.
2. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w wodę:
1) ustala się zaopatrzenie w wodę pitną oraz do
celów przeciwpoşarowych z sieci wodociągowej,
2) dopuszcza się zaopatrzenie w wodę pitną oraz
do celów przeciwpoşarowych z indywidualnych
studni, do momentu oddania do uşytku sieci
wodociągowej.
3. Ustalenia w zakresie odprowadzania ścieków
sanitarnych:
1) ustala się odprowadzenie ścieków sanitarnych
do sieci kanalizacji sanitarnej i docelowo do
oczyszczalni ścieków,
2) dopuszcza się odprowadzenie ścieków sanitarnych do szczelnych zbiorników bezodpływowych, do momentu oddania do uşytku sieci kanalizacji sanitarnej,
3) zakazuje się stosowania indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków.
4. Ustalenia w zakresie odprowadzania wód
deszczowych i roztopowych:
1) ustala się odprowadzenie wód deszczowych
i roztopowych powierzchniowo do gruntu,
w granicach terenu objętego planem,
2) dopuszcza się zagospodarowanie wód deszczowych i roztopowych do uzupełniania zbiorników wodnych o funkcjach hodowlanych lub
rekreacyjnych, zlokalizowanych w granicach terenu objętego planem, po ich uprzednim podczyszczeniu.
5. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w gaz:
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1) ustala się zaopatrzenie w gaz z indywidualnych
zbiorników gazowych,

2. Poziom uciąşliwości inwestycji musi spełniać
wymagania wynikające z przepisów odrębnych.

2) dopuszcza się zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej.

3. Na kaşdej działce budowlanej naleşy zapewnić
miejsce do czasowego gromadzenia odpadów.

6. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w energię
elektryczną:

4. Dopuszcza się zachowanie lub przebudowę
istniejącego rowu melioracyjnego.

1) ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną ze
stacji transformatorowej 15/0,4 kV, zlokalizowanej w dowolnym miejscu na terenie objętym
planem,

5. Naleşy zachować istniejące zadrzewienia i zakrzewienia w pasie 10m od granicy działki leśnej.

2) dopuszcza się zaopatrzenie w energię elektryczną ze stacji transformatorowych 15/0,4 kV,
zlokalizowanych poza granicami planu,
3) linie niskiego napięcia naleşy projektować jako
linie kablowe.

§ 6. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków.
W przypadku ujawnienia przedmiotu posiadającego
cechy zabytku podczas prowadzania prac budowlanych i ziemnych na terenie planu, naleşy postępować zgodnie z przepisami odrębnymi.
Rozdział 3

7. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w energię
cieplną:

Przepisy końcowe

1) zaopatrzenie w energię cieplną ze ŝródeł indywidualnych, za wyjątkiem instalacji wykorzystujących spalanie paliw stałych innych niş drewno,

§ 7. Określa się stawkę dla ustalenia wysokości
jednorazowej opłaty w związku ze zbyciem przez
właściciela albo uşytkownika wieczystego nieruchomości, której wartość wzrosła w związku
z uchwaleniem planu, na poziomie 25%.

2) dopuszcza się pozyskiwanie energii cieplnej ze
ŝródeł odnawialnych.
8. Ustala się zaopatrzenie w usługi telekomunikacyjne z sieci telekomunikacyjnej lub innych ŝródeł.
§ 5. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska i przyrody.
1. Naleşy zastosować rozwiązania techniczne
wykluczające moşliwość przedostania się zanieczyszczeń do podłoşa gruntowego oraz wód powierzchniowych i podziemnych.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sulęcina
§ 9. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 30 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Leon Szczepański
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Poz. 2559
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XII/71/11
Rady Miejskiej w Sulęcinie
z dnia 27 października 2011r.
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Poz. 2559
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XII/71/11
Rady Miejskiej w Sulęcinie
z dnia 27 października 2011r.

Wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sulęcin.
(studium przyjęte uchwałą Nr XXI/165/00 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 19 czerwca 2000 roku oraz zmienione uchwałą Nr XVIII/120/08 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 kwietnia 2008 roku oraz uchwałą
Nr IX/56/11 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 20 czerwca 2011 roku)
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Poz. 2559, 2560
nych z moşliwością wykorzystania następujących ŝródeł:

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XII/71/11
Rady Miejskiej w Sulęcinie
z dnia 27 października 2011r.
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą
do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania w ramach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych
w obrębie wsi Trzebów.

-

środki pomocowe,

-

kredyty i poşyczki,

-

obligacje komunalne,

-

udział inwestorów zewnętrznych, w oparciu o odrębne porozumienia.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80 poz. 717, ze zmianami) Rada Miejska
w Sulęcinie rozstrzyga co następuje:

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XII/71/11
Rady Miejskiej w Sulęcinie
z dnia 27 października 2011r.

1) Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej
słuşące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb
mieszkańców, stanowiące zadania własne gminy w obszarze planu to:

Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie wsi
Trzebów.

-

budowa sieci wodociągowej.

2) Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które
naleşą do zadań własnych gminy odbywać się
będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami,
z terminem realizacji uzaleşnionym od pozyskania tych środków ze ŝródeł określonych
w punkcie 3).
3) Określa się zasady finansowania wymienionych
inwestycji naleşących do zadań własnych gminy zgodnie z przepisami o finansach publicz-

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80 poz. 717, ze zmianami) Rada Miejska
w Sulęcinie rozstrzyga co następuje:
Wobec braku uwag do wyłoşonego do publicznego
wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów połoşonych
w obrębie wsi Trzebów, nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia.

2 55 9
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UCHWAŁA NR XIV/132/11
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 27 paŝdziernika 2011r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVIII/306/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 czerwca 2009r.
w sprawie ustalenia we Wschowie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie,
wysokości stawek opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania
Na podstawie art. 13b ust. 3 i 4 oraz 13f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(tj. Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136
i Nr 192, poz. 1381, z 2008r. Nr 54, poz. 326, Nr 218,
poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 19,
poz. 100 i 101, Nr 86 poz. 720, Nr 168 poz. 1323,
z 2010r. Nr 106 poz. 675, Nr 152 poz. 1018, Nr 225
poz. 1466, z 2011r. Nr 5 poz. 13 oraz Nr 159
poz. 945), Rada Miejska we Wschowie uchwala się,
co następuje:
§ 1. W załączniku Nr 3 Regulamin Strefy Płatnego Parkowania uchwały Nr XXXVIII/306/09 Rady
Miejskiej we Wschowie z dnia 25 czerwca 2009r.
w sprawie ustalenia we Wschowie strefy płatnego
parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie,
wysokości stawek opłaty dodatkowej oraz sposobu
ich pobierania, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wykupienie karty abonamentowej upowaşnia do nieograniczonego w czasie, zgodnego
z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym,
parkowania w wyznaczonym miejscu postoju
w SPP, lecz nie uprawnia do zastrzegania stałego miejsca postoju”.
2. § 11 otrzymuje brzmienie:
1. „Kartę abonamentową dla mieszkańca SPP
wydaje się na okres nie krótszy niş jeden miesiąc
kalendarzowy i na określoną ulicę w SPP.
2. Kartę abonamentową dla pozostałych uşytkowników parkingów na ulicach objętych SPP
wydaje się na okres nie krótszy niş jeden miesiąc
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kalendarzowy lub na okres nie krótszy niş 5 dni
roboczych następujących po sobie”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

Poz. 2560, 2561

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Franciszek Baśczyn
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UCHWAŁA NR XIV/133/11
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 27 paŝdziernika 2011r.
w sprawie: zasad udzielania dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wschowa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz art. 403
ust. 2 i 4 oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25,
poz. 150 z póŝn. zm.) – Rada Miejska we Wschowie,
uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się zasady oraz tryb postępowania
w sprawie udzielania dotacji osobom fizycznym,
wspólnotom mieszkaniowym, osobom prawnym,
przedsiębiorcom oraz jednostkom sektora finansów
publicznych będących gminnymi lub powiatowymi
osobami prawnymi na usuwanie wyrobów zawierających azbest i sposób jej rozliczenia.
§ 2. Dotacji udziela się na zadania inwestycyjne
związane z:
1. demontaşem pokryć dachowych lub innych
wyrobów zawierających azbest i ich zabezpieczeniem;
2. transportem odpadu niebezpiecznego z miejsca
rozbiórki do miejsca unieszkodliwiania;
3. unieszkodliwianiem poprzez składowanie odpadu niebezpiecznego na składowisku;
§ 3. Kwota dotacji na zadania określone w § 2
wynosi 100% kosztów kwalifikowanych obejmujących koszty demontaşu, transportu i zdeponowania
odpadów na składowisku.
§ 4. Wzór wniosku, o przyznanie dotacji stanowi
załącznik do uchwały.
§ 5. 1. Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych w budşecie gminy na dany rok, z uwzględnieniem pilności
usunięcia wyrobów azbestowych.

§ 6. Ubiegający się o dotację muszą spełniać
łącznie następujące warunki:
1. posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości;
2. nieruchomość musi być ujęta w inwentaryzacji
wyrobów zawierających azbest;
3. zgłoszenie do Starostwa Powiatowego we
Wschowie zamiaru zmiany pokrycia dachowego;
4. pozytywna opinia Starosty Wschowskiego
w sprawie zmiany pokrycia dachowego;
5. pisemna zgoda na wejście z robotami budowlanymi na teren nieruchomości;
§ 7. Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa powołuje komisję ds. rozpatrywania złoşonych wniosków.
Zadaniem komisji jest:
1. sprawdzenie zgodności złoşonych wniosków;
2. przeprowadzanie kontroli realizacji przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem na kaşdym
etapie jego wykonania;
3. stwierdzenie na podstawie wizji w terenie wykonania prac w zakresie określonym we wniosku;
4. wnioskowanie do Burmistrza o wyraşenie zgody w sprawie przyznania dofinansowania;
§ 8. Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest prowadzone będą przez wykonawcę wyłonionego przez Gminę Wschowa, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze
zmianami), po podpisaniu umów z poszczególnymi
wnioskodawcami.

2. Kolejność realizacji następować będzie według daty wpływu kompletnych wniosków do Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.

§ 9. 1. Udzielanie dotacji celowej nastąpi na
podstawie umowy zawartej zgodnie z wymogami
określonymi w art. 250 ustawy o finansach publicznych.

3. W pierwszej kolejności przyznawane będą
środki na utylizację wyrobów zawierających azbest
w budynkach mieszkalnych.

2. Dotacja zostanie przekazana po przedstawieniu:

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 134

– 11734 –

1) imiennych faktur lub rachunków na realizację
inwestycji;
2) zgłoszenia wykonanej inwestycji;
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

Poz. 2561

§ 12. Traci moc Uchwała Nr XIII/118/11 Rady
Miejskiej we Wschowie z dnia 29 września 2011r.
w sprawie: zasad udzielania dotacji na usuwanie
wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy
Wschowa.

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

Przewodniczący Rady
Franciszek Baśczyn

Załącznik
do uchwały Nr XIV/133/11
Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 27 października 2011r.
Wniosek
o dofinansowanie realizacji zadań związanych
z usuwaniem wyrobów zawierających azbest
1.

Wnioskodawca: ..............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................
2.

Dane adresowe wnioskodawcy (zameldowanie):
miejscowość (kod pocztowy): ...................................................................................................................
ulica, numer budynku, mieszkania: ..........................................................................................................
telefon kontaktowy: ....................................................................................................................................

3.

Lokalizacja planowanych prac:
miejscowość: ...............................................................................................................................................
ulica, numer budynku: ................................................................................................................................
numer ewidencyjny działki: ........................................................................................................................

4.

Opis planowanych prac:
demontaş płyt dachowych (eternitu) z dachu budynku/*: mieszkalnego, gospodarczego, inwentarskiego, innego (określić jakiego): ..............................................................................................................
powierzchnia dachu wskazanego budynku/ów [m2] ...............................................................................
przewidywana ilość wytworzonych odpadów zawierających azbest [m2 lub kg] .................................

5.

Planowany termin realizacji prac: od dnia ........................................................ do dnia ............................

...............................................
data i podpis wnioskodawcy
/* - właściwe podkreślić
2 5 61
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UCHWAŁA NR XIV/140/11
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 27 paŝdziernika 2011r.
w sprawie: wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby
dziecięce na terenie Gminy Wschowa
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 z póŝn. zm.), art. 60 ust. 2
ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi
w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45 poz. 235) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się wysokość i zasady udzielania
dotacji celowej dla podmiotów prowadzących şłobki
lub kluby dziecięce na terenie Gminy Wschowa.
2. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej
przez gminę Wschowa dla podmiotów prowadzących şłobki na terenie gminy Wschowa w wysokości
500,00zł (słownie: pięćset złotych 00/100) na kaşde
dziecko objęte opieką.
3. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej
przez gminę Wschowa dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na terenie gminy Wschowa
w wysokości 300,00zł (słownie: trzysta złotych
00/100) na kaşde dziecko objęte opieką.
§ 2. 1. Podmioty ubiegające się o uzyskanie dotacji celowej, o którym mowa w ust. 1. składają pisemny wniosek.
2. Osoby fizyczne lub osoby prawne i jednostki
organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej
prowadzące na terenie Gminy şłobki lub kluby dziecięce przedstawiają Burmistrzowi Miasta i Gminy
nie póŝniej niş do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji wniosek, który stanowi
załącznik do niniejszej uchwały.
3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 dołączyć
naleşy ponadto:
1) zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru
şłobków i klubów dziecięcych,
2) oświadczenie dotyczące informowania organu
dotującego o zmianach:
a) numerze konta bankowego na który ma być
przekazywana dotacja,

b) nazwy lub imienia i nazwiska podmiotu prowadzącego şłobek lub klub dziecięcy,
c) miejsca prowadzenia şłobka lub klubu dziecięcego.
§ 3. 1. Dotacja dla podmiotów prowadzących
şłobki lub kluby dziecięce przeznaczona jest na
sprawowanie opieki nad dzieckiem faktycznie
uczęszczającym do placówki, do ukończenia przez
nie 3 roku şycia.
2. Dotacja wypłacona będzie w dwunastu miesięcznych częściach, przekazywanych do ostatniego
dnia kaşdego miesiąca.
§ 4. Udzielenie dotacji celowej nastąpi na podstawie umowy zawartej zgodnie z wymogami określonymi w art. 250 ustawy o finansach publicznych.
§ 5. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane w nadmiernej wysokości lub nienaleşnie podlegają zwrotowi wraz z odsetkami,
w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków,
w terminie 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności
powodujących uznanie dotacji za wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej w nadmiernej
wysokości lub pobranej nienaleşnie.
§ 6. Traci moc uchwała NR XIII/117/11 Rady
Miejskiej we Wschowie z dnia 29 września 2011 roku
w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących şłobki lub kluby
dziecięce na terenie Gminy Wschowa.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.
§ 8. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Franciszek Baśczyn
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Załącznik
do uchwały Nr XIV/140/11
Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 27 października 2011r.

…………………………….
Pieczęć placówki

Wschowa, dnia …………………………......

WNIOSEK
o udzielenie dotacji na rok kalendarzowy………………
1.

Nazwa organu prowadzącego şłobek / klub dziecięcy

…………………………………………………………………………………………………..................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………..............
2.

Nazwa i siedziba şłobka / klubu dziecięcego

………………………………………………………………………......................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………..........
3.

Numer i data wydania zaświadczenia o wpisie do rejestru şłobków i klubów dziecięcych

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

Planowana liczba dzieci objętych opieką w ……….................. roku:

………………………………………………......................................................................................................................
5.

Nazwa i numer rachunku bankowego, na który ma być przelana dotacja:

…………………………………………………………………………………………………..................................................

…………………………………………
Pieczątka i podpis wnioskodawcy

===================================================================================
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UCHWAŁA NR XIV/141/11
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 27 paŝdziernika 2011r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/116/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 września 2011r.
w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasady jego
ustalania
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 z póŝn. zm.), art. 43 ustawy

z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku
do lat 3 (Dz. U. Nr 45 poz. 235) Rada Miejska we
Wschowie uchwala, co następuje:
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§ 1. W Uchwale Nr XIII/116/11 Rady Miejskiej we
Wschowie z dnia 29 września 2011r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia
dziennego opiekuna oraz zasady jego ustalania,
w § 2 wykreśla się punkt 4.

Poz. 2563, 2564, 2565

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Franciszek Baśczyn

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.
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UCHWAŁA NR XII/105/11
RADY GMINY ŻARY
z dnia 27 paŝdziernika 2011r.
w sprawie zmian w Statucie Gminy Żary
Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami/ uchwala się, co następuje:
§ 1. W Statucie Gminy Şary, uchwalonym
uchwałą NR VI/26/03 Rady Gminy Şary z dnia
24 kwietnia 2003r. /Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 47, poz. 822 z 2003r./ wprowadza
się następujace zmiany:
1) w § 69 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Załącznik
do uchwały Nr XII/105/11
Rady Gminy Żary
z dnia 27 października 2011r.
Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Żary
1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
2) Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny
Szkół,
3) Szkoła Podstawowa w Bieniowie,

"2. Komisje podejmują rozstrzygnięcia w formie
uchwał."
2) załącznik NR 2 do Statutu Gminy Şary otrzymuje brzmienie jak w załaczniku do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Şary.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Kazimierz Ostrowski

4) Szkoła Podstawowa w Lubanicach,
5) Szkoła Podstawowa w Mirostowicach Dolnych,
6) Szkoła Podstawowa w Olbrachtowie,
7) Szkoła Podstawowa w Olszyńcu,
8) Szkoła Podstawowa w Sieniawie Şarskiej,
9) Szkoła Podstawowa w Złotniku,
10) Publiczbe Gimnazjum NR 1 w Bieniowie,
11) Publiczne Gimnazjum NR 3 w Mirostowicach
Dolnych,
12) Zespół Szkół w Grabiku.
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UCHWAŁA NR XII/106/11
RADY GMINY ŻARY
z dnia 27 paŝdziernika 2011r.
w sprawie w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Siodło
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 i art. 35 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j.

Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami/ oraz
§ 36 ust. 1 Statutu Sołectwa Siodło, uchwalonego
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uchwałą Nr X/103/07 Rady Gminy Şary z dnia
29 listopada 2007r. /Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego NR 3, poz. 89 z 2008r./ uchwala się,
co następuje:
§ 1. W § 18 ust. 1 Statutu Sołectwa Siodło dodaje się pkt 14 o następującej treści:

Poz. 2565, 2566, 2567

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia opublikowanie w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Kazimierz Ostrowski

„14/ doręczanie decyzji wymiarowych, dla których organem podatkowym jest Wójt Gminy Şary.”
2 5 65
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UCHWAŁA NR XII/107/11
RADY GMINY ŻARY
z dnia 27 paŝdziernika 2011r.
w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Surowa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 i art. 35 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j.
Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami/ oraz
§ 36, ust, 1 Statutu Sołectwa Surowa, uchwalonego
uchwałą NR VII/61/07 Rady Gminy Şary z dnia
28 czerwca 2007r. /Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego Nr 78, poz. 1125/ uchwala się, co
następuje:
§ 1. W § 18 ust. 1 Statutu Sołectwa Surowa dodaje się pkt 14 o następującej treści:

„14/ doręczanie decyzji wymiarowych, dla których organem podatkowym jest Wójt Gminy Şary.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia opublikowanie w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego
Przewodniczący Rady
Kazimierz Ostrowski
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UCHWAŁA NR XII/108/11
RADY GMINY ŻARY
z dnia 27 paŝdziernika 2011r.
w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Sieniawa Żarska
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 i art. 35 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
/Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami/ oraz
§ 36, ust, 1 Statutu Sołectwa Sieniawa Şarska,
uchwalonego uchwałą NR X/104/07 Rady Gminy
Şary z dnia 29 listopada 2007r. /Dzienik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 3 poz. 90 z 2008r./
uchwala się, co następuje:
§ 1. W § 18 ust. 1 Statutu Sołectwa Sieniawa
Şarska dodaje się pkt 14 o następującej treści:
2 5 67

„14/ doręczanie decyzji wymiarowych, dla których organem podatkowym jest Wójt Gminy Şary.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia opublikowanie w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Kazimierz Ostrowski
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UCHWAŁA NR XII/109/11
RADY GMINY ŻARY
z dnia 27 paŝdziernika 2011r.
w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Włostów-Dąbrowiec
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 i art. 35 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j.
Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami/ oraz
§ 36, ust. 1 Statutu Sołectwa Włostów-Dąbrowiec,
uchwalonego uchwałą NR IX/79/07 Rady Gminy
Şary z dnia 18 paşdziernika 2007r. /Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 140, poz. 2036/
uchwala się, co następuje:
§ 1. W § 18 ust. 1 Statutu Sołectwa Włostów
-Dąbrowiec dodaje się pkt 14 o następującej treści:

„14/ doręczanie decyzji wymiarowych, dla których organem podatkowym jest Wójt Gminy Şary.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia opublikowanie w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego
Przewodniczący Rady
Kazimierz Ostrowski
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UCHWAŁA NR XII/110/11
RADY GMINY ŻARY
z dnia 27 paŝdziernika 2011r.
w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Złotnik
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 i art. 35 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j.
Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami/ oraz
§ 36, ust. 1 Statutu Sołectwa Złotnik, uchwalonego
uchwałą NR IX/78/07 Rady Gminy Şary z dnia
18 paşdziernika 2007r. /Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 140, poz. 2035/ uchwala się,
co następuje:
§ 1. W § 18 ust. 1 Statutu Sołectwa Złotnik dodaje się pkt 14 o następującej treści:

„14/ doręczanie decyzji wymiarowych, dla których organem podatkowym jest Wójt Gminy Şary.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia opublikowanie w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Kazimierz Ostrowski
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UCHWAŁA NR XVII/121/2011
RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE
z dnia 28 paŝdziernika 2011r.
w sprawie zaliczenia ulic Kolejowej, Kopernika i Przejazdowej do kategorii dróg gminnych
Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity
z 2007r. Dz. U. Nr 19, poz. 115 z póŝń. zm.) – po za-

sięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Şagańskiego
uchwala się co następuje:
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§ 1. Zalicza się ulice Kolejową, Kopernika i Przejazdową połoşone w Szprotawie do kategorii dróg
gminnych.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szprotawy.

Poz. 2570, 2571, 2572

nione w § 1 zostaną pozbawione przez Radę Powiatu Şagańskiego kategorii dróg powiatowych.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Skawiński

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie z dniem 1 stycznia
roku następnego po roku, w którym ulice wymie2 5 70
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UCHWAŁA NR XII/104/2011
RADY MIASTA ŻAGAŃ
z dnia 28 paŝdziernika 2011r.
zmieniająca uchwałę Nr VIII/52/2011 Rady Miasta Żagań z dnia 26 maja 2011r. w sprawie opłat za
świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Żagań o statusie miejskim
Działając 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 ze zmianami), uchwala się, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr VIII/52/2011 Rady Miasta Şagań z dnia 26 maja 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Şagań o statusie miejskim
wprowadza się następującą zmianę:
§ 3 ust 3 otrzymuje nowe brzmienie: "Za
kaşdą rozpoczętą godzinę świadczeń opiekuńczo - wychowawczych, o których mowa w ust. 2, udzielanych w czasie godzin
pracy przedszkola, ustala się opłatę w wysokości 0,14% minimalnego wynagrodze-

nia za pracę, ustalonego zgodnie z ustawą
z dnia 10 paŝdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U.
z 2002r., Nr 200, poz. 1679 ze zm.) ogłaszanego w drodze obwieszczenia Prezesa
Rady Ministrów na dany rok kalendarzowy."
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Şagań oraz dyrektorom miejskich
przedszkoli.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie z dniem 1 stycznia
2012r. podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Daniel Marchewka
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UCHWAŁA NR XII/109/2011
RADY MIASTA ŻAGAŃ
z dnia 28 paŝdziernika 2011r.
w sprawie programu współpracy Gminy Żagań o statusie miejskim z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok
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.) oraz art. 5a
ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
poşytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536 z póŝn. zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Program współpracy Gminy
Şagań o statusie miejskim z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność poşytku publicznego na 2012 rok.

§ 2. Priorytetem Gminy Şagań o statusie miejskim jest jak najlepsze zaspokajanie zbiorowych
potrzeb wspólnoty, którą tworzą mieszkańcy. Program współpracy Gminy Şagań o statusie miejskim
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność poşytku publicznego
określa czytelne zasady wspierania przez Gminę
Şagań o statusie miejskim działań organizacji pozarządowych i innych podmiotów oraz zlecania organizacjom pozarządowym i innym podmiotom ustawowych zadań gminy, a takşe ma na celu zwiększe-
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nie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie
polityki społecznej w Gminie Şagań o statusie miejskim.

mienionych w art. 5 ust. 3 ustawy, tj.: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności,
uczciwej konkurencji i jawności.

Rozdział 1

Rozdział 4

Postanowienia ogólne:

Formy współpracy:

§ 3. 1. Program określa cele, formy, zasady oraz
zakres przedmiotowy współpracy z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie,
w zakresie prowadzenia działalności w sferze zadań
publicznych gminy.

§ 6. Gmina Şagań o statusie miejskim prowadzi
działalność w sferze zadań publicznych, o której
mowa w art. 4 ustawy, we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi na terenie miasta Şagań działalność poşytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom gminy. Współpraca Gminy Şagań o statusie
miejskim z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami moşe mieć charakter finansowy i pozafinansowy.

2. Ilekroć w Programie jest mowa o:
1) ustawie – naleşy przez to rozumieć ustawę
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poşytku
publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity
Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536 z póŝn. zm.),
2) organizacjach pozarządowych i innych podmiotach – naleşy przez to rozumieć organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność poşytku publicznego, wymienione
w art. 3 ust. 3 w/w ustawy,
3) programie – naleşy przez to rozumieć Program
współpracy Gminy Şagań o statusie miejskim
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność poşytku
publicznego na 2012 rok.
Rozdział 2
Cele programu:
§ 4. 1. Cel główny:
1) Budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy
Gminą Şagań o statusie miejskim, a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.
2) Zapewnienie efektywnego wykonywania zadań
publicznych miasta Şagań wynikających z przepisów prawa poprzez włączenie w ich realizację
organizacje pozarządowe i inne podmioty.
2. Cele szczegółowe:
1) poprawa jakości şycia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców miasta Şagań,
2) integracja i wspólne działanie organizacji pozarządowych i innych podmiotów oraz Gminy
Şagań o statusie miejskim, dąşące do realizacji
zadań publicznych, wymienionych w art. 4
ust. 1 ustawy,
3) promocja działalności organizacji pozarządowych i innych podmiotów,
4) włączenie zainteresowanych organizacji pozarządowych i innych podmiotów do realizacji
programów czy działań słuşących rozwojowi
miasta Şagań.
Rozdział 3
Zasady współpracy:
§ 5. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami odbywa się na zasadach wy-

1. Współpraca o charakterze finansowym, polega na zlecaniu organizacjom pozarządowym i innym
podmiotom realizację zadań publicznych w formach,
określonych w art. 5 ust. 4 ustawy, tj.:
1) powierzania wykonywania zadań publicznych,
wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich
realizacji, lub
2) wspierania wykonywania zadań publicznych,
wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie
ich realizacji.
2. Współpraca o charakterze pozafinansowym
moşe odbywać się w szczególności w formach:
1) wzajemnego informowania się o planowanych
kierunkach działalności,
2) konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
3) konsultowania projektów aktów normatywnych
dotyczących sfery zadań publicznych, o której
mowa w art. 4 ustawy, z radami działalności
poşytku publicznego, w przypadku ich utworzenia przez Gminę Şagań o statusie miejskim,
4) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze
doradczym i inicjatywnym, złoşonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych
podmiotów oraz przedstawicieli właściwych
organów administracji publicznej,
5) umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie,
6) umów partnerstwa określonych w ustawie
z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
7) utworzenia interaktywnego serwisu informacyjnego na stronach internetowych miasta Şagań,
8) publikowania na stronie internetowej miasta
Şagań wszelkich waşnych informacji dotyczących zarówno działań podejmowanych przez
Gminę Şagań o statusie miejskim, jak i przez
organizacje pozarządowe i inne podmioty,
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9) organizacji spotkań informacyjnych, szkoleń,
konferencji w celu podniesienia sprawności
funkcjonowania organizacji pozarządowych
i innych podmiotów,

5) organizacja rajdów, turniejów sportowych,

10) podejmowania inicjatyw integrujących organizacje pozarządowe i inne podmioty wokół zadań waşnych dla lokalnego środowiska,

7) wspieranie stowarzyszeń kultury fizycznej działających na terenie miasta Şagań,

11) sprawowania patronatu Burmistrza Miasta Şagań nad imprezami realizowanymi przez organizacje pozarządowe i inne podmioty,

3. W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

6) wpieranie współzawodnictwa sportowego dla
dzieci i młodzieşy,

8) organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych.

12) udzielania pomocy przy organizacji konkursów,
imprez,

1) wspieranie w ramach mecenatu wartościowych
przedsięwzięć w zakresie rozwoju dziedzictwa
kulturowego,

13) udziału w komisjach konkursowych,

2) podtrzymywanie tradycji kulturowej,

14) udziału w spotkaniach, konferencjach, naradach, szkoleniach organizowanych przez Gminę
Şagań o statusie miejskim lub organizacje pozarządowe i inne podmioty,

3) promocja twórczości edukacji i oświaty kulturalnej poprzez organizowanie festiwali, konkursów, przeglądów i spotkań, plenerów, warsztatów, kursów, seminariów i innych imprez,

15) udzielania pomocy przy organizowaniu spotkań
otwartych przez organizacje pozarządowe i inne
podmioty, których tematyka wiąşe się
z realizacją Programu, np. poprzez moşliwość
nieodpłatnego udostępnienia lokalu czy środków technicznych,

4) wspieranie twórców promujących naszą kulturę
i sztukę w kraju i za granicą,

16) aktualizowania elektronicznej bazy danych
o organizacjach pozarządowych i innych podmiotach działających na terenie miasta Şagań,
17) publikowania i przekazywania informacji za pośrednictwem mediów lokalnych i regionalnych
o realizacji zadań publicznych i innych działaniach, realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty.
Rozdział 5
Priorytetowe zadania publiczne oraz zakres
przedmiotowy:
§ 7. Sfera zadań publicznych w roku 2012 obejmuje działania:
1. W zakresie pomocy społecznej i działalności
charytatywnej:

5) wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego,
twórczości ludowej, działań na rzecz odnowy
i propagowania kultur mniejszości narodowych,
6) wspieranie wszelkich form edukacji kulturalnej
dzieci i młodzieşy,
7) zapewnienie dostępu do dóbr kultury osobom
niepełnosprawnym.
4. W zakresie turystyki i krajoznawstwa:
1) organizacja imprez turystycznych oraz wypoczynku dla dzieci i młodzieşy,
2) organizacja imprez turystycznych dla osób
starszych i niepełnosprawnych,
3) wyznaczanie i odnawianie szlaków turystycznych,
4) szkolenie kadr turystycznych,
5) organizacja imprez promocyjnych.

1) pomoc osobom i rodzinom będącym w trudnej
sytuacji şyciowej (szczególnie tym, które nie są
objęte pomocą OPS),

5. W zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami:

2) pomoc dzieciom z rodzin ubogich i patologicznych,

1) wspieranie działań mających na celu nawiązanie i rozwijanie międzynarodowych kontaktów
partnerskich,

3) pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym.
2. W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
1) szkolenie dzieci i młodzieşy w róşnych dyscyplinach sportu,

2) wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej.
6. W zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego:

2) organizacja zawodów sportowych,

1) zapewnienie bezpieczeństwa
miasta Şagań,

mieszkańcom

3) organizacja przedsięwzięć dotyczących sportu
dla mieszkańców miasta z uwzględnieniem ludzi starszych, niepełnosprawnych,

2) wspieranie przedsięwzięć podejmowanych
przez organizacje działające w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego.

4) organizacja wypoczynku letniego i zimowego
dla dzieci i młodzieşy,

7. W zakresie przeciwdziałania uzaleşnieniom
i patologiom społecznym:
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1) wspieranie działalności świetlic opiekuńczowychowawczych,
2) finansowanie działalności Klubu Abstynenta,
3) organizacja róşnych form wypoczynku z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieşy,
w szczególności z rodzin patologicznych.
8. W zakresie ochrony i promocji zdrowia:
1) organizowanie badań profilaktycznych,
2) wspieranie przedsięwzięć podejmowanych
przez organizacje pozarządowe i inne podmioty
w zakresie ochrony zdrowia,
3) organizowanie festynów i imprez promujących
zdrowie.

Poz. 2572
Rozdział 8

Wysokość środków przeznaczonych na realizację
programu:
§ 10. Na realizację zadań zleconych planuje się
przeznaczyć w 2012r. środki finansowe w wysokości:
1.059.251,00zł. Ostateczną wysokość środków na
realizację zadań zleconych określi Rada Miasta Şagań w uchwale budşetowej na rok 2012.
Rozdział 9
Informacja o sposobie tworzenia programu oraz
o przebiegu konsultacji:
§ 11. 1. Program został przygotowany zgodnie
z ustawą.

1) organizacja szkoleń w zakresie pozyskiwania
środków pomocowych,

2. Projekt Programu został skonsultowany
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami poprzez zamieszczenie projektu Programu na
stronie internetowej Urzędu Miasta Şagań oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Şagań.

2) wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój
przedsiębiorczości, samorządności i wolontariatu wśród społeczeństwa,

3. Uwagi i wnioski do projektu Programu moşna
było złoşyć w terminie 7 dni od daty zamieszczenia
projektu Programu na stronie internetowej.

3) wspieranie działalności na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów w zakresie
określonym w pkt 1-8.

4. Zgodnie z Uchwałą Nr LVIII/77/2010 Rady Miasta Şagań z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność poşytku publicznego
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
po przeprowadzonych konsultacjach został sporządzony protokół i zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta Şagań oraz na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta Şagań.

9. W zakresie działalności na rzecz organizacji
pozarządowych oraz innych podmiotów:

Rozdział 6
Okres realizacji programu:
§ 8. Program współpracy Gminy Şagań o statusie miejskim z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność poşytku publicznego na rok 2012 obowiązuje od
01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
Rozdział 7
Sposób i ocena realizacji programu:
§ 9. 1. Burmistrz Miasta Şagań dokonuje oceny
realizacji Programu.
2. Uwagi, wnioski i propozycje dotyczące bieşącej realizacji Programu Gminy Şagań o statusie
miejskim z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami mogą być zgłaszane Burmistrzowi Miasta Şagań.
3. Uwagi, wnioski i propozycje, o których mowa
powyşej, związane z realizowanymi przez organizacje pozarządowe i inne podmioty zadaniami publicznymi, będą wykorzystywane do usprawnienia
współpracy.
4. Burmistrz Miasta Şagań złoşy Radzie Miasta
Şagań sprawozdanie z realizacji niniejszej uchwały
w terminie do 30 kwietnia 2013r.

Rozdział 10
Tryb powoływania i zasady działania komisji
konkursowych do opiniowania ofert w otwartych
konkursach ofert:
§ 12. 1. Komisja Konkursowa powoływana jest
Zarządzeniem Burmistrza Miasta Şagań, które określa skład Komisji Konkursowej, zgodnie z art. 15
ustawy, oraz regulamin pracy Komisji Konkursowej.
2. W Komisji Konkursowej nie mogą zasiadać
osoby uczestniczące w konkursie i pozostające
w takim stosunku faktycznym z uczestnikami Konkursu, şe moşe to budzić uzasadnione wątpliwości,
co do ich bezstronności.
3. Jeşeli okoliczności, o których mowa powyşej,
zostaną ujawnione po powołaniu Komisji Konkursowej, Burmistrz Miasta Şagań dokonuje odpowiedniej zmiany w jej składzie. Czynności Komisji
Konkursowej dokonane przed zmianą uznaje się za
niewaşne.
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Poz. 2572, 2573

4. Komisja Konkursowa dokonuje oceny ofert
pod względem: formalnym i merytorycznym.
5. Po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej Komisja Konkursowa sporządza protokół, który
podpisują osoby wchodzące w jej skład.
6. Przewodniczący Komisji Konkursowej przedkłada Burmistrzowi Miasta Şagań protokół z propozycją wyboru najkorzystniejszej oferty wraz z uzasadnieniem.
7. Komisja Konkursowa kończy pracę w dniu
podpisania umów na realizację zadania publicznego.
8. Pozostałe zasady i zadania Komisji Konkursowych kaşdorazowo określa Zarządzenie Burmistrza
Miasta Şagań.

Rozdział 11
Postanowienia końcowe:
§ 13. 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym
Programem do współpracy Gminy Şagań o statusie
miejskim z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami stosuje się przepisy ustawy.
2. W sprawach spornych ostatecznego rozstrzygnięcia dokonuje Burmistrz Miasta Şagań.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Şagań.
§ 15. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2012r.
Przewodniczący Rady
Daniel Marchewka
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UCHWAŁA NR 0007.86.2011
RADY MIEJSKIEJ W KARGOWEJ
z dnia 14 listopada 2011r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Gminnego Terenu Rekreacji i Wypoczynku
w Kargowej
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z poŝn. zm.) uchwala się
Regulamin korzystania z Gminnego Terenu Rekreacji i Wypoczynku w Kargowej w następującym
brzmieniu:
REGULAMIN KORZYSTANIA Z GMINNEGO TERENU
REKREACJI I WYPOCZYNKU W KARGOWEJ
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Gminny Teren Rekreacji i Wypoczynku
jest własnością gminy i stanowi dobro ogólne
wszystkich mieszkańców.
2. Akwen przy terenie rekreacyjnym nie jest kąpieliskiem. Gmina nie zapewnia nadzoru ratownika
podczas kąpieli.
3. W celu zachowania walorów wypoczynkowo
- rekreacyjnych terenu, zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa, wszystkich przebywających
na terenie zobowiązuje się do:
1) Zachowania się w sposób nie zagraşający bezpieczeństwu innych osób.
2) Przestrzegania porządku i czystości.
3) Poszanowania istniejących urządzeń oraz wyposaşenia.

4) Przestrzegania znaków i tablic informacyjnych
znajdujących się na terenie.
4. Przebywającym na terenie rekreacji i wypoczynku zabrania się:
1) Niszczenia urządzeń sportowych, zabawowych
oraz wszelkich innych elementów małej architektury.
2) Przebywania dzieci do lat 9 bez opieki osób
pełnoletnich.
3) Przebywania po zmroku osobom ponişej 13 roku şycia.
4) Poruszania po Gminnym Terenie Rekreacji
i Wypoczynku wszelkimi środkami mechanicznymi (poza rowerami i wózkami inwalidzkimi)
za wyjątkiem dróg dojazdowych do parkingów.
5) Zanieczyszczania wody, uşywania środków piorących i higieny osobistej w zbiorniku wodnym.
6) Kąpieli zwierząt w zbiorniku.
7) Uşywania materiałów pirotechnicznych.
8) Rozniecania i palenia ognisk poza miejscem do
tego wyznaczonym.
5. Inne postanowienia:
1) Parkowanie pojazdów mechanicznych, ustawianie namiotów dozwolone jest jedynie

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 134

– 11745 –

w miejscach wyraŝnie do tego celu wyznaczonych.
2) Przed opuszczeniem terenu naleşy sprzątnąć
zajmowane przez siebie miejsce, śmieci wynieść do rozstawionych pojemników.
3) Po zakończonym grillowaniu, gorące węgle naleşy zalać wodą i po wystudzeniu przenieść do
wyznaczonego miejsca na ognisko. Wysypywanie wypalonego węgla z grillów bezpośrednio na ziemię, czy do rozstawionych pojemników na śmieci jest zabronione.

Poz. 2573, 2574

§ 2. Traci moc uchwała Nr 0007.66.2011 Rady
Miejskiej w Kargowej z dnia 19 września 2011r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania
z Gminnego Terenu Rekreacji i Wypoczynku w Kargowej. /Dz. Urz. Województwa Lubuskiego z 2011r.
Nr 113, poz. 2119/
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kargowej.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

4) Korzystanie z Gminnego Terenu Rekreacji
i Wypoczynku przez zorganizowane grupy
w celu zorganizowania imprez plenerowych po
godz. 22.00 wymaga zgody Urzędu Miejskiego
w Kargowej.

Przewodnicząca Rady
Danuta Wilińska-Grzesiuk
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UCHWAŁA NR 0007.87.2011
RADY MIEJSKIEJ W KARGOWEJ
z dnia 14 listopada 2011r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk przy ulicy Marchlewskiego
w Kargowej
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z poŝn. zm.) uchwala się
Regulamin korzystania z kompleksu boisk przy ulicy
Marchlewskiego w Kargowej w następującym
brzmieniu:

8. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia
z zastrzeşeniem pkt 9a (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa
sztucznego oraz obuwie typu halowego).

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK
PRZY ULICY MARCHLEWSKIEGO W KARGOWEJ

9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uşytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:

§ 1. 1. Kompleks boisk sportowych „Moje Boisko
– Orlik 2012” jest obiektem ogólnodostępnym.

a) uşywania butów piłkarskich na wysokich
i metalowych korkach oraz kolców,

2. Boiska są czynne w następujących terminach:
a) poniedziałek - piątek w godzinach od 8.00
- 22.00,

b) wprowadzania na boiska i uşytkowania
sprzętu innego niş zgodnie z przeznaczeniem
boisk na przykład: rower, motorower, deskorolka, rolki itp.

b) sobota - niedziela w godzinach od 15.00
- 22.00.

c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,

3. W sytuacjach niekorzystnych warunków atmosferycznych instruktor sportu moşe zabronić korzystania z obiektu.

d) wchodzenia na ogrodzenia i urządzenia sportowe,

4. Zajęcia sportowe odbywające się na obiekcie
koordynuje pełniący dyşur instruktor sportu.
5. Dopuszcza się moşliwość rezerwacji korzystania z boiska u instruktora sportu osobiście lub po
wcześniejszych uzgodnieniu telefonicznym.
6. Korzystanie z boiska jest bezpłatne.
7. Osoby przebywające na boiskach mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.

e) przeszkadzania w zajęciach lub grze,
f)

korzystania z boisk bez zgody instruktora
sportu.

10. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniem pkt 6 korzystania z boisk podejmuje
instruktor sportu, który w zaleşności od sytuacji moşe:
a) nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju,
b) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne
z regulaminem zachowanie,
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c) nakazać opuszczenia terenu boisk.
11. Korzystający z obiektu są zobowiązani do
przstrzegania regulaminu, a w szczególności do
uwag instruktora sportu.
§ 2. Traci moc uchwała Nr 0007.71.2011 Rady
Miejskiej w Kargowej z dnia 19 września 2011r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania
z kompleksu boisk przy ulicy Marchlewskiego
w Kargowej. /Dz. Urz. Województwa Lubuskiego
z 2011r. Nr 113, poz. 2121/

Poz. 2574, 2575

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kargowej.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Danuta Wilińska-Grzesiuk
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UCHWAŁA NR 0007.88.2011
RADY MIEJSKIEJ W KARGOWEJ
z dnia 14 listopada 2011r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk przy ulicy Górnej w Kargowej
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z poŝn. zm.) uchwala się
Regulamin korzystania z kompleksu boisk przy ulicy
Górnej w Kargowej w następującym brzmieniu:
REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK
PRZY ULICY GÓRNEJ W KARGOWEJ
§ 1. 1. Kompleks boisk sportowych „Moje Boisko
– Orlik 2012” jest obiektem ogólnodostępnym.
2. Boiska są czynne w następujących terminach:
a) poniedziałek - piątek w godzinach od 8.00
- 22.00,
b) sobota - niedziela w godzinach od 15.00
- 22.00.
3. W sytuacjach niekorzystnych warunków atmosferycznych instruktor sportu moşe zabronić korzystania z obiektu.
4. Zajęcia sportowe odbywające się na obiekcie
koordynuje pełniący dyşur instruktor sportu.
5. Dopuszcza się moşliwość rezerwacji korzystania z boiska u instruktora sportu osobiście lub po
wcześniejszych uzgodnieniu telefonicznym.
6. Korzystanie z boiska jest bezpłatne.
7. Osoby przebywające na boiskach mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.
8. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia
z zastrzeşeniem pkt 9a (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa
sztucznego oraz obuwie typu halowego).

9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uşytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
a) uşywania butów piłkarskich na wysokich
i metalowych korkach oraz kolców,
b) wprowadzania na boiska i uşytkowania
sprzętu innego niş zgodnie z przeznaczeniem
boisk na przykład: rower, motorower, deskorolka, rolki itp.
c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
d) wchodzenia na ogrodzenia i urządzenia sportowe,
e) przeszkadzania w zajęciach lub grze,
f)

korzystania z boisk bez zgody instruktora
sportu.

10. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniem pkt 6 korzystania z boisk podejmuje
instruktor sportu, który w zaleşności od sytuacji moşe:
a) nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju,
b) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne
z regulaminem zachowanie,
c) nakazać opuszczenia terenu boisk.
11. Korzystający z obiektu są zobowiązani do
przestrzegania regulaminu, a w szczególności do
uwag instruktora sportu.
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§ 2. Traci moc uchwała Nr 0007.72.2011 Rady
Miejskiej w Kargowej z dnia 19 września 2011r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania
z kompleksu boisk przy ulicy Górnej w Kargowej.
/Dz. Urz. Województwa Lubuskiego z 2011r. Nr 113,
poz. 2122/.

Poz. 2575, 2576, 2577

§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Danuta Wilińska-Grzesiuk

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kargowej.
2 5 75

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

2576
2 5 76

UCHWAŁA NR XVI/124/11
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
z dnia 16 listopada 2011r.
w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt h i art. 40 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 tekst jednolity
ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W Statucie Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Krośnie Odrzańskim stanowiącym załącznik do
Uchwały nr XXXVIII/254/06 Rady Miejskiej w Krośnie
Odrzańskim z dnia 8 lutego 2006r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Krośnie
Odrzańskim (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2006r. nr 20
poz. 476) § 3 ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „Siedzibą Ośrodka jest nieruchomość zabudowana przy

ul. Pułaskiego 3 w Krośnie Odrzańskim, a obszarem
działania Gmina Krosno Odrzańskie”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krosna Odrzańskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą od 1.01.2012r.
Przewodniczący Rady
Tomasz Miechowicz
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UCHWAŁA NR XVI/126/11
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
z dnia 16 listopada 2011r.
w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych, o których mowa w art. 6 ust. 10 ustawy z dnia
21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
18 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 - tekst jednolity z póŝn.
zm.) oraz art. 6 ust. 11 ustawy z dnia 21 czerwca
2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r.
Nr 71, poz. 734 z póŝn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Obnişa się o 20 punktów procentowych wysokość wskaŝników procentowych określonych
w art. 6 ust. 10 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r.
o dodatkach mieszkaniowych.
§ 2. W związku z obnişką o której mowa w § 1,
wysokość dodatku mieszkaniowego łącznie z ryczałtem nie moşe przekraczać 50% wydatków przypada2 5 77

jących na normatywną powierzchnię zajmowanego
lokalu mieszkalnego lub 50% faktycznych wydatków
ponoszonych za lokal mieszkalny, jeşeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krosna Odrzańskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Tomasz Miechowicz
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UCHWAŁA NR XVI/127/11
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
z dnia 16 listopada 2011r.
w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Krośnie Odrzańskim
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 - tekst jednolity ze zm.) oraz art. 14a ust. 1a ustawy z dnia
7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.
Nr 256, poz. 2572 - tekst jednolity ze zm.) w związku
z § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie rodzajów
innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 161, poz. 1080 ze zm.),
uchwala się, co następuje:
§ 1. Z dniem 1 września 2011r. na jeden rok
szkolny tworzy się Punkt Przedszkolny w Szkole
Podstawowej Nr 2 w Krośnie Odrzańskim.
§ 2. Organizację Punktu Przedszkolnego, o którym mowa § 1 określa załącznik do niniejszej uchwały.

5. Organem prowadzącym dla Punktu Przedszkolnego jest Gmina Krosno Odrzańskie.
§ 2. 1. Punkt przedszkolny realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz
wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.
Swoją działalność organizuje w sposób dostosowany do potrzeby i moşliwości rozwojowych dziecka,
pozostając w kontakcie z rodzicami (opiekunami
prawnymi), zwanymi dalej rodzicami, i otaczającym
środowiskiem z uwzględnieniem obowiązujących
przepisów bezpieczeństwa i higieny.
2. Celem punktu przedszkolnego jest:
1) wspomaganie i ukierunkowanie indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym
potencjałem i moşliwościami rozwojowymi
w relacjach ze środowiskiem społecznym, kulturowym i przyrodniczym,

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krosna Odrzańskiego.

2) kształtowanie i rozwijanie aktywności dziecka
wobec siebie, rówieśników innych ludzi i otaczającego świata,

§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od dnia
1.09.2011r.

3) przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole poprzez stwarzanie warunków umoşliwiających dziecku osiągnięcia „gotowości szkolnej",

Przewodniczący Rady
Tomasz Miechowicz

Załącznik
do uchwały Nr XVI/127/11
Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim
z dnia 16 listopada 2011r.
Organizacja Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Krośnie Odrzańskim.
§ 1. 1. Punkt przedszkolny nosi nazwę: Punkt
Przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 2 w Krośnie
Odrzańskim, zwany dalej „Punktem Przedszkolnym”.
2. Punkt Przedszkolny ma swoją siedzibę w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Krośnie Odrzańskim, ul. Moniuszki 30.

4) zapewnienie dzieciom opieki, wychowania
i nauczania w atmosferze akceptacji, bezpieczeństwa, tolerancji oraz poczucia własnej wartości,
5) zapewnienie optymalnych warunków rozwoju
dziecka,
6) pomoc i wspieranie rodziców w wychowaniu
i opiece nad dziećmi.
3. Do zadań punktu przedszkolnego naleşy:
1) w ramach wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka:
a) kształtowanie i rozwijanie aktywności twórczej dziecka w zakresie twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej,
b) umoşliwienie dziecku poznawanie i rozumienie siebie i otaczającego świata,

3. Działalność punktu finansowana jest z budşetu
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Krośnie Odrzańskim.

c) stworzenie dziecku warunków umoşliwiających mu nabywanie umiejętności poznawczych poprzez odkrywanie i badanie,

4. Pracodawcą dla osób zatrudnionych w Punkcie Przedszkolnym jest Szkoła Podstawowa Nr 2
w Krośnie Odrzańskim.

d) wspomaganie w odnajdywaniu przez dziecko
swojego miejsca w grupie rówieśniczej,
wspólnocie,
e) budowanie systemu wartości,
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budzenie w dziecku wraşliwości emocjonalnej, kultury ogólnej i zasad dobrego wychowania,

g) rozwijanie u dzieci takich cech charakteru jak
samodzielność i poczucie odpowiedzialności,
şyczliwości i uczciwości,
h) prowadzenie działalności diagnostycznej
w zakresie rozwoju wychowanków,
i)

ukierunkowanie rozwoju dziecka w oparciu
o jego indywidualne moşliwości rozwojowe,

j)

wykorzystanie w pracy wychowawczo – dydaktycznej osiągnięć nowoczesnej dydaktyki
w postaci koncepcji pracy i nowatorskich metod pracy,

k) organizowanie procesu wychowawczo - dydaktycznego i opiekuńczego z uwzględnieniem i przestrzeganiem praw dziecka.
2) w ramach wspomagania rodziny w wychowaniu
dziecka współdziałanie z rodzicami w sprawach
wychowania i nauczania ich dzieci z przestrzeganiem praw naleşnych rodzicom, w szczególności:
a) przekazywanie rzetelnych informacji o postępach i trudnościach ich dzieci,
b) uzgadnianie kierunków oddziaływań stymulujących rozwój dziecka,
c) umoşliwianie rodzicom zdobywania wiedzy
na temat rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym,
d) pomaganie w nawiązaniu współpracy z poradnią psychologiczno – pedagogiczną lub
inną specjalistyczną poradnią w przypadku
gdy dziecko wymaga pomocy specjalistycznej.
3) w ramach przygotowania dziecka do podjęcia
nauki w szkole:
a) kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec
własnego zdrowia i bezpieczeństwa,

Poz. 2578

4. Organizację roku pracy Punktu Przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia, ustalony przez nauczyciela z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia
i higieny pracy i zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Krośnie Odrzańskim.
5. Dzienny wymiar godzin zajęć wynosi 5 godzin,
jest to czas przeznaczony na realizację podstawy
programowej wychowania przedszkolnego.
6. Na wniosek rodziców, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego, dzienny wymiar godzin moşe
być wydłuşony.
§ 4. 1. Warunkiem przyjęcia dziecka na zajęcia
w Punkcie Przedszkolnym jest:
1) stałe zameldowanie dziecka na terenie Gminy
Krosno Odrzańskie,
2) wiek dziecka od 5 – 6 lat.
2. Punkt Przedszkolny prowadzi oddział złoşony
z grupy dziecięcej mieszanej wiekowo.
3. Wnioski o przyjęcie dziecka do punktu przedszkolnego są wydawane i przyjmowane przez Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Krośnie Odrzańskim.
4. W ciągu roku mogą być przyjęte dzieci, o ile
są wolne miejsca.
5. Zajęcia mogą odbywać się w grupach liczących od 3 do 25 dzieci.
§ 5. 1. Dzieci uczęszczające do punktu przedszkolnego mają prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego
zgodnie z ich rozwojem psychofizycznym,
2) ochrony przed wszelkimi formami wyraşania
przemocy fizycznej bądŝ psychicznej oraz
ochrony i poszanowania ich godności osobistej,
3) şyczliwego i podmiotowego traktowania
w procesie wychowawczo - dydaktycznym,

b) rozwijanie sprawności ruchowej dzieci,

4) rozwijania własnych zainteresowań i zdolności,

c) nabywanie przez dzieci kompetencji językowej, umiejętności czytania i kreślenia symboli graficznych,

5) pomocy w wyrównywaniu róşnego rodzaju
braków i defektów rozwojowych,

d) rozwijanie samodzielności dziecka.

6) spontanicznej i zorganizowanej aktywności
ruchowej,

§ 3. 1. Punkt Przedszkolny funkcjonuje przez cały
rok szkolny, od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem
dni ustawowo wolnych od pracy oraz innych przerw
ustalonych przez organ prowadzący przed rozpoczęciem roku szkolnego.

7) wyraşania swoich spostrzeşeń, przeşyć,
uczuć w róşnych formach działalności,
8) korzystania z porady specjalistów z Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej za zgodą
rodziców.

2. Godziny otwarcia Punktu Przedszkolnego oraz
termin przerwy urlopowej są ustalane corocznie
przez Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Krośnie
Odrzańskim, w porozumieniu z organem prowadzącym.

2. W punkcie przedszkolnym nie wolno stosować
wobec dziecka şadnych zabiegów lekarskich bez
zgody ich rodziców, poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi şycie dziecka.

3. Opiekę nad dziećmi sprawuje, co najmniej jeden nauczyciel.

§ 6. Dzieci uczęszczające do punktu przedszkolnego mają obowiązek:
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1) zgodnie współpracować z innymi dziećmi
i szanować odrębność kaşdego kolegi,
2) stosowania się do przyjętych umów obowiązujących całą grupę opracowanych przez nauczyciela wraz z dziećmi,
3) włączania się do prac porządkowych w sali
po zajęciach lub zabawie,
4) zgłaszania potrzeby opuszczania sali nauczycielowi sprawującemu nad nimi opiekę,

Poz. 2578

2) dla poprawy bezpieczeństwa dzieci dopuszcza
się zatrudnienie osób bez przygotowania pedagogicznego,
3) organizowanie i prowadzenie zajęć i zabaw na
wyznaczonych terenach ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i moşliwości dzieci,
4) zapewnienie opieki przez nauczyciela w trakcie
zajęć poza terenem placówki (spacery, wycieczki),

5) bawienia się tylko w miejscach i obszarach
wyznaczonych przez nauczyciela,

5) udział rodziców w przypadku organizacji zajęć
poza siedzibą punktu przedszkolnego (wycieczki).

6) nie opuszczania budynku szkoły, boiska i placu zabaw samowolnie bez opieki osoby dorosłej,

§ 10. Szczegółowe zasady przyprowadzania
i odbierania dzieci z punktu przedszkolnego:

7) przestrzegania zasad bezpiecznego pobytu
w punkcie przedszkolnym,
8) dbania o zabawki, pomoce i mienie punktu
przedszkolnego.
§ 7. Rodzice dzieci uczęszczających do punktu
przedszkolnego mają obowiązek:
1) punktualnie przyprowadzać i odbierać dziecko z
punktu przedszkolnego,
2) w przypadku odbierania dziecka przez inną
osobę niş rodzic do wcześniejszego przedłoşenia upowaşnienia dla tej osoby,
3) informowania o przyczynach nieobecności
dziecka w punkcie przedszkolnym,
4) niezwłocznego zawiadamiania o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaŝnych dziecka,

1) rodzice zobowiązani są do osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z punktu
przedszkolnego lub przez osoby przez nich
upowaşnione na piśmie na początku kaşdego
roku szkolnego,
2) respektowanie przez nauczycieli pisemnych
oświadczeń złoşonych przez rodziców odnośnie
odbierania dzieci przez osoby upowaşnione,
3) dziecko nie będzie wydawane osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
4) dzieci naleşy przyprowadzać nie wcześniej niş
10 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia
zajęć, a odbierać nie póŝniej niş o godzinie zakończenia zajęć.

5) zaopatrzenia dziecka w niezbędne przedmioty,
przybory i pomoce dydaktyczne,

§ 11. 1. W ramach dziennego czasu pracy punktu
przedszkola prowadzone jest, co najmniej nauczanie, wychowanie i opieka w zakresie podstawy programowej.

6) współdziałać z nauczycielem w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko
i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

2. Na şyczenie rodziców (opiekunów prawnych),
złoşone w formie oświadczenia, w ramach planu
zajęć przedszkolnych dla dzieci, moşe być prowadzone nauczanie religii.

§ 8. 1. Wychowankowie punktu przedszkolnego
muszą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

3. Na şyczenie rodziców mogą być wprowadzone dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wychowawcze
na zasadzie pełnej odpłatności rodziców.

2. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają
rodzice za pośrednictwem punktu przedszkolnego.

4. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo,
w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki
języka obcego jest dostosowany do moşliwości
rozwojowych dzieci i wynosi około 15 – 30 minut dla
dzieci 5 - 6 letnich.

§ 9. Zapewnia się dzieciom w czasie zajęć
w punkcie przedszkolnym oraz w czasie zajęć poza
punktem, bezpieczeństwo i opiekę poprzez:
1) powierzenie grupy opiece nauczyciela posiadającego kwalifikacje w zakresie wychowania
przedszkolnego,

5. Za wyşywienie dziecka rodzice ponoszą odpłatność w wysokości określonej odrębną uchwałą
Rady Miasta w Krośnie Odrzańskim.
§ 12. Zadania nauczyciela:
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1) współpraca z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci
z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności
z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w oddziale i uzyskiwania informacji
dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju, przez:
2) uzyskiwanie przez rodzica rzetelnej informacji
od nauczyciela na temat dziecka, jego zachowania i rozwoju podczas spotkań indywidualnych rodzica z nauczycielem,

Poz. 2578, 2579, 2580

3) organizowanie zajęć otwartych, wystaw prac
dziecięcych,
4) organizowanie uroczystości
z udziałem rodziców,

przedszkolnych

5) organizowanie zebrań z rodzicami,
6) prowadzenie konsultacji i udzielanie porad rodzicom (prawnym opiekunom) w zakresie pracy
z dziećmi.
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UCHWAŁA NR XVI/128/11
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
z dnia 16 listopada 2011r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, tekst jednolity poz. 1591 ze zm.) oraz art. 14a
ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, tekst jednolity
poz. 2572 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XVIII/120/08 Rady Miejskiej
w Krośnie Odrzańskim z dnia 20 lutego 2008r.
w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie w § 1 dodaje się pkt 9 w brzmieniu „Punkt
Przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 2, im. Jana

Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim ul. Moniuszki 30
na okres od 1 września 2011r. do 31 sierpnia 2012r.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krosna Odrzańskiego.
§ 3. 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 Miechowicz
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UCHWAŁA NR XVI/130/11
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
z dnia 16 listopada 2011r.
w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 - tekst jednolity z póŝn.
zm.) w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia

24 kwietnia 2003r. o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234,
poz. 1536 - tekst jednolity z póŝn. zm), uchwala się,
co następuje:
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Program współpracy Gminy Krosno Odrzańskie
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Program określa formy, zasady i zakres
współpracy organów Gminy Krosno Odrzańskie
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poşytku publicznego. Definiuje on ponadto priorytety zadań, których wykonanie wiąşe się z udzieleniem pomocy
publicznej realizującym je organizacjom pozarządowym i innym podmiotom.
§ 2. Ilekroć w programie jest mowa o:
1) ustawie – naleşy przez to rozumieć ustawę
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poşytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r.
Nr 234, poz. 1536 tj. z póŝn. zm.);
2) organizacjach pozarządowych i innych podmiotach – naleşy przez to rozumieć organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3
ust. 2 i ust. 3 ustawy;
3) konkursie – naleşy przez to rozumieć otwarty
konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2
ustawy;

Poz. 2580

7) uzupełnianie działań Gminy Krosno Odrzańskie
w zakresie nieobjętym przez struktury samorządowe.
Rozdział 3
Zasady współpracy
§ 5. Współpraca Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
opiera się na następujących zasadach:
1) pomocniczości, poprzez wspieranie działalności
organizacji pozarządowych, w tym umoşliwienie realizacji zadań publicznych na zasadach
i w formie określonej w ustawie, w sferze zadań
publicznych;
2) suwerenności stron, poprzez poszanowanie autonomii organizacji pozarządowych oraz wzajemnym nie ingerowaniu w sprawy wewnętrzne;
3) partnerstwa, poprzez uczestnictwo organizacji
pozarządowych w rozeznaniu, definiowaniu
i rozwiązywaniu problemów mieszkańców;
4) efektywności, poprzez wybór, przy zlecaniu zadań publicznych, najefektywniejszego sposobu
wykorzystania środków publicznych;
5) uczciwej konkurencji, poprzez równe traktowanie wszystkich podmiotów we wszystkich obszarach współpracy;

4) Programie – naleşy przez to rozumieć Program
współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poşytku publicznego na rok 2012.

6) jawności, poprzez udostępnienie organizacjom
pozarządowym i innym podmiotom informacji
o zamiarach i celach zaplanowanych zadań publicznych.

Rozdział 2

Rozdział 4

Cele główne i cele szczegółowe Programu
§ 3. Celem głównym Programu jest poprawa jakości usług publicznych poprzez włączenie do ich
realizacji organizacji pozarządowych.
§ 4. Cele szczegółowe Programu obejmują:
1) tworzenie warunków do zwiększania aktywności społecznej mieszkańców gminy;
2) tworzenie warunków dla rozwoju kultury;
3) tworzenie warunków dla rozwoju sportu, kultury fizycznej i rekreacji;
4) tworzenie warunków do obnişenia kosztów realizacji zadań publicznych;
5) udzielenie pomocy organizacjom pozarządowym w pozyskaniu środków finansowych, pochodzących ze ŝródeł zewnętrznych;
6) organizowanie i wspieranie działań społecznych na rzecz Gminy Krosno Odrzańskie;

Zakres przedmiotowy
§ 6. Gmina Krosno Odrzańskie, realizując obowiązujące w ustawie zasady, w sferze zadań publicznych będzie prowadziła współpracę w zakresie:
1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
2) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
3) ochrony i promocji zdrowia;
4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
5) działalności na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów;
6) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom
i osobom w trudnej sytuacji şyciowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
7) działalności charytatywnej;
8) rehabilitacji zawodowej
z niepełnosprawnością.

i społecznej

osób
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Rozdział 5
Formy współpracy
§ 7. Współpraca Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
moşe odbywać się w formach:
1) zlecania realizacji zadań publicznych, o których
mowa w § 8 Programu podmiotom prowadzącym działalność w obszarze poşytku publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie
lub dofinansowanie ich realizacji;
2) wzajemnego informowania o planowanych kierunkach działań i współdziałania poprzez prezentowanie na stronach internetowych organizacji pozarządowych i Urzędu Miasta w Krośnie
Odrzańskim oraz w lokalnych mediach, waşnych informacji dotyczących zarówno działań
podejmowanych przez gminę, jak i przez organizacje pozarządowe, w tym informowanie o:
a) planowanych imprezach masowych,
b) zasadach zlecania organizacjom pozarządowym i innym podmiotom realizacji zadań
własnych gminy,
c) planowanych i realizowanych programach,
kierunkach działalności organizacji pozarządowych i innych podmiotów;
3) konsultacji w sprawach dotyczących działalności organizacji pozarządowych;
4) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze
doradczym;
5) udostępniania lokali;
6) przystępowania Gminy Krosno Odrzańskie do
partnerstwa w projektach kierowanych przez
organizacje pozarządowe;
7) innych formach współpracy, poprzez:
a) sprawowanie patronatu Burmistrza nad waşnymi imprezami lokalnymi organizowanymi
przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, przyznawanie nagród, udział w pracach komisji konkursowych,
b) organizowanie spotkań i szkoleń liderów,
członków organizacji pozarządowych i innych
podmiotów.
§ 8. 1. Zlecanie zadań publicznych organizacjom
pozarządowym i innym podmiotom moşe odbywać
się w formie wspierania wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie
ich realizacji lub powierzenia wykonywania zadań
publicznych w trybie określonym ustawą.
2. Wykaz wybranych ofert do realizacji zadań
wraz z podaniem wysokości przyznanej dotacji zostanie umieszczony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, na stronie internetowej
Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej
www.bip.krosnoodrzanskie.pl w zakładce “komunikaty i ogłoszenia”.
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§ 9. W miarę potrzeb mogą być tworzone
wspólne zespoły o charakterze doradczym i inicjatywnym, złoşone z przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów oraz przedstawicieli
Gminy Krosno Odrzańskie.
§ 10. 1. Organizacje, którym do realizacji działalności niezbędny jest lokal, mogą ubiegać się o jego
najem od Gminy Krosno Odrzańskie.
2. Lokale mogą być przeznaczone wyłącznie na
działalność statutową i realizację zadań publicznych.
3. Organizacjom pozarządowym i innym podmiotom moşna udostępniać do nieodpłatnego korzystania mienie gminne na organizowanie spotkań
i szkoleń związanych z realizacją zadań publicznych
oraz działalnością statutową organizacji.
Rozdział 6
Zadania priorytetowe
§ 11. Na rok 2012 ustala się następujące zadania
publiczne Gminy Krosno Odrzańskie, które mogą
być zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom:
1) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego poprzez:
a) wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego, twórczości ludowej, twórczości dzieci
i młodzieşy,
b) ochronę unikalnych i zanikających umiejętności artystycznych, ich warsztatów i pracowni,
c) prezentację dorobku artystycznego lokalnych
stowarzyszeń kulturalnych i artystycznych,
d) organizację festiwali, konkursów, przeglądów, warsztatów, spotkań, plenerów, koncertów, wystaw historycznych i muzealnych,
mających istotne znaczenie dla lokalnej społeczności,
e) upowszechnianie, promocję i popularyzację
w kraju i za granicą lokalnej twórczości
i wykonawstwa artystycznego, wspieranie
wszelkich form edukacji dzieci i młodzieşy,
f)

wydawanie niekomercyjnych publikacji;

2) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez:
a) prowadzenie klubów sportowych w Krośnie
Odrzańskim,
b) prowadzenie jednosekcyjnych klubów sportowych w miejscowościach: Radnica, Węşyska, Czarnowo, Osiecznica, Stary Raduszec,
c) przygotowanie i udział druşyn klubów sportowych do rozgrywek ligowych, zapewnienie
kadry szkoleniowej,
d) organizację imprez sportowych i sportoworekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie, w szczególności zawodów
sportowych, festynów, turniejów, udział
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sportowych reprezentacji w imprezach i zawodach sportowych,

oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
poprzez:

e) organizację szkoleń dzieci i młodzieşy uzdolnionej sportowo;

a) tworzenie i realizację programów osłonowych,

3) w zakresie ochrony i promocji zdrowia - realizacja zadań Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
poprzez:

b) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób samotnych, starszych, niepełnosprawnych i innych wymagających
wsparcia i ochrony poziomu şycia,

a) prowadzenie i utrzymanie świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieşy z Gminy Krosno Odrzańskie,

c) organizowanie i udzielanie pomocy materialnej dla osób biednych, bezdomnych,
a takşe dla rodzin wielodzietnych;

b) organizację wypoczynku letniego dla dzieci
i młodzieşy z elementami profilaktyki przeciwalkoholowej,

7) w zakresie działalności charytatywnej poprzez
organizację imprez charytatywnych dla mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie, których celem jest udzielanie pomocy długotrwale lub
cięşko chorym osobom i ich rodzinom;

c) organizację festynów, imprez z zakresu turystyki kwalifikowanej oraz imprez o charakterze ekologicznym, rekreacyjno – sportowych
mających na celu propagowanie zdrowego
stylu şycia i przeciwdziałanie alkoholizmowi.
4) w zakresie podtrzymywania i upowszechniania
tradycji narodowej, pielęgnowania polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez:
a) rozwijanie postaw patriotycznych i obywatelskich,
b) kształtowanie szacunku do ojczyzny, regionu,
c) organizację wystaw, warsztatów, spotkań,
imprez rekreacyjnych, wycieczek oraz innych
przedsięwzięć słuşących podtrzymywaniu
tradycji narodowej i obywatelskiej,
d) organizację uroczystości rocznicowych i obchodów świąt państwowych,
e) wspieranie inicjatyw mających na celu upamiętnienie osób, miejsc i wydarzeń historycznych szczególnie unikatowych z punktu
widzenia historii lokalnej;
5) w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów - dofinansowanie udziału własnego organizacji pozarządowych ubiegających się o dotacje ze ŝródeł
zewnętrznych do wysokości 15% kosztów całkowitych na zadania z zakresu kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji
narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej
i kulturowej, a takşe na zadania w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom
i osobom w trudnej sytuacji şyciowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, działalności charytatywnej, rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób z niepełnosprawnością a takşe ochrony i promocji zdrowia, w tym na zadania słuşące rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
6) w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji şyciowej

8) w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej
osób z niepełnosprawnością poprzez:
a) organizowanie i prowadzenie działań na
rzecz włączania osób z niepełnosprawnością
na rynek pracy,
b) organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup wsparcia, zespołów
aktywności społecznej dla osób z niepełnosprawnością, członków ich rodzin, opiekunów oraz kadry i wolontariuszy bezpośrednio
zaangaşowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób z niepełnosprawnością,
c) organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, integracyjnych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnością,
wspierających ich aktywność w tych dziedzinach,
d) prowadzenie aktywności osób niepełnosprawnych w róşnych dziedzinach şycia społecznego i zawodowego.
Rozdział 7
Okres realizacji Programu
§ 12. Program współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami realizowany będzie od 1 stycznia 2012r.
do 31 grudnia 2012r.
Rozdział 8
Sposób realizacji Programu
§ 13. Program realizowany będzie w szczególności poprzez:
1) zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom;
2) organizowanie otwartych konkursów ofert na
realizację zadań publicznych w sferze poşytku
publicznego;
3) udzielanie wsparcia finansowego, w ramach
środków przewidzianych w budşecie Gminy
Krosno Odrzańskie, dla działań podejmowa-
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nych przez organizacje pozarządowe i inne
podmioty;

cje pozarządowe w realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców;

4) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji;

7) liczbę podmiotów uczestniczących w róşnych
działaniach publicznych;

5) tworzenie, w miarę potrzeb, wspólnych zespołów opiniodawczo – doradczych;
6) udział Gminy Krosno Odrzańskie w inicjatywach lokalnych;
7) obejmowanie patronatem Burmistrza Krosna
Odrzańskiego inicjatyw podejmowanych przez
organizacje pozarządowe i inne podmioty;
8) partnerstwo Gminy Krosno Odrzańskie w projektach kierowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty;
9) publikowanie informacji organizacji pozarządowych na stronie internetowej Urzędu Miasta
w Krośnie Odrzańskim.
Rozdział 9
Wysokość środków przeznaczonych na realizację
Programu
§ 14. Program finansowany będzie z budşetu
Gminy Krosno Odrzańskie.
§ 15. Na realizację Programu Gmina Krosno Odrzańskie w roku 2012 przeznaczy środki finansowe
w wysokości co najmniej 300.000,00zł.
Rozdział 10
Na realizację Programu Gmina Krosno Odrzańskie
w roku 2012 przeznaczy środki finansowe
§ 16. Ocena realizacji Programu nastąpi poprzez:
1) liczbę skonsultowanych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych podmiotów;
2) bieşący monitoring realizacji „Programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność poşytku publicznego
na rok 2012” prowadzony przez Burmistrza
Krosna Odrzańskiego;
3) gromadzenie w czasie realizacji programu informacji, uwag, wniosków i propozycji dotyczących projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, we współpracy z Gminą Krosno Odrzańskie, które mają
słuşyć usprawnieniu bieşącej współpracy;
4) liczbę organizacji pozarządowych realizujących
zadania publiczne na rzecz lokalnej społeczności;
5) wysokość środków finansowych przeznaczonych z budşetu Gminy na realizację tych zadań;
6) łączną wysokość środków finansowych i pozafinansowych zaangaşowanych przez organiza-

8) liczbę inicjatyw podejmowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, w których
uczestniczyła Gmina Krosno Odrzańskie;
9) liczbę inicjatyw podejmowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, objętych
patronatem Burmistrza Krosna Odrzańskiego.
§ 17. 1. Sprawozdanie z realizacji Programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami za rok 2012 Burmistrz przedłoşy
Radzie Miejskiej do dnia 30 kwietnia 2013r.
2. Sprawozdanie zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.
Rozdział 11
Informacja o sposobie tworzenia Programu oraz
przebiegu konsultacji.
§ 18. Program jest aktem prawa miejscowego,
a jego uchwalenie wymaga przeprowadzenia konsultacji zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy.
§ 19. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, działającymi na terenie Gminy Krosno Odrzańskie,
w zakresie określonym w ustawie.
§ 20. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie są wiąşące dla organów Gminy Krosno
Odrzańskie.
§ 21. Konsultacje uwaşa się za waşne bez względu na ilość uczestniczących w nich organizacji pozarządowych i innych podmiotów.
§ 22. Konsultacje mogą być prowadzone w następujących formach:
1) bezpośrednich spotkań przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów, na
których przedstawiony jest projekt aktu prawa
miejscowego;
2) prezentowania stanowisk przedstawicieli organizacji i innych podmiotów podczas spotkań;
3) zgłaszania uwag i opinii na piśmie w danej
kwestii;
4) zbierania opinii z wykorzystaniem ankiet lub
stosownego formularza.
§ 23. Decyzję o przeprowadzeniu konsultacji podejmuje Burmistrz Krosna Odrzańskiego w drodze
zarządzenia.
§ 24. Burmistrz Krosna Odrzańskiego wydając
zarządzenie określa:
1) przedmiot konsultacji;
2) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji;
3) formę przeprowadzenia konsultacji;
4) wzór formularza lub ankiety zgłaszania opinii;
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5) adres strony internetowej, na której zamieszczono projekt konsultowanego aktu prawa
miejscowego i nazwę komórki organizacyjnej
Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, w siedzibie której jest on dostępny do wglądu;
6) komórkę organizacyjną Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.
§ 25. Na podstawie zarządzenia, o którym mowa
w § 23, w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem konsultacji, właściwa komórka organizacyjna zamieszcza informacje o przeprowadzeniu konsultacji na stronie internetowej www.bip.krosno
odrzanskie.pl w zakładce “komunikaty i ogłoszenia”,
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim oraz informuje drogą pocztową.
§ 26. 1. Organizacje pozarządowe i inne podmioty uczestniczące w konsultacjach zobowiązane są
podać swoją nazwę i adres, dane rejestrowe, osoby
uprawnione do reprezentacji oraz imię i nazwisko
osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.
2. Opinie i uwagi niespełniające wszystkich wymogów, o których mowa w ust. 1, lub złoşone po
terminie określonym w zarządzeniu, o którym mowa
§ 23, nie będą brane pod uwagę.
§ 27. 1. W terminie 14 dni od zakończenia konsultacji właściwa komórka organizacyjna Urzędu
Miasta w Krośnie Odrzańskim sporządza sprawozdanie zawierające co najmniej:
1) prezentację przebiegu konsultacji;
2) informację zawierającą najczęściej pojawiające
się uwagi i wnioski;
3) wnioski i propozycje zmian w konsultowanym
projekcie aktu prawa miejscowego.
2. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji przedstawiane jest Burmistrzowi Krosna Odrzańskiego.
§ 28. Wyniki konsultacji oraz ich wpływ na treść
projektu aktu prawa miejscowego przedstawiane są
w uzasadnieniu projektu Programu przedkładanego
Radzie Miejskiej w Krośnie Odrzańskim.
§ 29. Wyniki konsultacji będą publikowane na
stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta w Krośnie Odrzańskim.
Rozdział 12
Tryb powoływania i zasady działania komisji
konkursowych do opiniowania ofert w otwartych
konkursach ofert.
§ 30. 1. Komisje konkursowe powoływane są
w celu opiniowania ofert w otwartych konkursach
ofert.
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2. Burmistrz Krosna Odrzańskiego, kaşdorazowo
po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, do oceny złoşonych ofert
powołuje, w drodze zarządzenia, komisję konkursową.
3. W skład komisji konkursowej wchodzą:
1) przedstawiciele Gminy Krosno Odrzańskie, wyłonieni z pracowników Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim;
2) przedstawiciele organizacji
i innych podmiotów.

pozarządowych

4. Burmistrz Krosna Odrzańskiego powołując
komisję konkursową, wskazuje jej przewodniczącego.
§ 31. Pracami komisji konkursowej kieruje przewodniczący komisji.
§ 32. W pracach komisji nie mogą brać udziału
reprezentanci organizacji pozarządowych i innych
podmiotów, wnioskujących o dotacje.
§ 33. Członkowie komisji konkursowej, przed
rozpoczęciem prac, składają pisemne oświadczenie
informujące o tym, iş nie są członkami organizacji
pozarządowych i innych podmiotów, która złoşyła
ofertę.
§ 34. Za udział w posiedzeniach komisji jej
członkom nie przysługuje wynagrodzenie i zwrot
kosztów podróşy.
§ 35. Komisja konkursowa, w ramach wykonywanej pracy:
1) ocenia oferty pod względem formalnym;
2) ocenia oferty pod względem merytorycznym,
wypracowując wspólne stanowisko po zebraniu indywidualnych opinii wobec wszystkich
ofert i przedstawia je w formie listy z przypisaną im oceną punktową i proponowaną wysokością dotacji;
3) sporządza protokół z posiedzenia prac komisji;
§ 36. Przy rozpatrywaniu ofert komisja, powołana przez Burmistrza Krosna Odrzańskiego, kierować
się będzie następującymi kryteriami:
1) zgodnością projektu z załoşeniami konkursu;
2) posiadaniem zasobów lokalowych, sprzętowych i finansowych;
3) posiadaniem personelu, przygotowanego do
realizacji zadania;
4) harmonogramem działań w odniesieniu do zadania;
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5) ogólnym i jednostkowym kosztem realizacji
projektu, w tym wkładem własnym organizacji
(przez wkład własny organizacji rozumie się
wkład finansowy oraz wkład pozafinansowy);
6) przejrzystością kalkulacji;

Poz. 2580, 2581

4) pokrycie kosztów utrzymania biura (o ile nie
stanowi niezbędnego elementu w realizacji projektu);
5) działalność polityczną i religijną;
6) wydatki inwestycyjne i zakup wszelkich środków materialnych mogących wchodzić w skład
majątku ruchomego i nieruchomego organizacji.

7) efektami realizacji zadania;
8) perspektywą kontynuacji projektu;
9) doświadczeniem w realizacji projektów;
10) dotychczasową współpracą organizacji pozarządowej i innych podmiotów z Gminą Krosno
Odrzańskie oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego.
§ 37. Przyznana dotacja nie moşe być wykorzystana na:
1) budowę, zakup budynków, zakup gruntów oraz
działalność gospodarczą;
2) pokrycie deficytu działalności organizacji;
3) wsteczne finansowanie projektów;

§ 38. Ostatecznego wyboru ofert wraz z określeniem wysokości przyznanej dotacji dokonuje Burmistrz Krosna Odrzańskiego.
Rozdział 13
Postanowienia końcowe
§ 39. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krosna Odrzańskiego.
§ 40. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązywania
od dnia 1 stycznia 2012r.
Przewodniczący Rady
Tomasz Miechowicz
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UCHWAŁA NR XVI/131/11
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
z dnia 16 listopada 2011r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów
przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Krosno
Odrzańskie przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu
i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 tekst jednolity ze zm.)
art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572
tekst jednolity ze zm. ) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Dotacja dla niepublicznych przedszkoli
przysługuje na kaşdego ucznia w wysokości 75%
ustalonych w budşecie Gminy Krosno Odrzańskie
wydatków bieşących ponoszonych w przedszkolach
publicznych prowadzonych przez Gminę w przeliczeniu na 1 ucznia z tym, şe na ucznia niepełnosprawnego w wysokości kwoty przewidzianej na
niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału
przedszkolnego w części oświatowej subwencji
ogólnej otrzymanej przez gminę.
2. Osobom prowadzącym niepubliczne inne
formy wychowania przedszkolnego przysługuje na
kaşdego ucznia objętego tą formą wychowania
przedszkolnego dotacja w wysokości 40% wydatków
bieşących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzań-

skie w przeliczeniu na 1 ucznia, z tym şe na ucznia
niepełnosprawnego w wysokości kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę.
§ 2. Osoby prowadzące niepubliczne przedszkola
lub inne formy wychowania przedszkolnego składają wniosek o udzielenie dotacji, nie póŝniej niş do
30 września roku poprzedzającego rok udzielenia
dotacji w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim wg
wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 3. 1. Dotacja przekazywana jest w 12 częściach
na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy, w terminie do ostatniego dnia kaşdego miesiąca.
2. Wysokość dotacji naleşnej na dany miesiąc
o której mowa w ust. 3 ustala się w wysokości, stanowiącej iloczyn liczby uczniów i stawki miesięcznej
na jednego ucznia, obliczony na dany rok.
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3. Miesięczną dotację przekazuje się na podstawie liczby uczniów, wg stanu na pierwszy dzień
miesiąca.

4. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujący
przedstawia w protokole kontroli, który podpisuje
równieş kierownik kontrolowanego podmiotu.

4. Wnioskodawca przekazuje w terminie do
10 dnia kaşdego miesiąca informację o aktualnej
liczbie uczniów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Przy zwrocie dotacji pobranej nienaleşnie,
w nadmiernej wysokości lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem mają odpowiednio zastosowanie przepisy ustawy o finansach publicznych.

§ 4. 1. Organ prowadzący placówkę składa roczne rozliczenie do dnia 10 stycznia roku następnego
po roku, w którym udzielono dotacji, w Urzędzie
Miasta w Krośnie Odrzańskim wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, z zastrzeşeniem ust. 2.

§ 7. Uchyla się uchwałę nr XIII/109/11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 5 paŝdziernika
2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Krosno
Odrzańskie przez osoby fizyczne lub prawne inne niş
jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu
i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

2. W przypadku zakończenia działalności przez
placówkę w trakcie roku budşetowego, rozliczenie
otrzymanej dotacji naleşy złoşyć w ciągu 10 dni od
dnia pobrania ostatniej transzy dotacji.
§ 5. 1. Burmistrzowi przysługuje prawo kontroli
prawidłowości wykorzystania przyznanej dotacji.
2. W celu dokonania kontroli, o której mowa
w ust. 1, osoby upowaşnione przez Burmistrza dokonują przeglądu dokumentacji będącej podstawą
udzielania dotacji.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krosna Odrzańskiego.
§ 9. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Tomasz Miechowicz

3. Kontrolujący przed rozpoczęciem kontroli zawiadamia na piśmie placówkę o terminie kontroli.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVI/131/11
Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim
z dnia 16 listopada 2011r.

..................................., dnia .
(miejscowość)

(pieczęć organu prowadzącego)

Burmistrz Krosna Odrzańskiego
Wniosek o udzielenie dotacji
na rok ………....
Termin składania: do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
l. Dane o organie prowadzącym
Nazwa osoby prawnej lub nazwisko i imiona osoby fizycznej:
…………………………………………………………………………………………………………………….........................
2. Siedziba osoby prawnej/adres osoby fizycznej
……………………………………………………………………………………………………………………….....................
3. Dane o osobie(osobach) reprezentujących organ prowadzący
……………………………………………………………………………………………………………………….....................
4. Dane o przedszkolu/innej formie wychowania przedszkolnego
Data i nr wpisu do ewidencji prowadzonej przez gminę
……………………………………………………………………………………………………………………….....................
Nazwa
……………………………………………………………………………………………………………………….....................
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5. Dane o planowej liczbie uczniów ogółem: …………………………………………..................................................
w tym:
a) liczba uczniów niepełnosprawnych ……………………………………………………..............................................
b) liczba uczniów z innych gmin(wymienić jakie) ………………………………………..............................................
6. Numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja
……………………………………………………………………………………………………………………….....................
………………………………………………....
(pieczęć i podpis organu prowadzącego)
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVI/131/11
Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim
z dnia 16 listopada 2011r.
...................................., dnia .
(pieczęć organu prowadzącego)

Burmistrz Krosna Odrzańskiego

INFORMACJA O FAKTYCZNEJ LICZBIE DZIECI/UCZNIÓW
w miesiącu …………………................. roku ……………………........................
Rok szkolny ……………………
Termin składania: do 10 każdego miesiąca.

1. Dane o organie prowadzącym
Nazwa osoby prawnej lub nazwisko i imiona osoby fizycznej:
……………………………………………………………………………………………………………………….....................
2. Siedziba osoby prawnej/adres osoby fizycznej
……………………………………………………………………………………………………………………….....................
3. Dane o osobie(osobach) reprezentujących organ prowadzący
……………………………………………………………………………………………………………………….....................
4. Dane o przedszkolu/innej formie wychowania przedszkolnego
Data i m wpisu do ewidencji prowadzonej przez gminę
……………………………………………………………………………………………………………………….....................
Nazwa
……………………………………………………………………………………………………………………….....................
5. Na dzień 1 …………………………. roku liczba dzieci/uczniów wynosi: ………………………….........................
(miesiąc i rok)
6. Dotację proszę przekazać na nr konta bankowego
……………………………………………………………………………………………………………………….....................
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Oświadczenie:
Zobowiązuje się do niezwłocznego zgłaszania ewentualnych zmian podanych w comiesięcznych informacjach.
..........…………………………………………
(pieczęć i podpis organu prowadzącego)
Adnotacje urzędowe

1.

Faktyczna liczba dzieci/uczniów …………………………………………...........................................................

2.

Dotacja na jedno dziecko/ucznia ……………………………………………......................................................

3.

Naleşna dotacja na miesiąc ………………………………………………..........................................................
(miesiąc i rok)

Faktyczna liczba dzieci/uczniów ……………………… x ………………….= …………………………
(dotacjaldz./ucz.)
4. Kwota …………………….........…… naleşnej dotacji do przekazania w miesiącu ……......………………………r.
(miesiąc i rok)

(sporządził)

(data)

(zatwierdził)

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVI/131/11
Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim
z dnia 16 listopada 2011r.

………………………………….......
(pieczęć organu prowadzącego)

………………....................................., dnia .
( miejscowość )

Burmistrz Krosna Odrzańskiego

Rozliczenie wykorzystania dotacji
przekazanej w roku…………..

Termin składania: do dnia 10 stycznia następnego roku, którego dotyczy rozliczenie przekazanej dotacji.
1. Dane o organie prowadzącym
Nazwa osoby prawnej lub nazwisko i imiona osoby fizycznej:
……………………………………………………………………………………………………………………….....................
2. Siedziba osoby prawnej/adres osoby fizycznej
……………………………………………………………………………………………………………………….....................
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3. Dane o osobie(osobach) reprezentujących organ prowadzący
……………………………………………………………………………………………………………………….....................
4. Dane o przedszkolu/innej formie wychowania przedszkolnego
Data i m wpisu do ewidencji prowadzonej przez gminę
……………………………………………………………………………………………………………………….....................
Nazwa
……………………………………………………………………………………………………………………….....................
5. Rozliczenie wykorzystania dotacji.

Lp.
1

2
3
4
5
6
7
8
9

wyszczególnienie
Liczba uczniów (bez
uczniów niepełnosprawnych)
Stawka dotacji na jednego
ucznia
Naleşna dotacja (1x2)
Liczba uczniów niepełnosprawnych
Stawka dotacji na jednego
ucznia niepełnosprawnego
Naleşna dotacja (4x5)
Naleşna dotacja ogółem
(3+6)
Dotacja przekazana
Rozliczenie dotacji
(Nadpłata/niedopłata) (7-8)

I

II

III

IV

V

VII

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Razem

Oświadczam, şe wykorzystanie dotacji nastąpiło zgodnie z przeznaczeniem i jest zgodne ze stanem faktycznym.

…………………………………………………
(pieczęć i podpis organu prowadzącego)
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UCHWAŁA NR XVI/132/11
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
z dnia 16 listopada 2011r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno Odrzańskie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 - tekst jednolity z poŝn.
zm.) oraz art. 4 ust. 7 pkt 2, ust. 11a ustawy z dnia
29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa uşytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości
(Dz. U. z 2005r. Nr 175, poz. 1459 ze zm.) uchwala
się, co następuje:

§ 1. 1. Wyraşa się zgodę na udzielenie bonifikaty
w wysokości 75% od opłaty z tytułu przekształcenia
prawa uşytkowania wieczystego przysługującego
osobom fizycznych, w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkalne lub przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę.
2. Wyraşa się zgodę na udzielenie bonifikaty
w wysokości 50% od opłaty z tytułu przekształcenia
prawa uşytkowania wieczystego w prawo własności
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przysługującego osobom fizycznych będących właścicielami lokali mieszkalnych, których udział
w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo uşytkowania wieczystego.
§ 2. Bonifikaty, o których mowa w § 1, przysługują uşytkownikom wieczystym, którzy łącznie spełniają następujące warunki:
1) nie mają zaległości w opłatach z tytułu uşytkowania wieczystego nieruchomości objętej
wnioskiem o przekształcenie;

Poz. 2582, 2583

3) poniosą koszty przekształcenia, w tym koszty
operatu szacunkowego sporządzonego przez
rzeczoznawcę majątkowego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krosna Odrzańskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Tomasz Miechowicz

2) opłatę z tytułu przekształcenia prawa uşytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości uiszczą jednorazowo;
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UCHWAŁA NR XVI/134/11
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
z dnia 16 listopada 2011r.
w sprawie określenia zasad wnoszenia i zbywania udziałów Gminy Krosno Odrzańskie w spółkach prawa
handlowego przez Burmistrza Krosna Odrzańskiego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 – tekst jednolity z póŝn.
zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się następujące zasady wnoszenia
przez Burmistrza Krosna Odrzańskiego wkładów
pienięşnych i niepienięşnych Gminy Krosno Odrzańskie do spółek kapitałowych:
1. Burmistrz Krosna Odrzańskiego wnosi do
spółek w zamian za obejmowane udziały lub akcje
wkłady pienięşne do wysokości kwot przewidzianych na ten cel w budşecie Gminy na dany rok budşetowy.
2. Burmistrz Krosna Odrzańskiego wnosi do
spółek kapitałowych w zamian za obejmowane
udziały lub akcje wkłady niepienięşne w postaci
gruntów, budynków, budowli, środków trwałych
oraz wyposaşenia według wartości wynikającej
z oszacowania przez uprawnionego rzeczoznawcę.
W przypadku wnoszenia do spółek wkładów o wartości przewyşszającej 500.000,00zł. (pięćset tysięcy
złotych) wymagana jest zgoda Rady Miejskiej.
§ 2. Określa się następujące zasady zbywania
udziałów lub akcji naleşących do Gminy Krosno
Odrzańskie w spółkach prawa handlowego z udziałem Gminy Krosno Odrzańskie, przez Burmistrza
Krosna Odrzańskiego.
1. Zbycie następuje w trybie:

1) oferty zgłoszonej publicznie,
2) przetargu publicznego,
3) negocjacji podjętych na podstawie publicznego
ogłoszenia.
2. Wyboru trybu zbycia udziału dokonuje Burmistrz Krosna Odrzańskiego.
3. Przed zaoferowaniem do zbycia udziałów lub
akcji dokonuje się oszacowania wartości przedsiębiorstwa spółki oraz wartości udziałów lub akcji,
oraz innych czynności określonych przez przepisy
powszechnie obowiązujące.
§ 3. 1. Upowaşnia się Burmistrza Krosna Odrzańskiego do wyraşania zgody na obejmowanie
udziałów lub akcji w podwyşszonym kapitale zakładowym spółek z udziałem Gminy Krosno Odrzańskie
przez osoby inne niş Gmina Krosno Odrzańskie lub
gminne osoby prawne Gminy Krosno Odrzańskie.
2. Przed objęciem udziałów lub akcji, o którym
mowa w ust. 1 dokonuje się oszacowania przez
uprawnionego rzeczoznawcę wartości przedsiębiorstwa spółki celem ustalenia wartości rynkowej
udziału lub akcji po jakiej zostaną one objęte.
§ 4. O zamierzonych oraz zrealizowanych przedsięwzięciach, o których mowa w § 1-3 Burmistrz
Krosna Odrzańskiego poinformuje Radę Miejską.
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§ 5. Traci moc uchwała Nr XII/76/11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 31 sierpnia 2011r.
w sprawie określenia zasad wnoszenia i zbywania
udziałów Gminy Krosno Odrzańskie w spółkach
prawa handlowego przez Burmistrza Krosna Odrzańskiego.

Poz. 2583, 2584, 2585

§ 7. Uchwała wchodzi w şycie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Tomasz Miechowicz

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krosna Odrzańskiego.
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UCHWAŁA NR XVI/135/11
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
z dnia 16 listopada 2011r.
w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Osiecznicy
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 - jednolity tekst z póŝn.
zm.) - uchwala się, co następuje:
§ 1. Dla ulicy połoşonej w Osiecznicy łączącej
ulicę Szkolną z ulicą Polną na działce nr 529 nadaje
się nazwę „Sportowa”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krosna Odrzańskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Tomasz Miechowicz
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UCHWAŁA NR XI/74/11
RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
z dnia 17 listopada 2011r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla
niepublicznych przedszkoli oraz placówek prowadzonych w innych formach wychowania przedszkolnego
działających na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
wykorzystywania
Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572 z póŝn. zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XLII/319/10 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budşetu gminy dla niepublicznych przedszkoli oraz placówek prowadzonych
w innych formach wychowania przedszkolnego
działających na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą
oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, wprowadza się następujące zmiany:
1) § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Przedszkola otrzymują dotacje na kaşdego
ucznia w wysokości 75% planowanych wydatków bieşących ponoszonych w przedszkolach
publicznych prowadzonych przez gminę w przeliczeniu na jednego ucznia”.
2) § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Organ prowadzący wychowanie przedszkolne
w innych formach otrzymuje na kaşdego ucznia
objętego tą formą wychowania przedszkolnego
dotację w wysokości 40% planowanych wydatków bieşących ponoszonych na jednego ucznia
w przedszkolu publicznym prowadzonym przez
gminę”.
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§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą.
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§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od ogłodzenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący
Tadeusz Łysiak
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UCHWAŁA NR XI/75/11
RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
z dnia 17 listopada 2011r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia granic obwodów szkół podstawowych i gimnazjów
Na podstawie art. 17 ust. 4 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 XXXIII/295/05 Rady Miasta
Kostrzyn nad Odrą z dnia 29 września 2005r.
w sprawie określenia granic obwodów szkół podstawowych i gimnazjów, wprowadza się następujące zmiany:
1. § 2 otrzymuje brzmienie:
„Określa się granicę obwodu dla Szkoły Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą: Gorzowska,
Graniczna, Mikołaja Kopernika, Tadeusza Kościuszki, Krótka, Adama Mickiewicza, Osiedle
„B”, Osiedle „C”, Osiedlowa, Piastowska, Władysława Sikorskiego, Bolesława Chrobrego, Stefana Czarnieckiego, Łódzka, Mostowa, Nadbrzeşna, Osiedle Kolejowe, Marii Konopnickiej,
Osiedle 3 Maja, Osiedle Warniki, Osiedle Nad
Wartą, Wojska Polskiego, Parkowa, Plac Grunwaldzki, Rzeczna, Henryka Sienkiewicza, Targowa, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wędkarska, Wodna, Zaułek Wodny, Şeglarska, Osiedle
Mieszka I, Osiedle Słowiańskie, Dworcowa,
Wschodnia, Klonowa, Aleja Kasztanowa, Jaworowa, Księdza Franciszka Skałby, Południowa,
Na Skarpie, Aleja Milenijna, Północna, Dębowa,
Jodłowa, Generała Józefa Bema, Królowej Jadwigi, Majora Henryka Sucharskiego, Generała
Tadeusza Kutrzeby i Saperska, Plac Zamkowy,
Plac Ratuszowy, Berlińska, Zaułek Kościelny,
Ksiąşęca, Św. Klemensa, Gimnazjalna, Jana
z Kostrzyna, Królewska, Spichrzowa, Chyşańska,
Gorzyńska, Bastionowa, Strzelecka, Przyforteczna, Pogodna, Przyjazna, Miła, Marzeń, Radości,
Szczęśliwa, Komisji Edukacji Narodowej”,
2. § 3 otrzymuje brzmienie:
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„Określa się granicę obwodu dla Gimnazjum
nr 1 w Kostrzynie nad Odrą: Gorzowska, Graniczna, Dworcowa, Mikołaja Kopernika, Tadeusza Kościuszki, Krótka, Niepodległości, Adama
Mickiewicza, Osiedle „B”, Osiedle „C”, Osiedle
Mieszka I, Osiedle Słowiańskie, Osiedlowa, Piastowska, Władysława Sikorskiego, Bolesława
Chrobrego, Stefana Czarnieckiego, Łódzka, Mostowa, Nadbrzeşna, Osiedle Kolejowe, Marii Konopnickiej, Osiedle 3 Maja, Osiedle Warniki,
Osiedle Nad Wartą, Wojska Polskiego, Parkowa,
Plac Grunwaldzki, Rzeczna, Henryka Sienkiewicza, Targowa, Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
Wędkarska, Wodna, Zaułek Wodny, Şeglarska,
Fabryczna, Portowa, Orła Białego, Solidarności,
Jagiellońska, Papierników, Chemików, Drzewna,
Osiedle Leśne, Ludwika Banaszaka, Sportowa,
Prosta, Ogrodowa, Wschodnia, Jana Pawła II od
nr 1 do 52 bez nr 49 i 51, Klonowa, Aleja Kasztanowa, Jaworowa, Księdza Franciszka Skałby, Południowa, Na Skarpie, Aleja Milenijna, Północna,
Dębowa, Jodłowa, Generała Józefa Bema, Królowej Jadwigi, Majora Henryka Sucharskiego,
Generała Tadeusza Kutrzeby i Saperska, Plac
Zamkowy, Plac Ratuszowy, Berlińska, Zaułek
Kościelny, Ksiąşęca, Św. Klemensa, Gimnazjalna, Jana z Kostrzyna, Królewska, Spichrzowa,
Chyşańska, Gorzyńska, Bastionowa, Strzelecka,
Przyforteczna, Pogodna, Przyjazna, Miła, Marzeń,
Radości, Szczęśliwa, Komisji Edukacji Narodowej”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Tadeusz Łysiak
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UCHWAŁA NR XI/76/11
RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
z dnia 17 listopada 2011r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z Placu Wojska Polskiego zlokalizowanego u zbiegu
ul. Władysława Sikorskiego i ul. Tadeusza Kościuszki w Kostrzynie nad Odrą wraz z fontannami
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4, w związku z art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) uchwala co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Regulamin korzystania z Placu
Wojska Polskiego zlokalizowanego u zbiegu ul. Władysława Sikorskiego i ul. Tadeusza Kościuszki
w Kostrzynie nad Odrą wraz z fontannami.
§ 2. Plac Wojska Polskiego wraz z fontannami
udostępnione są do uşytku publicznego w celach
wypoczynku i rekreacji.
§ 3. Na terenie Placu Wojska Polskiego oraz fontann zabrania się:
1. zaśmiecania i zanieczyszczania fontann i placu,
2. wchodzenia na kamienne elementy fontann
oraz dysze,
3. picia wody z fontanny oraz studni publicznej,
4. wprowadzania do fontann zwierząt a takşe mycia ich,
5. jazdy na deskorolkach i rowerach po płycie oraz
elementach fontann,

7. spoşywania napojów alkoholowych oraz piwa
i przebywania w stanie nietrzeŝwym,
8. uşywania środków odurzających i przebywania
pod wpływem środków odurzających,
9. stwarzania swoim zachowaniem zagroşeń naraşających siebie lub innych na utratę zdrowia
§ 4. Właścicielom psów nakazuje się sprzątanie
odchodów pozostawionych przez ich zwierzęta. Psy
mogą być wprowadzane na teren Placu Wojska Polskiego tylko na smyczy, a psy ras uwaşanych za
agresywne takşe w kagańcu.
§ 5. Korzystający z Placu Wojska Polskiego nie
mogą swoim zachowaniem uniemoşliwiać lub
ograniczać korzystania z niego innym uşytkownikom.
§ 6. Obowiązki administratora terenu placu pełni
Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą tel. 95 727 81 00.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą.
§ 8. Uchwała wchodzi w şycie w terminie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego

6. wnoszenia w poblişe fontanny materiałów niebezpiecznych, środków odurzających oraz innych substancji niebezpiecznych a takşe środków czystości,

Przewodniczący Rady
Tadeusz Łysiak
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UCHWAŁA NR XI/77/11
RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
z dnia 17 listopada 2011r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z parku usytuowanego pomiędzy ulicami Gorzowska,
Sikorskiego i Kopernika w Kostrzynie nad Odrą
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4, w związku z art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz w związku z art. 78 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2009r. Nr 151, poz. 1220, ze zmianami) uchwala co
następuje:

§ 1. Przyjmuje się Regulamin korzystania z parku
usytuowanego pomiędzy ulicami Gorzowska, Sikorskiego i Kopernika w Kostrzynie nad Odrą. Granice
parku określa załącznik graficzny do uchwały.
§ 2. Park stanowi wspólne dobro wszystkich
mieszkańców Miasta.
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1. Teren parku słuşy do wypoczynku oraz aktywnej rekreacji w miejscach do tego przeznaczonych.
2. Na terenie parku obowiązuje zakaz:
1) przejeşdşania wszelkimi pojazdami z wyjątkiem
pojazdów dziecięcych, inwalidzkich i rowerów
oraz pojazdów wykorzystywanych przy prowadzeniu prac związanych z utrzymaniem parku,

Poz. 2588, 2589

13) palenia ognisk, korzystania z grilla, pozostawiania palących się lub tlących przedmiotów,
14) prowadzenia działalności handlowej i umieszczania reklam poza miejscem wyznaczonym
przez administratora terenu,
15) organizowania imprez oraz uşywania sprzętu
nagłaśniającego bez zgody administratora,

2) zaśmiecania terenu parku oraz niecki fontanny,

16) zakłócania ciszy.

3) manipulowania przy instalacjach i urządzeniach
elektrycznych znajdujących się na fontannie
i w jej niecce oraz przy oświetleniu parku,

17) wprowadzania psów, z wyjątkiem psów przewodników osób niewidomych i niedowidzących.

4) niszczenia i uszkadzania roślinności oraz rozkopywania gruntu, zrywania kwiatów i owoców,

3. Korzystający z parku nie mogą swoim zachowaniem uniemoşliwiać lub ograniczać korzystania
z urządzeń Parku innym uşytkownikom.

5) niszczenia gniazd ptaków, budek lęgowych,
karmników,
6) kąpieli w niecce fontanny oraz picia z niej wody,
7) kąpania oraz wrzucania zwierząt do niecki fontanny,
8) wchodzenia na cokoły rzeŝb,
9) niszczenia i uszkadzania rzeŝb, ławek, fontanny,
koszy oraz innych urządzeń parkowych i elementów małej architektury,
10) spoşywania napojów alkoholowych oraz piwa
i przebywania w stanie nietrzeŝwym,
11) uşywania środków odurzających i przebywania
pod ich wpływem,

§ 3. Zasady korzystania z placów zabaw zlokalizowanych w parku określa odrębna uchwała Rady
Miasta.
§ 4. Kaşda osoba znajdująca się na terenie parku
obowiązana jest stosować się do niniejszego regulaminu.
§ 5. Obowiązki administratora terenu parku pełni
Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą tel. 95 727 81 00.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą.
§ 7. Uchwała wchodzi w şycie w terminie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Tadeusz Łysiak

12) wnoszenia i uşywania materiałów pirotechnicznych, wybuchowych i szkodliwych substancji
chemicznych,
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UCHWAŁA NR XI/78/11
RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
z dnia 17 listopada 2011r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/297/10 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 28 stycznia 2010r.
w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Kostrzyn
nad Odrą
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami), art. 68 ust. 1 pkt 7 oraz
ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102
poz. 651 ze zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zmienia się ust. 1 w § 7 uchwały, który
otrzymuje brzmienie:
„Przy sprzedaşy lokali mieszkalnych w drodze
bezprzetargowej dopuszcza się moşliwość udzielenia bonifikat w wysokości:

a) jeşeli wiek budynku na dzień sprzedaşy nie
przekracza 20 lat - stosuje się bonifikatę w wysokości 60% od ceny sprzedaşy lokalu mieszkalnego w tym budynku,
b) jeşeli wiek budynku na dzień sprzedaşy przekracza 20 lat – stosuje się bonifikatę w wysokości 85% od ceny sprzedaşy lokalu mieszkalnego
w tym budynku.
§ 2. Postanowienia niniejszej uchwały nie mają
zastosowania do spraw sprzedaşy lokali mieszkal-
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nych wszczętych przed dniem wejścia w şycie tej
uchwały

wództwa Lubuskiego, z mocą obowiązywania od
dnia 1 lipca 2012r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Łysiak

§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje2 5 89
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UCHWAŁA NR XI/86/11
RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
z dnia 17 listopada 2011r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w Kostrzynie nad Odrą
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 w związku z 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. Nadać nowo powstałej ulicy stanowiącej
drogę wewnętrzną zlokalizowanej na działkach
oznaczonych numerem ewidencyjnym 78/2, 78/3
i 440/7 w obrębie 8 miasta Kostrzyn nad Odrą nazwę:
1) Willowa

§ 2. Integralną część uchwały stanowi załącznik
graficzny numer 1 określający połoşenie ulicy.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Tadeusz Łysiak
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UCHWAŁA NR XI/88/11
RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
z dnia 17 listopada 2011r.
w sprawie nadania nazwy parkowi
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) uchwala co następuje:
§ 1. Nadaje się nazwę Park Miejski - parkowi połoşonemu pomiędzy ul. Gorzowską, ul. Władysława
Sikorskiego, ul. Mikołaja Kopernika, na działce
nr ewid. 280/16 obr. 4.
§ 2. Integralną część uchwały stanowi załącznik
graficzny Nr 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie w terminie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Przewodniczący Rady
Tadeusz Łysiak
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UCHWAŁA NR XV/142/11
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 24 listopada 2011r.
w sprawie: programu współpracy Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz
art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności poşytku publicznego i wolontariacie
(Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 z póŝn. zm.) Rada
Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się: „Program współpracy Gminy
Wschowa z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie,
na rok 2012”.

3) budowanie społeczeństwa obywatelskiego, poprzez umacnianie w świadomości mieszkańców
poczucia odpowiedzialności za wspólnotę lokalną, swoje otoczenie oraz tradycję,
4) wzmacnianie
organizacji,

merytoryczne

i instytucjonalne

5) rozwój wolontariatu.
§ 4. Współpraca Gminy Wschowa z Organizacjami odbywa się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności,
uczciwej konkurencji oraz jawności.

§ 2. Ilekroć w niniejszym „Programie współpracy
Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
Ustawy o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012” zwanym dalej „Programem", jest mowa o:

§ 5. 1. Współpraca Gminy Wschowa z Organizacjami odbywać się będzie głównie w formie:

1) Burmistrzu - naleşy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa;

2) wzajemnego informowania o planowanych kierunkach działalności,

2) Ustawie - naleşy przez to rozumieć ustawę
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poşytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r.
Nr 234, poz.1536 z póşn. zmianami );

3) umów partnerstwa i o wykonanie inicjatywy
lokalnej,

3) Organizacjach - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy;

5) współdziałania w pozyskiwaniu środków finansowych z innych ŝródeł, w szczególności z funduszy Unii Europejskiej,

4) Programie - naleşy przez to rozumieć Program
współpracy Gminy Wschowa z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności
poşytku publicznego i o wolontariacie na
rok 2012.

6) popularyzacji działalności organizacji pozarządowych w mediach i na stronach internetowych gminy www.wschowa.pl,

5) Konkursie - naleşy przez to rozumieć otwarty
konkurs ofert, zgodnie z art. 13 ustawy, w którym uczestniczą organizacje pozarządowe i inne podmioty.

2. Szczegółowe formy współpracy określa Program.

§ 3. 1. Celem współpracy Gminy Wschowa
z Organizacjami na rok 2012 jest wzmocnienie ich
potencjału oraz rozwijanie partnerstwa publiczno
– społecznego.
2. Cele szczegółowe programu to:
1) poprawa jakości şycia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy,
2) integracja podmiotów realizujących zadania
publiczne,

1) zlecania Organizacjom realizacji zadań publicznych finansowanych ze środków budşetu Gminy na zasadach określonych w przepisach.

4) realizacji wspólnych projektów i inicjatyw na
rzecz społeczności lokalnej,

7) konsultacji na zasadach określonych w Programie.

§ 6. Sfera zadań publicznych Gminy, które
w świetle przepisów ustawy realizowane są we
współpracy z organizacjami pozarządowymi, obejmuje zadania w zakresie:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom
i osobom w trudnej sytuacji şyciowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagroşonych wykluczeniem społecznym;
3) działalności charytatywnej;
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4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
5) działalności na rzecz mniejszości narodowych
i etnicznych oraz języka regionalnego;
6) ochrony i promocji zdrowia;
7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
8) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej
osób pozostających bez pracy i zagroşonych
zwolnieniem z pracy;
9) działalności na rzecz równych praw kobiet
i męşczyzn;
10) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
11) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
12) działalności wspomagającej rozwój techniki,
wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdraşanie nowych rozwiązań
technicznych w praktyce gospodarczej;
13) działalności wspomagającej rozwój wspólnot
i społeczności lokalnych;
14) nauki, szkolnictwa wyşszego, edukacji, oświaty
i wychowania;
15) wypoczynku dzieci i młodzieşy;
16) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
17) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
18) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
19) turystyki i krajoznawstwa;
20) porządku i bezpieczeństwa publicznego;
21) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej;
22) upowszechniania i ochrony wolności i praw
człowieka oraz swobód obywatelskich, a takşe
działań wspomagających rozwój demokracji;
23) ratownictwa i ochrony ludności;
24) pomocy ofiarom katastrof, klęsk şywiołowych,
konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
25) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
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30) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
31) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa,
rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw
dziecka;
32) przeciwdziałania uzaleşnieniom i patologiom
społecznym;
33) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.
3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32
§ 7. 1. Niniejszy Program realizowany będzie
w okresie od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r.
z zastrzeşeniem ust. 2.
2. Termin realizacji poszczególnych zadań określony będzie w warunkach Konkursu ofert na wpieranie realizacji zadań Gminy Wschowa w 2012r.
3. Współpraca Gminy Wschowa z organizacjami
w ramach Programu obejmuje działania o charakterze finansowym i pozafinansowym.
4. Szczegółowy sposób realizacji Programu
określa Rozdział 2, dział II Ustawy.
§ 8. Zadania priorytetowe realizowane
współpracy z Organizacjami w 2012r.:

we

1. W zakresie nauki, szkolnictwa wyşszego, edukacji, oświaty i wychowania: Zadanie: wspieranie i promocja przedsięwzięć naukowych,
edukacyjnych, oświatowych i wychowawczych.
Środki planowane na realizację zadania:
22 000,00
2. W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: Zadanie: wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu. Środki planowane na realizację zadania: 240 000,00
3. W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego: Zadanie: wspieranie
przedsięwzięć o charakterze lokalnym w zakresie rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych
oraz walorów kulturowych gminy. Środki planowane na realizację zadania: 23 000,00
4. W zakresie ochrony i promocji zdrowia: Zadanie: wspieranie działań promujących zdrowie.
Środki planowane na realizację zadania:
20 000,00
§ 9. 1. Burmistrz powołuje kaşdorazowo komisję
konkursową, której zadaniem będzie dokonywanie
oceny złoşonej oferty.
2. W skład komisji wchodzą:

26) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz
rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

1) przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy we
Wschowie - zajmujący się danym obszarem
działalności,

27) promocji i organizacji wolontariatu;

2) dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie,

28) pomocy Polonii i Polakom za granicą;
29) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
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Organizacje pozarządowe mogą zgłaszać swoich
przedstawicieli na kandydatów do komisji zgodnie z zasadami określonymi w ogłoszeniu
w sprawie zgłaszania kandydatów do komisji
konkursowej celem opiniowania ofert na realizację zadania publicznego. W pracach komisji konkursowej nie mogą uczestniczyć osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o poşytku publicznym i o wolontariacie biorące udział
w konkursie.
Do członków komisji konkursowej biorących
udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r.
Nr 98, poz..1071 z póŝn. zm.) dotyczące wyłącznie pracownika.
Komisja konkursowa moşe działać bez udziału
osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, jeşeli:
şadna organizacja nie wskaşe osób do
składu komisji konkursowej,
wskazane osoby nie wezmą
w pracach komisji konkursowej,

udziału

wszystkie powołane w skład komisji osoby podlegają wykluczeniu ze względu na
konflikt interesu.
3) W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć takşe, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie
obejmującej zakres zadań publicznych, których
konkurs dotyczy.
3. Kryteria ogólne oceny ofert:
1) moşliwości realizacji zadania publicznego przez
organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3;
2) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
3) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja
pozarządowa lub podmioty określone w art. 3
ust. 3 będą realizować zadanie publiczne;
4) w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 4
pkt 2, planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
udział środków finansowych własnych lub
środków pochodzących z innych ŝródeł na realizację zadania publicznego;
5) planowany przez organizację pozarządową lub
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkład
rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
6) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych
zadań publicznych w przypadku organizacji po-
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zarządowej lub podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod
uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób
rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
Komisja konkursowa opiniuje oferty organizacji
pozarządowych zgodnie z kryteriami określonymi w ogłoszeniu o Konkursie. Komisja podejmuje decyzje w obecności co najmniej połowy jej
członków, w drodze głosowania. Jeşeli w trakcie
głosowania decyzja nie moşe być podjęta ze
względu na równą liczbę głosów, rozstrzyga głos
Przewodniczącego komisji. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, zawierający opinie
o złoşonych ofertach, który podpisywany jest
przez wszystkich członków komisji biorących
udział w posiedzeniu. Protokół przedkładany jest
Burmistrzowi celem rozstrzygnięcia Konkursu.
Burmistrz rozpatruje wnioski i podejmuje decyzje o przyznaniu dotacji. Informacja o wynikach
Konkursu umieszczona zostanie niezwłocznie na
stronie internetowej UM i G www.wschowa.pl
w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

§ 10. 1. Burmistrz dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania wspieranego lub powierzonego Organizacji na zasadach określonych w Ustawie.
2. Miernikami efektywności realizacji zapisów
Programu będą uzyskane informacje dotyczące
w szczególności:
1) liczby ogłoszonych konkursów ofert,
2) liczby ofert złoşonych w otwartych konkursach,
3) liczby zawartych umów na realizacje zadania,
4) liczby umów, które nie zostały zrealizowane,
5) wysokości kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach,
6) liczby projektów aktów prawa miejscowego
stanowionych przez Radę Miejską we Wschowie konsultowanych przez organizacje pozarządowe i inne organizacje poşytku publicznego,
7) liczby inicjatyw lokalnych,
8) liczby małych grantów
9) liczby szkoleń, doradztwa, konferencji, warsztatów itp.,
10) liczby organizacji podejmujących zadania publiczne na rzecz lokalnej społeczności.
3. Burmistrz składa Radzie Miejskiej sprawozdanie z realizacji Programu w terminie do 30 kwietnia
następnego roku.
4. Na podstawie sprawozdania, oceny ewaluacji
programu i po zebraniu uwag o jego realizacji, przygotowywany jest kolejny program na zasadach
określonych w Ustawie.
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5. Program, o którym mowa powyşej uchwalany
jest do 30 listopada roku poprzedzającego okres
jego obowiązywania i opracowywany jest po konsultacjach przeprowadzonych w sposób określony
w uchwale Nr LIII/470/2010 Rady Miejskiej we
Wschowie z dnia 30 września 2010r. w sprawie
szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego Gminy Wschowa w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

wa. Z przebiegu konsultacji został sporządzony protokół. Wyniki konsultacji zostały opublikowane na
stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta i Gminy Wschowa.

6. Konsultacje uchwały zostały przeprowadzone
zgodnie z zarządzeniem Burmistrza, w sprawie przeprowadzenia konsultacji. Konsultacja niniejszej
uchwały odbyła się poprzez jej zamieszczenie na
stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy
Wschowa, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wscho-

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

§ 11. 1. Zmiany niniejszego Programu wymagają
formy przyjętej dla jego uchwalenia.
2. Wysokość środków planowanych na realizację
zadań określa uchwała w sprawie przyjęcia budşetu
Gminy Wschowa.

Przewodniczący Rady
Franciszek Baśczyn
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UCHWAŁA NR XV/145/11
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 24 listopada 2011r.
w sprawie: wysokości stawki procentowej bonifikaty oraz warunków jej udzielania osobom fizycznym
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących
własność miasta Wschowa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2
pkt. 3 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142,
poz. 1591 z póŝn. zm.), art. 4 ust. 7 pkt 2, ust. 11a
ustawy z dnia 29 lipca 2005rr. o przekształceniu
prawa uşytkowania wieczystego w prawo własności
(Dz. U. z 2005r. nr 175, poz. 1459 z póŝn. zm.) Rada
Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraşa się zgodę na udzielenie osobom
fizycznym, będącym w dniu 13 paŝdziernika 2005r.
uşytkownikami wieczystymi oraz ich następcom
prawnym bonifikaty w wysokości 60% od opłaty
z tytułu przekształcenia prawa uşytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe.
§ 2. Wyraşa się zgodę na udzielenie osobom
fizycznym, będącym w dniu 13 paŝdziernika 2005r.
uşytkownikami wieczystymi bonifikaty w wysokości
70% od opłaty za przekształcenie prawa uşytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości dla
uşytkowników wieczystych nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe oraz ich następców
prawnych, którzy wnieśli jednorazowo opłatę za cały
okres uşytkowania wieczystego.
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§ 3. Bonifikat określonych w § 1 i § 2 uchwały
udziela się uşytkownikom wieczystym, którzy jednocześnie spełniają następujące warunki:
1) złoşą wniosek o udzielenie bonifikaty,
2) nieruchomość jest zabudowana wyłącznie na
cele mieszkaniowe,
3) złoşyli oświadczenie, şe opłatę z tytułu przekształcenia prawa uşytkowania wieczystego
w prawo własności zapłacą jednorazowo,
4) nie posiadają, na dzień wydania decyzji, şadnych zaległości finansowych z tytułu opłat
rocznych za uşytkowanie wieczyste.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wschowa.
§ 5. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Franciszek Baśczyn
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UCHWAŁA NR XI/69/2011
RADY POWIATU ŻARSKIEGO
z dnia 29 września 2011r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg w Powiecie Żarskim i ich parkowania
na parkingach strzeżonych
Na podstawie art. 130a ust. 6 ustawy z dnia
20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym
(tj. – Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 ze zm.), oraz
art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
- O samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1592 ze zm.) uchwala co następuje:
§ 1. Uchwała zawiera wysokość opłat za usuniecie pojazdów z drogi w przypadkach określonych
w art. 130a ust. 6a i w art. 50a ust. 1 ustawy z dnia
20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst
jednolity – Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz 908 z poŝn.
zm.) oraz za ich parkowanie na parkingu strzeşonym.
§ 2. Ustala się następujące wysokości opłat za
usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego
z drogi w zaleşności od rodzaju pojazdu:
1. Rower lub motorower – za usunięcie
– 100zł.; za kaşdą dobę przechowywania
– 15zł.
2. Motocykl – za usunięcie – 200zł.; za kaşdą
dobę przechowywania – 22zł.
3. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do
3,5t. – za usunięcie – 440zł.; za kaşdą dobę
przechowywania – 33zł.
4. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyşej 3,5t do 7,5t za usunięcie – 550zł.; za
kaşda dobę przechowywania – 45zł.
5. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyşej 7,5t do 16t – za usunięcie - 780zł.; za
kaşdą dobę przechowywania – 65zł.
6. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyşej 16t – za usunięcie – 1150zł.; za kaşdą
dobę przechowywania – 120zł.
7. Pojazd przewoşący materiały niebezpieczne
– za usunięcie – 1400zł.; za kaşdą dobę przechowywania – 180zł.
8. W przypadku wykonywania prac w godzinach
nocnych (2200- 600), niedziele i święta opłaty ulęgają podwyşszeniu o 40%.
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§ 3. 1. Ustala się wysokość kosztów powstałych
wskutek wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, jeşeli odstąpiono od usunięcia pojazdu z powodu
ustania przyczyn jego usunięcia w zaleşności od
rodzaju pojazd:
1) Rower lub motorower – 80zł.
2) Motocykl – 160zł.
3) Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t
– 352zł.
4) Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyşej 3,5t do 7,5t – 440zł.
5) Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyşej 7,5t do 16t – 624zł.
6) Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyşej 16t – za usunięcie - 920zł.
7) Pojazd przewoşący materiały niebezpieczne
– za usunięcie – 1220zł.
8) W przypadku zestawu pojazdów stawka x 2
2. Opłatę nalicza się za kaşdą rozpoczętą dobę
przechowywania pojazdu na parkingu strzeşonym
§ 4. Opłaty, o których mowa w § 2 i § 3 zawierają
naleşny podatek VAT w obowiązującej stawce naliczanej na podstawie odrębnych przepisów.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu.
§ 6. Traci moc uchwała Rady Powiatu Şarskiego
Nr XLVII/254/10 z dnia 25 maja 2010r. w sprawie
ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie
pojazdów.
§ 7. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Janusz Dudojć
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UCHWAŁA NR XVI/92/2011
RADY POWIATU NOWOSOLSKIEGO
z dnia 18 listopada 2011r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele
niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1592 z póŝn. zm.), w związku z art. 40 ust. 3, 8
i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 19,
poz. 115 z póŝn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się wysokość stawek opłat pobieranych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowej Soli za
zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele
niezwiązane z budową, przebudową, remontem,
utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym;
2) umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego;
3) umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
4) zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niş wymienione w pkt 1-3,
a w szczególności:
-

zlokalizowanie
handlowego;

-

zlokalizowanie miejsca parkingowego (koperty);

-

tymczasowego

stoiska

przyłączenie pasa drogowego do placu
budowy.

§ 2. Za kaşdy dzień zajęcia powierzchni pasa
drogowego na cele, o których mowa w § 1 pkt 1
ustala się stawki opłat w wysokości:
1) za zajęcie 1m2 powierzchni jezdni:
a) przy zajęciu do 20% jej szerokości - 4,20zł
b) przy zajęciu od 20% do 50% jej szerokości
- 7,40zł
c) przy zajęciu od 50% do 100% jej szerokości
- 10,00zł
2) za zajęcie 1m2 powierzchni chodników, placów,
zatok autobusowych, ścieşek rowerowych niezaleşnie od szerokości ich zajęcia - 4,20zł
3) za zajęcie 1m2 powierzchni pozostałych elementów pasa drogowego nie wymienionych
w pkt 1 i 2 - 2,20zł

§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego na cele, o których mowa w § 1 pkt 2 zarząd drogi pobiera opłaty
roczne.
2. Stawki opłat rocznych, o których mowa
w ust. 1 za 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzenia wynoszą:
a) poza obszarem zabudowanym - 21,30zł
b) w obszarze zabudowanym - 42,50zł
c) na
drogowym
- 191,00zł

obiekcie

inşynierskim

3. Stawki opłat rocznych w wysokości określonej
w ust. 2 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.
4. Opłata za niepełny rok kalendarzowy zajęcia
pasa drogowego na cele, o których mowa w § 1
pkt 2 obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni
kalendarzowych umieszczenia urządzenia w pasie
drogowym w danym roku.
§ 4. Za kaşdy dzień zajęcia pasa drogowego, na
cele o których mowa w § 1 pkt 3 ustala się stawki
w wysokości:
1) za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego
przez rzut poziomy obiektu budowlanego:
a) poza terenem zabudowanym - 0,20zł
b) w terenie zabudowanym - 0,30zł
2) za 1 m2 reklamy:
a) zawierające informacje o gminie, powiecie
lub województwie, w szczególności w postaci planów, map, tablic lub plansz - 0,10zł
b) pozostałych reklam - 1,70zł
§ 5. Za kaşdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni pasa
drogowego na cele, o których mowa w § 1 pkt 4
ustala się stawkę opłaty w wysokości - 1,10zł
§ 6. Za kaşdy dzień zajęcia pasa drogowego
uwaşa się dzień kalendarzowy, niezaleşnie od ilości
godzin zajęcia pasa drogowego.
§ 7. Do postępowań wszczętych, a nie zakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia
w şycie niniejszej uchwały, stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Nowosolskiego.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 134

– 11777 –

§ 9. Traci moc uchwała Rady Powiatu Nowosolskiego nr XLIII/231/2010 z dnia 26 lutego 2010r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem,
utrzymaniem i ochroną dróg.

Poz. 2595, 2596

§ 10. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jarosław Suski

2 5 95
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UCHWAŁA NR XVI/93/2011
RADY POWIATU NOWOSOLSKIEGO
z dnia 18 listopada 2011r.
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Nowosolskiego z organizacjami pozarządowymi
na rok 2012”
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z póŝn. zm.) oraz
art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie
(tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536
z póŝn. zm.) uchwala się co następuje:

realizacji konstytucyjnej zasady pomocniczości
i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

§ 1. Uchwala się „Program współpracy Powiatu
Nowosolskiego z organizacjami pozarządowymi na
rok 2012”, zwany dalej Programem.

2) promocja działalności organizacji pozarządowych,

§ 2. Ilekroć w Programie jest mowa o:
1) ustawie - naleşy przez to rozumieć ustawę
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poşytku
publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity
Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z póŝn. zm.),
2) organizacjach pozarządowych - naleşy przez to
rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy,
3) Radzie Powiatu - naleşy przez to rozumieć Radę
Powiatu Nowosolskiego,
4) Zarządzie Powiatu - naleşy przez to rozumieć
Zarząd Powiatu Nowosolskiego,
5) Powiecie - naleşy przez to rozumieć Powiat
Nowosolski,
6) Starostwie - naleşy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Nowej Soli,
7) Radzie Organizacji Pozarządowych Powiatu
Nowosolskiego - naleşy przez to rozumieć Radę
Organizacji Pozarządowych Powiatu Nowosolskiego, działającą na podstawie uchwały
Nr XXXV/233/2005 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 14 paŝdziernika 2005r. w sprawie Karty Współpracy Powiatu Nowosolskiego z Organizacjami Pozarządowymi.
§ 3. Celem głównym Programu jest rozwijanie
partnerstwa pomiędzy administracją samorządową
a organizacjami pozarządowymi, słuşącego lepszemu rozpoznawaniu potrzeb społecznych oraz

§ 4. Celami szczegółowymi Programu są:
1) wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowych, działających na rzecz lokalnej społeczności,

3) integracja podmiotów prowadzących działalność obejmującą swym zakresem sferę zadań
publicznych,
4) włączanie organizacji pozarządowych do realizacji zadań Powiatu,
5) umoşliwienie organizacjom pozarządowym indywidualnego występowania z ofertą realizacji
konkretnych zadań publicznych.
§ 5. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
odbywa się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności oraz jawności.
§ 6. Przedmiotem współpracy jest realizacja zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1
ustawy, w zakresie odpowiadającym zadaniom Powiatu.
§ 7. W 2012r. priorytetami ustalonymi po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi są następujące obszary zadaniowe:
1) ochrona i promocja zdrowia w zakresie:
a) promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,
b) propagowania honorowego krwiodawstwa,
c) zapobiegania zagroşeniom zdrowia i şycia,
w tym zapewnienia bezpieczeństwa na
akwenach wodnych,
d) nauki udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
e) profilaktyki uzaleşnień,
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2) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
w celu:
a) rozwijania aktywności kulturalnej, sportowej,
turystycznej i rekreacyjnej osób niepełnosprawnych,
b) integracji społecznej osób niepełnosprawnych,
3) upowszechnianie kultury, sztuki, ochrona dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego poprzez:
a) festiwale, przeglądy, konkursy, warsztaty
twórcze i wystawy, w tym promujące dorobek kulturowy i odrębności kulturowe mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie Powiatu,
b) obchody rocznicowe upamiętniające walki
o niepodległość Polski oraz inne waşne wydarzenia historyczne,
4) upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki poprzez:
a) szkolenia, turnieje, rozgrywki i zawody sportowe, w tym „Nowosolada 2012”,
b) imprezy sportowo-rekreacyjne propagujące
sporty wodne i turystykę rzeczną,
c) rozwijanie aktywności fizycznej seniorów,
d) aktywny wypoczynek dzieci i młodzieşy,
5) promocja i organizacja wolontariatu:
a) szkolenia dla wolontariuszy,
b) akcje promujące działalność charytatywną.
6) pomoc społeczna:
a) wspieranie działalności na rzecz zapewnienia
całodobowej opieki nad matką i dziećmi, pozostającymi w trudnej sytuacji şyciowej.
§ 8. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
moşe mieć charakter pozafinansowy i finansowy.
§ 9. Współpraca
w szczególności:

pozafinansowa

obejmuje

1) wzajemne informowanie się o planowanych
kierunkach działalności,
2) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi,
odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
3) prowadzenie na stronie internetowej Powiatu
Informatora Organizacji Pozarządowych,
4) informowanie o potencjalnych ŝródłach finansowania, zwłaszcza pochodzących z sektora
prywatnego (np. fundacji) oraz funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
5) informowanie za pośrednictwem lokalnych
mediów o wspólnej realizacji zadań publicznych,
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6) udostępnianie, w miarę moşliwości, obiektów
powiatowych do realizacji zadań publicznych,
po udokumentowaniu prowadzenia działalności
poşytku publicznego,
7) inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń,
spotkań, konferencji w celu podnoszenia standardów usług publicznych świadczonych przez
organizacje pozarządowe,
8) pomoc organizacjom pozarządowym w nawiązywaniu kontaktów o zasięgu regionalnym,
ogólnopolskim i międzynarodowym z organizacjami o podobnym charakterze,
9) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze
doradczym i inicjatywnym,
10) włączanie się w akcje promujące ideę wpłat 1%
podatku na rzecz organizacji poşytku publicznego, działających na terenie Powiatu,
11) udzielanie przez Powiat honorowego patronatu
oraz rekomendacji działaniom lub programom
prowadzonym przez organizacje pozarządowe.
§ 10. W ramach współpracy finansowej Powiat
moşe zlecać realizację zadań publicznych w formie:
1) powierzenia zadania publicznego z udzieleniem
dotacji na sfinansowanie wykonania zadania,
2) wspierania zadania publicznego poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie realizacji zadania.
§ 11. 1. Zlecanie realizacji zadań publicznych odbywa się na zasadach określonych w ustawie, chyba
şe przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania
zadania.
2. Zlecenie realizacji zadań publicznych w formie
wsparcia lub powierzenia dotyczy w pierwszej kolejności obszarów zadaniowych, o których mowa
w § 7.
§ 12. Warunki realizacji zadania publicznego,
sposób przekazania dotacji, zasady jej wykorzystania oraz rozliczenia, określa szczegółowo umowa
zawarta pomiędzy Powiatem a organizacją pozarządową.
§ 13. Dotacje udzielone w ramach wsparcia lub
powierzenia realizacji zadań publicznych w kwocie
wyşszej niş 10.000zł. przekazywane są w dwóch
transzach, których wysokość jest uzgodniona
z organizacją pozarządową, przy czym przekazanie
drugiej transzy dotacji następuje nie póŝniej niş
14 dni po zaakceptowaniu rozliczenia z pierwszej
transzy.
§ 14. 1. Informacje o udzielonych dotacjach
z podaniem nazwy organizacji pozarządowej, nazwy
zadania i kwoty dotacji, przekazuje się do publicznej
wiadomości w sposób, o którym mowa w art. 13
ust. 3 ustawy, w terminie 14 dni od daty podjęcia
decyzji o udzieleniu dotacji.
2. Na şądanie organizacji pozarządowej Zarząd
Powiatu udziela pisemnego uzasadnienia wyboru
lub odrzucenia oferty realizacji zadania publicznego
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w terminie określonym

§ 15. Organizacje pozarządowe, które otrzymały
dotacje na realizację zadań publicznych zobowiązane są poddać się kontroli i ocenie realizacji zadania
w zakresie, o którym mowa w art. 17 ustawy.
§ 16. Organizacje pozarządowe są zobowiązane
zamieszczać w swoich materiałach i publikatorach
informację o uzyskaniu z budşetu Powiatu dotacji na
realizację zadania publicznego.
§ 17. Program jest realizowany od 1 stycznia do
31 grudnia 2012r.
§ 18. Na realizację Programu w 2012r. planuje
się w budşecie Powiatu kwotę 155.000zł.
§ 19. W ramach środków finansowych, określonych w § 18, Zarząd Powiatu ustala wysokość dotacji, o których mowa w § 10.
§ 20. 1. Ocenę realizacji Programu przygotowuje
Wydział Społeczny Starostwa i przedkłada Zarządowi Powiatu w terminie do 31 marca 2013r.
2. Przy ocenie realizacji Programu bierze się pod
uwagę:
1) liczbę otwartych konkursów ofert,
2) liczbę ofert konkursowych,
3) liczbę zawartych umów na realizację zadania
publicznego w trybie konkursowym i pozakonkursowym,
4) liczbę umów, które nie zostały zrealizowane
(rozwiązane lub uniewaşnione),
5) liczbę umów zawartych w formie wsparcia
i w formie powierzenia,
6) liczbę beneficjentów realizowanych zadań,
7) liczbę organizacji pozarządowych realizujących
zadania publiczne z udziałem środków publicznych,
8) liczbę obszarów zadaniowych,
9) wysokość środków finansowych przeznaczonych na poszczególne obszary zadaniowe,
10) ilość zadań, których realizację zlecono organizacjom pozarządowym w oparciu o środki publiczne,
11) wysokość środków finansowych przekazanych
organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych,
12) wysokość środków finansowych wykorzystanych na realizację Programu w 2012 roku.
§ 21. 1. Projekt Programu powstał na bazie programu współpracy na 2011 rok, z uwzględnieniem
zmian wynikających ze znowelizowanej ustawy.
2. Przy określaniu zadań priorytetowych, o których mowa w § 7, uwzględniono wyniki ankiet przeprowadzonych we wrześniu 2012r. wśród organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu.
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3. Projekt Programu poddano konsultacjom,
zgodnie z uchwałą Nr VII/28/2011 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w sposób określony w uchwale Nr 56/IV/
50/2011 Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia
7 paŝdziernika 2011r. w sprawie przeprowadzenia
konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu
Nowosolskiego z organizacjami pozarządowymi na
rok 2012”.
4. Treść projektu Programu upubliczniono w następujący sposób:
a) umieszczając na stronie internetowej Powiatu na okres od 7 X 2011r. do 4 XI 2011r.,
b) przesyłając droga elektroniczną do organizacji pozarządowych w dniu 7 X 2011r.
c) przedstawiając projekt podczas spotkania
konsultacyjnego w dniu 25 X 2011r.
5. Informacja o wynikach konsultacji została
umieszczona w dniu 10 XI 2011r. na stronie internetowej Powiatu oraz na tablicy ogłoszeń w budynku
Starostwa.
6. Protokół z konsultacji wraz z pisemnymi opiniami, uwagami i wnioskami organizacji pozarządowych znajduje się w Wydziale Społecznym Starostwa.
§ 22. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań
publicznych przez organizacje pozarządowe, zwany
dalej konkursem, ogłasza Zarząd Powiatu.
§ 23. Ogłoszenie o konkursie podaje się do publicznej wiadomości w sposób określony w art. 13
ust. 3 ustawy.
§ 24. W ogłoszeniu o konkursie umieszcza się informacje zawarte w art. 13 ust. 2 ustawy.
§ 25. 1. Oferta na wykonanie zadania publicznego powinna zawierać w szczególności zakres informacji określony w art. 14 ust. 1 ustawy.
2. Organizacje pozarządowe składają ofertę sporządzoną według wzoru określonego w rozporządzeniu wykonawczym, wydanym na podstawie
art. 19 ustawy.
§ 26. Pod względem formalnym oferta musi
spełniać następujące wymogi:
1) musi być złoşona w obowiązującym terminie,
wskazanym w ogłoszeniu o konkursie,
2) musi zawierać nişej wymienione załączniki:
a) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,
b) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę
wspólną niş wynikający z Krajowego Rejestru
Sądowego lub innego właściwego rejestru
– dokument potwierdzający upowaşnienie do
działania w imieniu oferenta (-ów),
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c) sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa) z działalności organizacji pozarządowej za ubiegły rok, a w przypadku dotychczasowej krótszej działalności - za ten okres.
§ 27. 1. Ofertę wraz z załącznikami podpisuje
osoba upowaşniona do składania oświadczeń woli
w zakresie spraw majątkowych lub ustanowiony
pełnomocnik, zgodnie z zapisami w dokumencie
określającym status prawny organizacji pozarządowej.
2. Kserokopie dokumentów załączonych do oferty poświadcza za zgodność z oryginałem osoba,
o której mowa w ust. 1.
§ 28. Termin do składania ofert nie moşe być
krótszy niş 21 dni od dnia opublikowania ogłoszenia
o konkursie.
§ 29. Konkurs odbywa się dwuetapowo:
1) I etap - wstępna ocena ofert pod względem
formalnym dokonywana przez Wydział Społeczny Starostwa,
2) II etap - opiniowanie ofert pod względem merytorycznym dokonywane przez komisje konkursowe.
§ 30. Zarząd Powiatu powołuje komisje konkursowe, zwane dalej komisjami, które mają za zadanie
opiniowanie ofert z uwzględnieniem zapisów 35.
§ 31. W skład komisji wchodzi:
1) dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu,
2) trzech przedstawicieli organizacji pozarządowych z listy kandydatów, przedstawionej Zarządowi Powiatu przez Radę Organizacji Pozarządowych Powiatu Nowosolskiego.
§ 32. 1. Zarząd Powiatu wskazuje przewodniczącego komisji oraz termin pierwszego posiedzenia.
2. Komisja wydaje opinie o ofertach nie póŝniej
niş siedem dni przed wyznaczonym terminem dokonania przez Zarząd Powiatu wyboru ofert, wymienionym w ogłoszeniu o konkursie.
3. Opinie komisji w sprawie ofert przedstawiane
są w formie protokołu.
§ 33. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny.
§ 34. Obsługę administracyjno-biurową komisji
zapewnia Wydział Społeczny Starostwa.
§ 35. Przy opiniowaniu ofert ocenia się:
1) zgodność oferty realizacji zadania publicznego
z zadaniami priorytetowymi określonymi
w Programie,
2) zgodność zadania z zakresem działalności organizacji pozarządowej,
3) posiadanie zasobów niezbędnych do właściwej
jakości realizacji zadania, w tym:
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a) odpowiednie kwalifikacje osób wykonujących zadanie, określone w odrębnych przepisach,
b) niezbędne zasoby lokalowe, rzeczowe,

4) zaangaşowanie wolontariuszy i społecznej pracy członków organizacji pozarządowej,
5) wysokość kalkulowanych kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego
zadania,
6) udział własnych środków finansowych organizacji pozarządowej i środków pochodzących
z innych ŝródeł,
7) doświadczenie w realizacji zleconych zadań
publicznych w poprzednich latach, w tym rzetelność i terminowość rozliczania dotacji
otrzymanych na ten cel,
8) skala proponowanych działań:
a) zasięg terytorialny - minimum teren Powiatu
Nowosolskiego (wymóg konieczny),
b) liczba beneficjentów.
§ 36. 1. Organizacja pozarządowa moşe z własnej inicjatywy wystąpić z ofertą realizacji zadania
publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym.
2. Oferta, o której mowa w ust. 1 musi spełniać
wymogi formalne określone w § 26.
3. Po uznaniu celowości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową, Zarząd
Powiatu moşe zlecić organizacji pozarządowej realizację zadania z pominięciem otwartego konkursu
ofert, z uwzględnieniem zapisów art. 19a ust. 3
- 5 ustawy.
4. Z oferentem zawierana jest umowa o wsparcie lub powierzenie realizacji zadania, przy czym
termin realizacji zadania nie moşe być dłuşszy niş
90 dni.
§ 37. 1. Wysokość dotacji na realizację zadania
zlecanego w trybie pozakonkursowym nie moşe
przekroczyć 10.000zł., a łączna kwota środków finansowych przekazanych przez Powiat tej samej organizacji pozarządowej w 2012r. nie moşe być wyşsza
niş 20.000zł.
2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych przez Zarząd Powiatu na zadania zlecane
w trybie, o którym mowa w ust. 1, nie moşe przekroczyć 20% dotacji planowanych w 2012r. na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.
§ 38. Powiat moşe, na zasadach określonych
w ustawie, zawierać umowy o wykonywaniu inicjatywy lokalnej oraz umowy o partnerstwie publicznoprawnym, na zasadach określonych w ustawie.
§ 39. 1. W terminie do 30 kwietnia 2013r. Zarząd
Powiatu przedłoşy Radzie Powiatu sprawozdanie
z realizacji Programu.
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2. Sprawozdanie z wykonania programu współpracy za rok 2012 zostanie opublikowane na stronie
internetowej Powiatu w Informatorze Organizacji
Pozarządowych i Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 40. W zakresie nieuregulowanym Programem,
do współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi stosuje się przepisy ustawy o działalności
poşytku publicznego i wolontariacie, kodeksu cywilnego i ustawy o finansach publicznych.
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§ 41. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 42. Uchwała wchodzi w şycie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jarosław Suski
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UCHWAŁA NR X.6.2011
RADY POWIATU ŻAGAŃSKIEGO
z dnia 23 listopada 2011r.
w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie na parkingach strzeżonych pojazdów usuniętych
z dróg oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
Na podstawie art. 130a ust. 6 ustawy z dnia
20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst
jednolity – Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z póŝn.
zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwała określa wysokość opłat za usunięcie pojazdu w trybie art. 130a ust. 1 i 2 i art. 50a
ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo
o ruchu drogowym, oraz za ich przechowywanie na
parkingu strzeşonym.
§ 2. Ustala się wysokości opłat za usunięcie
i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi
w zaleşności od rodzaju pojazdu:

a) rower lub motorower – 80zł,
b) motocykl – 160zł,
c) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do
3,5t – 350zł,
d) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyşej 3,5t do 7,5t – 440zł,
e) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyşej 7,5t do 16t – 620zł,

a) rower lub motorower – za usunięcie – 100zł;
za kaşdą dobę przechowywania – 15zł,

f)

b) motocykl – za usunięcie – 200zł; za kaşdą dobę przechowywania – 22zł,

g) pojazd przewoşący materiały niebezpieczne
– 1000zł.

c) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do
3,5t. – za usunięcie – 440zł; za kaşdą dobę
przechowywania – 33zł,

2. Naliczenie kosztów następuje w przypadku dojazdu do miejsca zdarzenia.

d) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyşej 3,5t do 7,5t - za usunięcie – 550zł; za
kaşdą dobę przechowywania – 45zł,
e) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyşej 7,5t do 16t – za usunięcie – 780zł; za
kaşdą dobę przechowywania – 65zł,
f)

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyşej 16t – za usunięcie – 1150zł; za kaşdą
dobę przechowywania – 120zł,

g) pojazd przewoşący materiały niebezpieczne
– za usunięcie – 1400zł; za kaşdą dobę przechowywania – 180zł.
§ 3. 1. Ustala się wysokość kosztów powstałych
w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu,
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a następnie odstąpienia od jego usunięcia w zaleşności od rodzaju pojazdu:

pojazd o dopuszczalnej masie powyşej 16t
- 900zł,

§ 4. Opłaty, o których mowa w § 1 i § 2 zawierają
naleşny podatek VAT w obowiązującej stawce naliczanej na podstawie odrębnych przepisów.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XI/3/2007 Rady Powiatu Şagańskiego z dnia 30 paŝdziernika 2007r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie
i parkowanie pojazdów.
§ 7. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Leon Cuprych
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UCHWAŁA NR X.7.2011
RADY POWIATU ŻAGAŃSKIEGO
z dnia 23 listopada 2011r.
w sprawie zmiany uchwały Nr VII.6.2011 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie
zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Żagański
Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z póŝń. zm.) uchwala się,
co następuje:
§ 1. W paragrafie 2 dodaje się punkt 5 w brzmieniu: stypendia przyznawane za okres II półrocza roku
szkolnego 2010/2011 rozpatrywane będą na podstawie kryteriów zawartych w Uchwale Nr IX/3/2007
Rady Powiatu Zagańśkiego z dnia 29 czerwca 2007r.

w sprawie zasad udzelania stypendiów dla uczniów
szkół prowadzonych przez Powiat Şagańki.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sie Zarządowi
Powiatu Zagańskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą od 21 czerwca 2011r.
Przewodniczący Rady
Leon Cuprych
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UCHWAŁA NR X.8.2011
RADY POWIATU ŻAGAŃSKIEGO
z dnia 23 listopada 2011r.
w sprawie zmiany uchwały Nr VIII.4.2011 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie
założenia Powiatowego Publicznego Gimnazjum Dwujęzycznego w Szprotawie i włączenia w Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych w Szprotawie
Na podstawie art. 58 ust. 1, 2 i 6 oraz art. 62 ust 2
i 5 w związku z art. 5c pkt 1. ustawy z dnia
7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z póŝn.
zm.) w związku z art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592
z póŝn. zm.), Rada Powiatu Şagańskiego uchwala, co
następuje:
§ 1. W treści Uchwały Nr VIII.4.2011 dokonuje się
zmiany nazwy tworzonej szkoły w następujacy sposób:

wie" zmienia się na "Gimnazjum z Oddziałami
Dwujęzycznymi w Szprotawie."
3. W treści paragrafu 2 Uchwały Nr VIII.4.2011 Rady Powiatu Zagańskiego słowa: "Powiatowego
Publicznego Gimnazjum Dwujęzyczne w Szprotawie" zmienia się na "Gimnazjum z Oddziałami
Dwujęzycznymi w Szprotawie."
4. W treści paragrafu 3 Uchwały Nr VIII.4.2011 Rady Powiatu Zagańskiego słowa: "Powiatowemu Publicznemu Gimnazjum Dwujęzyczne
w Szprotawie" zmienia się na "Gimnazjum
z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szprotawie."

1. W treści nagłówka Uchwały Nr VIII.4.2001 Rady
Powiatu Şagańskiego słowa: "Powiatowego
Publicznego
Gimnazjum
Dwujęzycznego
w Szprotawie" zamienia się na: "Gimnazjum
z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 3 w Szprotawie."

5. W treści paragrafu 4 Uchwały Nr VIII.4.2011 Rady Powiatu Zagańskiego słowa: "Powiatowe
Publiczne Gimnazjum Dwujęzyczne w Szprotawie" zmienia się na "Gimnazjum z Oddziałami
Dwujęzycznymi w Szprotawie."

2. W treści paragrafu 1 Uchwały Nr VIII.4.2011 Rady Powiatu Zagańskiego słowa: "Powiatowe
Publiczne Gimnazjum Dwujęzyczne w Szprota-

6. Zmian w treści statutu dotyczacych nazwy szkoły dokonuje Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szprotawie w terminie 14 dni od
dnia wejścia niniejszej Uchwały w şycie.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Şagańśkiego.

wództwa Lubuskiego, z mocą od dnia 1 września
2011r.

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

Przewodniczący Rady
Leon Cuprych
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UCHWAŁA NR XI/85/2011
RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO
z dnia 24 listopada 2011r.
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Powiatu Krośnieńskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok
Na podstawie art. 5 a ust. 1 i 5 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r., Nr 234,
poz. 1536 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, roczny program współpracy
Powiatu Krośnieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność poşytku publicznego na 2012 rok.
§ 2. Cele Programu
1. Celem głównym programu jest zapewnienie
efektywnego wykonywania zadań publicznych Powiatu Krośnieńskiego, wynikających z przepisów
prawa poprzez włączanie w ich realizację organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność poşytku publicznego.
2. Cele szczegółowe programu wynikają z załoşonego celu głównego i są to:
1) tworzenie warunków do wzmacniania aktywności społecznej w szczególności popularyzacja
róşnych form aktywności organizacji pozarządowych;
2) utrwalanie w świadomości społecznej poczucia
odpowiedzialności za wspólnotę lokalną oraz
jej tradycje;
3) aktywizowanie społeczności lokalnej do udziału
w rozwiązywaniu problemów lokalnych;

3) Zasada suwerenności określa poszanowanie
autonomii organizacji pozarządowych oraz
podmiotów prowadzących działalność poşytku
publicznego przy wzajemnym nieingerowaniu
w sprawy wewnętrzne;
4) Zasada partnerstwa oznacza współpracę równoprawnych partnerów na warunkach określonych stosowną umową;
5) Zasada efektywności polega na dąşeniu do
osiągnięcia moşliwie najkorzystniejszych efektów w realizacji zadań publicznych;
6) Zasada uczciwej konkurencji i jawności polega
na wypracowaniu przejrzystych zasad współpracy opartych na równych, jawnych kryteriach
wspierania organizacji pozarządowych oraz
podmiotów prowadzących działalność poşytku
publicznego.
§ 4. Przedmiot współpracy
1. Obszar współpracy Powiatu Krośnieńskiego
z organizacjami obejmuje sferę zadań publicznych,
o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności
poşytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2010r., Nr 234, poz. 1536 ze zm.).
2. Zadania priorytetowe samorządu powiatowego w roku 2012 w zakresie:
1. Kultury, ochrony zabytków i opieki nad zabytkami Zadanie:
-

wspieranie działalności kulturalnej poprzez
organizację konkursów, spotkań, warsztatów, konferencji, wydawanie niekomercyjnych publikacji o zasięgu powiatowym.

-

wspomaganie twórczości artystycznej.

4) poprawa jakości şycia poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych.
§ 3. Zasady współpracy
1) Współpraca Powiatu Krośnieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność poşytku publicznego
odbywa się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności,
uczciwej konkurencji oraz jawności;
2) Zasada pomocniczości wskazuje podział zadań
między sektorem publicznym a obywatelskim;

2. Kultury fizycznej i sportu Zadanie:
-

upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
poprzez organizację zawodów sportowych,
organizację przedsięwzięć dotyczących
sportu dla róşnych środowisk o zasięgu
powiatowym.

3. Turystyki Zadanie:
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promocja walorów turystycznych Ziemi
Krośnieńsko – Gubińskiej poprzez organizację imprez turystycznych, promocję produktu regionalnego oraz wydawanie niekomercyjnych publikacji.

4. Pomocy społecznej Zadanie:
-

wspieranie osób niepełnosprawnych w zakresie integracji ze środowiskiem oraz
rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień.

5. Promocji i ochrony zdrowia Zadanie:
-

popularyzowanie wiedzy o zachowaniach
zdrowotnych oraz profilaktyce chorób,

-

wspieranie działań w zakresie profilaktyki
zdrowotnej.

6. Porządku i bezpieczeństwa publicznego. Zadanie:
-

promowanie zachowań i zapewnianie bezpieczeństwa osobom przebywającym nad
wodami w Powiecie Krośnieńskim.

7. Współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Zadanie:
-

wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na terenie Powiatu Krośnieńskiego.

§ 5. Formy współpracy Współpraca Powiatu
Krośnieńskiego z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy odbywać się będzie w szczególności w formach:
1. powierzania zadania (finansowania)
wspierania zadania (współfinansowania),

oraz

2. wzajemnego informowania się o planowanych
kierunkach działalności i współdziałania w celu
harmonizacji tych kierunków,
3. konsultowania projektów aktów normatywnych
w dziedzinach dotyczących działalności tych
organizacji, w szczególności poprzez zamieszczanie projektów aktów normatywnych na
stronie internetowej Powiatu Krośnieńskiego,
4. promocji działalności organizacji pozarządowych w zakresie wykonywanych zadań na stronie internetowej Powiatu Krośnieńskiego oraz
w lokalnych mediach,
5. pomocy w nawiązaniu przez organizacje pozarządowe kontaktów ponadgminnych i międzynarodowych poprzez udzielenie rekomendacji
organizacjom starającym się nawiązać takie
kontakty,
6. współorganizowania konferencji oraz forów
tematycznych do spraw organizacji, dialogu
obywatelskiego, dzieci i młodzieşy oraz innych
potrzeb ,
7. umoşliwienia dostępu do sal konferencyjnych
oraz wyposaşenia niezbędnego do przeprowadzenia spotkań organizacji realizującej zadanie
na rzecz Powiatu,

Poz. 2600

8. Udzielanie pomocy organizacjom w pozyskiwaniu środków z innych ŝródeł poprzez wydawanie referencji składanym projektom oraz
udzielanie poşyczek na pokrycie wkładu własnego do kwoty 10 tys. zł.
§ 6. Okres realizacji Realizacja zaplanowanych
zadań odbędzie się w roku kalendarzowym 2012.
§ 7. Sposób realizacji programu
1. Zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych odbywa się na podstawie
otwartych konkursów ofert, ogłaszanych przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego na zasadach określonym w ustawie.
2. Na stronie internetowej Powiatu www.powiat
krosnienski.pl jest prowadzony serwis dotyczący
organizacji pozarządowych, w szczególności dotyczy:
1) Zadań publicznych, które będą realizowane
w roku 2012 wraz z wysokością środków finansowych na ich wykonanie;
2) Ogłoszenia o konkursie na rok 2012;
3) Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
i poruszane problemy dotyczące organizacji
pozarządowych.
3. Prowadzona jest baza danych o organizacjach
pozarządowych oraz rejestr organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne, które otrzymały dofinansowanie z budşetu Powiatu.
4. Szczegółowy sposób konsultowania z Powiatową Radą Działalności Poşytku Publicznego Powiatu Krośnieńskiego i organizacjami pozarządowymi
projektów prawa miejscowego określa uchwała
Nr XL/300/2010 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia
27 paŝdziernika 2010r. w sprawie szczegółowego
sposobu konsultowania z radą działalności poşytku
publicznego oraz organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi 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.
5. Zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert
odbywa się na zasadach określonych w ustawie
o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536 ze zm.).
§ 8. Wysokość środków przeznaczanych na realizację programu Wysokość środków przeznaczanych
na realizację programu w 2012r. wynosi 33 tys. zł.
§ 9. Sposób oceny realizacji programu
1. Zarząd Powiatu dokonuje ewaluacji programu
współpracy za okres realizacji programu.
2. Uwagi, wnioski i propozycje dotyczące bieşącej realizacji programu mogą być zgłaszane Zarządowi Powiatu.
3. Uwagi, wnioski i propozycje związane z realizowanymi przez organizacje pozarządowe zadania-
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mi publicznymi, będą wykorzystywane do usprawnienia współpracy.

ce specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej
zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

4. Do oceny realizacji programu stosowane są
następujące mierniki ilościowe:

5. Przewodniczącym komisji konkursowej jest
przedstawiciel Zarządu Powiatu.

1) Ilość i struktura organizacji pozarządowych
współpracujących z Powiatem;

6. Komisja konkursowa ocenia merytorycznie
oferty, które przeszły pozytywnie weryfikację formalną. Ocena merytoryczna w szczególności polega
na:

2) Ilość i struktura ogłoszonych konkursów, złoşonych ofert i podpisanych umów;
3) Ilość przeprowadzonych szkoleń dla organizacji
pozarządowych.
§ 10. Informacja o sposobie tworzenia programu
oraz przebiegu konsultacji
1. Roczny programu współpracy tworzony jest
na podstawie wykonania programu współpracy na
rok 2011 oraz po przeprowadzeniu konsultacji
z organizacjami pozarządowymi i Powiatową Radą
Działalności Poşytku Publicznego.
2. Konsultacje przeprowadza się w sposób określony w uchwale Nr XL/300/2010 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 27 paŝdziernika 2010r. w sprawie
szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności poşytku publicznego oraz organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
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.
§ 11. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych
konkursach ofert
1. Komisja konkursowa powoływana jest w celu
opiniowania ofert złoşonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonych przez Starostwo
otwartych konkursów ofert.
2. Komisję konkursowa powołuje Zarząd Powiatu Krośnieńskiego najpóŝniej w ostatnim dniu składania ofert.
3. Komisja konkursowa składa się z trzech przedstawicieli Zarządu Powiatu oraz dwóch osób reprezentujących organizacje pozarządowe, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe, biorące udział w konkursie.
4. W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć takşe, z głosem doradczym, osoby posiadają2 600

1) Ocenie moşliwości realizacji zadania przez oferenta;
2) Ocenie spójności celu realizacji zadania określonego w ogłoszeniu oraz w ofercie z zakresem rzeczowym zadania, harmonogramem
i kosztorysem;
3) Sprawdzeniu oferty pod względem rachunkowym.
7. Dla kaşdej ocenianej oferty komisja konkursowa sporządza kartę oceny merytorycznej, w której
wpisuje liczbę punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji oraz zakres koniecznych
zmian.
8. W przypadku proponowania mniejszej kwoty
dotacji od zapisanej w ofercie, komisja konkursowa
opisuje na kartach oceny merytorycznej zakres koniecznych zmian kosztorysu i/lub harmonogramu
i/lub zakresu rzeczowego zadania.
9. Z prac komisji konkursowej sporządza się protokół, który zamieszczany jest zgodnie z art. 13 ust. 3
ustawy.
§ 12. Postanowienia końcowe W sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie zastosowanie mają przepisy ustawy o działalności poşytku
publicznego i o wolontariacie, Kodeksu Cywilnego,
ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o zamówieniach publicznych.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 14. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jacek Kurzępa
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UCHWAŁA NR XIII/77/2011
RADY POWIATU ŻARSKIEGO
z dnia 29 listopada 2011r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XI/69/2011 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 września 2011r. w sprawie
ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg w Powiecie Żarskim i ich parkowania na
parkingach strzeżonych
Na podstawie art. 130a ust. 6 ustawy z dnia
20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (tj.
– Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 ze zm.), oraz art. 12
pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. – O samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1592 ze zm.) uchwala co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XI/69/2011 Rady Powiatu Şarskiego z dnia 29 września 2011r. w sprawie ustalenia
wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg
w Powiecie Şarskim i ich parkowania na parkingach
strzeşonych wprowadza się zmiany:

1. w § 2 skreśla się pkt 8,
2. w § 3 skreśla się ust. 2
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Janusz Dudojć
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UCHWAŁA NR XIII/79/2011
RADY POWIATU ŻARSKIEGO
z dnia 29 listopada 2011r.
w sprawie Rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na
rok 2012
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 22 i art. 12 pkt. 11
ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j. t. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 ze
zmianami) oraz art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r., Nr 96, poz. 873
ze zmianami.), uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Roczny program współpracy
Powiatu Şarskiego z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności poşytku publicznego i wolontariacie na rok 2012, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Şarskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2012r.
Przewodniczący rady
Janusz Dudojć

Załącznik
do uchwały Nr XIII/79/2011
Rady Powiatu Żarskiego
z dnia 29 listopada 2011r.
Roczny program współpracy Powiatu Żarskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie
Tytuł I
WSTĘP
Organizacje pozarządowe, obok sektora publicznego
i prywatnego są trzecim sektorem działającym na
rzecz dobra publicznego. Stanowią one bazę dla
rozwoju lokalnych społeczności, zrzeszają bowiem
najaktywniejszych i najbardziej wraşliwych na sprawy społeczne obywateli danego środowiska. Podejmują cenne działania dla dobra mieszkańców
oraz integrują i aktywizują społeczność lokalną.
Z tego względu stanowią znakomite uzupełnienie
działań podejmowanych przez lokalne samorządy.
Współpraca jednostek samorządowych z organizacjami pozarządowymi stwarza szansę na lepsze zorganizowanie wspólnego celu, jakim jest poprawa
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jakości şycia mieszkańców powiatu şarskiego. Niezmiernie waşne jest więc budowanie i utrwalanie
podstaw trwałej i systematycznej współpracy administracji samorządowej z organizacjami pozarządowymi.
Tytuł II

Poz. 2602
d) integracja podmiotów polityki lokalnej obejmującej swym zakresem sferę zadań publicznych.
Rozdział 2
ZASADY WSPÓŁPRACY

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Współpraca z organizacjami pozarządowymi w powiecie opiera się na następujących zasadach:

1. Program określa cele, formy, zasady oraz zakres przedmiotowy współpracy z organizacjami
prowadzącymi działalność poşytku publicznego,
w zakresie prowadzenia działalności w sferze zadań
publicznych powiatu.

1) pomocniczości – samorząd udziela pomocy organizacjom pozarządowym w niezbędnym zakresie, uzasadnionym potrzebami wspólnoty
samorządowej;

2. Ilekroć w Programie jest mowa o:
1) ustawie – naleşy przez to rozumieć ustawę
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poşytku
publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96,
poz. 873 z póŝn. zm.),
2) organizacjach pozarządowych – naleşy przez to
rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ww.
ustawy,
3) programie – naleşy przez to rozumieć Roczny
program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności poşytku publicznego i wolontariacie na rok 2012,
4) Radzie – naleşy przez to rozumieć Radę Powiatu Şarskiego,
5) Zarządzie – naleşy przez to rozumieć Zarząd
Powiatu Şarskiego,
6) Staroście – naleşy przez to rozumieć Starostę
Şarskiego,
7) Starostwie – naleşy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Şarach,
8) powiecie – naleşy przez to rozumieć powiat
şarski,
9) konkursie – naleşy przez to rozumieć otwarty
konkurs ofert.
Rozdział 1
CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU
1. Cel główny Budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy powiatem a organizacjami pozarządowymi.
2. Cele szczegółowe:

2) partnerstwa – współpraca równorzędnych dla
siebie podmiotów w rozwiązywaniu wspólnie
zdefiniowanych problemów i osiąganiu razem
wytyczonych celów;
3) suwerenności – szanując swoją autonomię powiat i organizacje pozarządowe nie narzucają
sobie wzajemnie zadań, posiadają zdolność do
bycia podmiotem prawa;
4) efektywności – wspólne dąşenie do osiągnięcia
moşliwie najlepszych efektów realizacji zadań
publicznych;
5) uczciwej konkurencji – równe traktowanie
wszystkich podmiotów w zakresie wykonywanych działań;
6) jawności – procedury postępowania przy realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, sposób udzielania oraz wykonania
zadania są jawne.
Rozdział 3
ZAKRES PRZEDMIOTOWY
Powiat prowadzi działalność w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy we współpracy z organizacjami pozarządowymi, prowadzącymi na terenie powiatu działalność poşytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom
powiatu. Współpraca powiatu z organizacjami pozarządowymi moşe mieć charakter finansowy
i pozafinansowy.
Rozdział 4
FORMY WSPÓŁPRACY
1. zlecania realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie;
2. wzajemne informowanie się o planowanych
kierunkach działalności i współdziałania w celu
zharmonizowania tych kierunków;

a) stworzenie warunków dla powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych;

3. konsultowanie z organizacjami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych podmiotów

b) zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego
na kreowanie polityki społecznej w powiecie;

4. współorganizowanie szkoleń z zakresu działalności organizacji pozarządowych, tworzenia
wspólnych zespołów o charakterze doradczym
i inicjatywnym;

c) poprawa jakości şycia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych;
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5. sprawowania patronatu nad imprezami organizowanymi przez organizacje pozarządowe
w powiecie şarskim;
6. pomoc w organizacji konkursów, udział w komisjach konkursowych;
7. udział w spotkaniach, konferencjach, naradach,
szkoleniach organizowanych przez organizacje
pozarządowe.
Rozdział 5
PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE
Sfera zadań publicznych realizowanych przez powiat
przy współpracy z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami obejmuje w roku 2012 następujące zadania priorytetowe:
1. w zakresie kultury fizycznej i turystyki:
1) Zadanie wspierania rozwoju kultury fizycznej
i sportu poprzez: organizację zawodów sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Młodzieşy, organizacja innych imprez sportoworekreacyjnych.
2) Zadanie wspierania działań na rzecz rozwoju
i upowszechniania turystyki poprzez: organizację imprez turystycznych, popularyzację działań
w zakresie krajoznawstwa i turystyki, szkolenie
kadr turystycznych, rozwój infrastruktury turystycznej.
2. w zakresie promocji, polityki regionalnej
i edukacji:
Zadanie zwiększenia moşliwości wykorzystania funduszy UE dla rozwoju powiatu poprzez udzielanie
pomocy organizacjom regionalnym, prowadzenie
szkoleń w zakresie pozyskiwania środków finansowych, wspieranie i promocję wartościowych przedsięwzięć edukacyjnych o charakterze powiatowym,
wspieranie działań mających na celu rozwój przedsiębiorczości, samorządności i wolontariatu wśród
społeczeństwa.
3. w zakresie kultury:
Zadanie wspierania w ramach mecenatu wartościowych przedsięwzięć o charakterze powiatowym
w zakresie rozwoju kultury, dziedzictwa kulturowego, promocji twórczości, edukacji kulturalnej poprzez organizowanie festiwali, konkursów, przeglądów i spotkań, plenerów, warsztatów, konferencji,
kursów, seminariów i innych imprez mających znaczenie dla mieszkańców powiatu dla rozwoju kultury
i sztuki oraz jej promocji zagranicznej, wspieranie
amatorskiego ruchu artystycznego, twórczości ludowej, działania na rzecz odnowy i propagowania
kultur mniejszości narodowych, wspieranie wszelkich form edukacji kulturalnej dzieci i młodzieşy,
zapewnienie dostępu do dóbr kultury osobom niepełnosprawnym, zadanie prowadzenia biblioteki
powiatowej.
4. w zakresie ochrony i promocji zdrowia:
Zadanie wspierania działań na rzecz promocji zdrowia poprzez; działalność edukacyjną wśród społeczeństwa w celu ograniczenia liczby nowych zaka-
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şeń HIV, przeciwdziałania narkomanii i innym uzaleşnieniom, działania z zakresu profilaktyki chorób
nowotworowych, w tym ze szczególnym naciskiem
na nowotwory szyjki macicy i piersi, prostaty, promowania zdrowego stylu şycia i aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieşy, wspieranie działań
edukacyjnych dzieci i młodzieşy w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, profilaktyka
chorób układu krąşenia, próchnicy zębów, astmy,
dofinansowanie badań profilaktycznych i szczepień,
organizacja „białych niedziel” na terenach wiejskich.
5. w zakresie pomocy społecznej:
Zadanie prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej, zadanie prowadzenia domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąşy, współpraca ze stowarzyszeniem rodzin zastępczych oraz Ośrodkiem
Adopcyjno-Opiekuńczym mająca na w celu rozwój
pieczy zastępczej.
6. w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych:
7. Wspieranie działań mających na celu powstanie hospicjum w powiecie şarskim.
Rozdział 6
OKRES REALIZACJI PROGRAMU
Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2012 obowiązuje od 01.01.2012r.
do 31.12.2012r. Konkursy na realizację zadań publicznych będą ogłaszane nie wcześniej niş po przyjęciu i przekazaniu Radzie projektu budşetu na dany
rok przez Zarząd.
Rozdział 7
SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU
1. Wydział Spraw Społecznych Starostwa oraz
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Şarach prowadzą bezpośrednią współpracę z organizacjami
pozarządowymi, która w szczególności polega na:
a) przygotowaniu i prowadzeniu konkursów dla
organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych;
b) sporządzaniu sprawozdań ze współpracy
z organizacjami pozarządowymi;
c) podejmowaniu i prowadzeniu bieşącej
współpracy z organizacjami pozarządowymi.
2. Głównym koordynatorem współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi jest Wydział
Spraw Społecznych Starostwa.
Rozdział 8
WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA
FINANSOWANIE
1. Finansowanie zadań publicznych zleconych do
realizacji organizacjom pozarządowym odbywa się
w ramach budşetu powiatu określanym w kaşdym
roku obowiązywania programu oraz ze ŝródeł pozabudşetowych pozyskanych przez powiat.
2. Wysokość środków na poszczególne zadania
powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecz-
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nej w 2012r. w zakresie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych oraz w zakresie pomocy społecznej zostanie określona w odrębnej uchwale.
3. Poszczególne zadania, zlecane organizacjom
pozarządowym będą finansowane ze środków własnych powiatu. Na realizację zadań publicznych
określonych w ust. IV pkt. 1-3 planuje się przeznaczyć środki finansowe nie mniejsze niş w roku 2011,
tj. min. 75.300zł.
4. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych będzie określona w uchwale budşetowej na 2012 rok.
Rozdział 9
SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU
1. Zarząd sprawuje kontrolę merytoryczną i finansową nad realizacją zadań publicznych przez
organizacje pozarządowe poprzez:
a) egzekwowanie przestrzegania postanowień
zawartych w ustawie, umowach oraz niniejszym programie;
b) analizę i ocenę przedkładanych przez organizacje rozliczeń i sprawozdań;
c) ocenę efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania;
d) ocenę dotyczącą właściwego ujmowania
w działaniach
informacyjno-promocyjnych
informacji o dofinansowaniu lub sfinansowaniu realizacji zadania publicznego przez
Starostwo;
e) egzekwowanie od organizacji wyjaśnień,
zwrotu niewykorzystanych środków lub wykorzystanych niezgodnie z umową.
2. Bieşącym monitoringiem w zakresie realizacji
programu zajmuje się Wydział Spraw Społecznych
Starostwa i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Şarach.
3. Miernikami efektywności realizacji programu
są w szczególności informacje dotyczące:
a) liczby organizacji pozarządowych, które podjęły się we współpracy z powiatem realizacji
zadania publicznego na rzecz lokalnej społeczności;
b) wysokości środków finansowych przeznaczonych z budşetu powiatu oraz jednostek
organizacyjnych powiatu na realizację tych
zadań;
c) liczby osób, będących adresatami poszczególnych działań publicznych;
d) liczba wspólnych przedsięwzięć podejmowanych przez organizacje pozarządowe i powiat.
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4. Zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert
odbywa się na zasadach określonych w ustawie.
Rozdział 10
INFORMACJE O SPOSOBIE TWORZENIA
PROGRAMU ORAZ O PRZEBIEGU
1. Prace nad przygotowaniem programu zostały
zainicjowane przez Starostę Powiatu. Na stronie
internetowej www.powiatzary.pl i w dziale NGO
oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie zostały
umieszczone w dniu 10.11.2011r. informacje o moşliwości wnoszenia uwag i wniosków do przygotowywanego programu na rok 2012. Informacje
o przebiegu
konsultacji
zgodnie
z Uchwałą
nr LII/275/10 Rady Powiatu Şarskiego z dnia 26 paŝdziernika 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
poşytku publicznego i o wolontariacie, zostały zamieszczone na stronie internetowej Starostwa
www.powiatzary.pl w zakładce NGO.
2. Po uchwaleniu przez Radę, program zostanie
zamieszczony na stronie internetowej powiatu
www.powiatzary.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie.
Rozdział 11
TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA
KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA
OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT
1. Podstawowym trybem przekazywania środków finansowych organizacjom pozarządowym jest
konkurs. W przypadkach wskazanych przez ustawę
dopuszczalne jest stosowanie innego trybu.
2. Konkursy na realizację zadań publicznych będą ogłaszane nie wcześniej niş po przyjęciu
i przekazaniu Radzie projektu budşetu na dany rok
przez Zarząd.
3. Zarząd powołuje komisję konkursową w celu
przeprowadzenia konkursu oraz przedłoşenia Zarządowi propozycji wyboru ofert, na które proponuje
się udzielenie dotacji. Wyboru ofert dokona Zarząd.
4. W skład komisji konkursowej wchodzą:
a) przedstawiciel desygnowany przez Zarząd
- przewodniczący,
b) przedstawiciel desygnowany przez merytoryczną Komisję Rady,
c) przedstawiciel danego wydziału Starostwa
w ramach merytorycznych priorytetów,
d) przedstawiciel lub przedstawiciele organizacji pozarządowych niebiorących udziału
w konkursie.
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5. W ocenie oferty złoşonej w konkursie nie mogą uczestniczyć osoby powiązane z podmiotem
składającym ofertę, co do których mogą istnieć zastrzeşenia odnośnie zachowania zasady bezstronności.
6. Pracami komisji konkursowej kieruje przewodniczący.

Poz. 2602, 2603
b) merytoryczna ocena ofert spełniających wymagania formalne;
c) propozycja podziału środków finansowych
na poszczególne oferty.

11. Z prac komisji konkursowej sporządza się
protokół.

7. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów. Termin i miejsce posiedzenia komisji określa przewodniczący.

12. Komisja konkursowa przedstawia Zarządowi
propozycje podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych.

8. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy pełnego składu osobowego. W przypadku równej liczby głosów decyduje
głos przewodniczącego.

13. Organizacja pozarządowe mogą z własnej
inicjatywy złoşyć ofertę realizacji zadań publicznych
w trybie przewidzianym przez ustawę.

9. Uczestnictwo w pracach komisji konkursowej
jest nieodpłatne.
10. Do zadań
w szczególności:

komisji

konkursowej

naleşy

a) formalna weryfikacja złoşonych ofert;

Rozdział 12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zarząd przedstawi Radzie informację z realizacji
„Rocznego programu współpracy Powiatu Şarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poşytku publicznego i wolontariacie na rok 2012
w terminie do 30 kwietnia 2013 roku.
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UCHWAŁA NR XIII/80/2011
RADY POWIATU ŻARSKIEGO
z dnia 29 listopada 2011r.
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie w pasie drogowym
urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity
z 2001r. Dz. U. nr 142, poz. 1592 z póş. zm.) oraz
art. 40 ust. 3 i 8 ustawy z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 19,
poz. 115 z póş. zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele nie związane
z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem
i ochroną dróg, dotyczące:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym,
2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego.
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niş wymienione w pkt. 1-3.

§ 2. 1. Za zajęcie 1m² powierzchni jezdni pasa
drogowego dróg powiatowych o których mowa
w § 1, pkt 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za
kaşdy dzień zajęcia:
1) przy zajęciu
– 5,00zł/m²,

jezdni

do

20%

szerokości

2) przy zajęciu jezdni powyşej 20% do 50% szerokości – 8,00zł/m²,
3) przy zajęciu jezdni powyşej 50% do całkowitego
zajęcia jezdni – 10,00zł/m².
2. Stawki określone w ust. 1, pkt. 1 niniejszego
paragrafu stosuje się takşe do chodników, placów,
zatok postojowych i autobusowych, ścieşek rowerowych, i ciągów pieszych.
3. Do elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 i 2 ustala się stawkę opłat za kaşdy
dzień zajęcia 1m² pasa drogowego w wysokości
3,00zł m².
4. Zajęcie pasa drogowego na czas krótszy niş
24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.
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§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym
mowa w § 1, pkt 2 ustala się następujące roczne
stawki opłat za 1m² powierzchni pasa drogowego
Lp.

Lokalizacja urządzenia w terenie

1.
2.
3.

poza obszarem zabudowanym
w obszarze zabudowanym
na drogowych obiektach inşynierskich

2. Opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia o powierzchni rzutu poziomego
mniejszej niş jeden 1m² wynosi jak za 1m².
§ 4. Za zajęcie pasa drogowego o którym mowa
w § 1 pkt 3 ustala się następujące stawki opłat za
1m² powierzchni za 1 dzień:
1. Pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy
stoiska i obiektu handlowego lub usługowego:
1) poza terenem zabudowanym - 0,20zł/m²
2) w terenie zabudowanym - 0,30zł/m² .
2. Pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy
innych obiektów - 0,30zł/m².

Poz. 2603, 2604

drogi powiatowej zajętego przez rzut poziomy
umieszczonego urządzenia:

Lokalizacja urządzenia w pasie drogowym
w poprzek drogi
wzdłuş drogi
w jezdni poza jezdnią
50,00 zł
32,00 zł
16,00 zł
40,00 zł
16,00 zł
16,00 zł
200,00 zł
3. Reklamy, banery, plakaty (w tym równieş wyborcze) za 1m² powierzchni reklamy - 1,50zł
4. Opłata za reklamy o powierzchni mniejszej niş
1m² wynosi jak za 1m².
§ 5. Opłaty nalicza i pobiera Zarząd Powiatu Şarskiego.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu.
§ 7. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Janusz Dudojć
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ANEKS NR 2
DO POROZUMIENIA NR 45/DG/2009 Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2009R.
z dnia 28 paŝdziernika 2011r.
w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Zbąszynek
zawarty pomiędzy:
Powiatem Świebodzińskim, reprezentowanym przez
Zarząd Powiatu Świebodzińskiego, w imieniu którego działają:
1. Starosta Zbigniew Szumski
2. Wicestarosta Jakub Jarecki
przy kontrasygnacie Skarbnika – Doroty Karbowiak,
zwanym dalej „Przekazującym”
a
Gminą Zbąszynek, reprezentowaną przez:
Burmistrza Wiesława Czyczerskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika – Anety Nawracały,
zwaną dalej „Przejmującym”
o następującej treści:
§ 1. § 4 Porozumienia otrzymuje następujące
brzmienie: „§ 4. Na prowadzenie zadań wymienionych w § 2 Przekazujący przeznaczy kwotę 21.372zł
(słownie: dwadzieścia jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa zł 00/100).”

§ 2. § 5 Porozumienia otrzymuje następujące
brzmienie: „§ 5. Za zimowe utrzymanie dróg Starostwo Powiatowe w Świebodzinie zapłaci w dwóch
ratach:
1) za okres do 31.12. danego roku – 40% kwoty
wymienionej w § 4 Porozumienia, w terminie
do 31.12. danego roku. Rozliczenie otrzymanej
dotacji wraz z dokumentami potwierdzającymi
zrealizowanie zadania Przejmujący przedstawi
Przekazującemu do 14 stycznia następnego roku,
2) za okres od 01.01. do 31.03. następnego roku
60% kwoty wymienionej w § 4 Porozumienia,
w terminie do 31.03. następnego roku. Rozliczenie otrzymanej dotacji wraz z dokumentami potwierdzającymi zrealizowanie zadania
Przejmujący przedstawi Przekazującemu do
14 kwietnia następnego roku.
§ 3. Pozostałe warunki Porozumienia pozostają
bez zmian.
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§ 4. Aneks niniejszy wchodzi w şycie z dniem
podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Poz. 2604, 2605
Skarbnik Powiatu
Dorota Karbowiak
Przejmujący:
Burmistrz
Wiesław Czyczerski
Skarbnik Gminy
Aneta Nawracała

Przekazujący:
Starosta
Zbigniew Szumski
Wicestarosta
Jakub Jarecki
2 60 4
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
WOJEWODY LUBUSKIEGO
NR NK-I.4131.433.2011.AHOR
z dnia 25 listopada 2011r.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r.,
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) stwierdzam niewaşność
w części dotyczącej § 4 od słów: „którzy nabyli
czynne prawo wyborcze najpóŝniej w dniu rozpoczęcia konsultacji” uchwały Nr XI.84.2011 Rady
Gminy w Otyniu z dnia 28 paŝdziernika 2011r.
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia
konsultacji z mieszkańcami Gminy Otyń.

nia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji nie
mieści się prawo do określania podmiotów uprawnionych do udziału w konsultacjach. Kompetencja
zawarta w tym przepisie upowaşnia radę gminy
jedynie do określenia zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji. Przez „zasady” naleşy rozumieć tezy,
w treści których zawarte jest prawo rządzące jakimiś
procesami, podstawa na której coś się opiera, zaś
z pojęciem „trybu” wiąşe się sposób postępowania.

UZASADNIENIE

Następnie trzeba wskazać, iş zarówno w art. 5a
ust. 2, jak teş w ust. 1 art. 5a ustawy o samorządzie
gminnym, ustawodawca postanowił, şe uprawnionymi do konsultacji są mieszkańcy gminy. Norma ta
nie zawiera şadnych ograniczeń, ani teş nie odsyła
w tym zakresie do innych aktów prawa. W art. 1
ustawy o samorządzie gminnym, zdefiniowano pojęcie gminy przyjmując, şe mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową (ust. 1)
a przez gminę naleşy rozumieć wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium (ust. 2). Wspólnotę tworzą osoby trwale z nią związane, a więc
stale zamieszkujące w danej gminie. Wykładnia celowościowa wskazuje więc na potrzebę utoşsamienia pojęcia „mieszkaniec gminy” z pojęciem „osoby
stale zamieszkującej” na obszarze tej gminy. Poniewaş w zasadzie miejsce zamieszkania zaleşne jest od
zamiaru, a więc od woli konkretnej osoby, a o charakterze pobytu decydują równieş okoliczności faktyczne wskazujące na zamiar rzeczywisty, zatem
osoby, które spełniają wymienione przesłanki są
mieszkańcami gminy i şadne inne kryteria nie powinny decydować o uznaniu danej osoby za mieszkańca gminy. Powyşsze rozumowanie prowadzi do
wniosku, şe niedopuszczalne jest zatem doprecyzowanie postanowieniami uchwały rady gminy kręgu
osób uprawnionych do wzięcia udziału w konsultacjach.

W dniu 28 paŝdziernika 2011r. Rada Gminy w Otyniu
podjęła uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy
Otyń.
Uchwała została doręczona
w dniu 8 listopada 2011r.

organowi

nadzoru

Po dokonaniu analizy prawnej organ nadzoru
stwierdza, şe uchwała w ww. zakresie podjęta została z istotnym naruszeniem art. 5a ust. 2 ustawy
o samorządzie gminnym.
Zgodnie z treścią art. 5a ust. 1. ustawy o samorządzie gminnym w wypadkach przewidzianych ustawą
oraz w innych sprawach waşnych dla gminy mogą
być przeprowadzane na jej terytorium konsultacje
z mieszkańcami gminy. Z kolei w myśl ust. 2 art. 5a
zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy określa uchwała rady gminy. Przepis
ten stanowi ogólną normę kompetencyjną do podejmowania przez radę gminy uchwał w sprawach
określania zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
z mieszkańcami gminy. W przedmiotowej uchwale
Rada Gminy w Otyniu, oprócz ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
gminy, postanowiła równieş określić, jaki wymóg
naleşy spełniać, by móc uczestniczyć w konsultacjach społecznych. I tak mocą § 4 uchwały postanowiono, iş: „Uprawienie do udziału w konsultacjach
społecznych posiadają mieszkańcy Gminy, którzy
nabyli czynne prawo wyborcze najpóŝniej w dniu
rozpoczęcia konsultacji”. W ocenie organu nadzoru
w ramach przewidzianego w art. 5a ust. 2 ustawy
o samorządzie gminnym upowaşnienia do określe-

Zawęşenie pojęcia mieszkańca gminy do osoby posiadającej „czynne prawo wyborcze” jest raşącym
naruszeniem prawa materialnego, tj. art. 5a ust. 2
ustawy o samorządzie gminnym. Analogiczny pogląd wyraził Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Opolu w wyroku z dnia 13 czerwca 2006r. (sygn.
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akt II SA/Op 213/06) oraz Naczelnego Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 26 lipca 2002r. (sygn. akt
II SA/Wr 1116/02), w którym to Sąd wskazał, şe
„wśród zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
nie mieści się określenie praw podmiotowych decydujących o prawie jednostki do udziału w konsultacjach. Wszyscy są równi wobec prawa i wszyscy
mają prawo do równego traktowania przez władze
publiczne (art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej). Ograniczenie w zakresie korzystania
z konstytucyjnych wolności i praw moşe być ustanowione tylko w ustawie (art. 31 ust. 3 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej). Stąd teş przyjąć naleşy, iş
ograniczenie liczby osób uprawnionych do wzięcia
udziału w konsultacjach wyłącznie do tych co posiadają czynne prawo wyborcze stanowi naruszenie
powyşszych zasad konstytucyjnych”.
Stąd teş naleşało orzec o niewaşności § 4 od słów:
„którzy nabyli czynne prawo wyborcze najpóŝniej
2 605

Poz. 2605

w dniu rozpoczęcia konsultacji” przedmiotowej
uchwały.
Od niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego słuşy
prawo wniesienia skargi, za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. w terminie 30 dni
od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.
Zgodnie z art. 92 ustawy o samorządzie gminnym
stwierdzenie przez organ nadzoru niewaşności
uchwały organu gminy wstrzymuje jej wykonanie
z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem
niewaşności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia
nadzorczego.
z up. Wojewody Lubuskiego
Dyrektor Generalny
Czesław Domalewski
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Egzemplarze bieşące i z lat ubiegłych, w miarę posiadanych rezerw, moşna 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 sprzedaşy Lubuskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul Jagiellończyka 8, codziennie w godz. 730 - 1530
• Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłoşone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami:
Dzienniki Urzędowe wraz ze skorowidzami wyłoşone 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.

Wydawca: Wojewoda Lubuski
Redakcja: Naczelny Redaktor: Anna Zacharia Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego ul. Jagiellończyka 8,
66-400 Gorzów Wlkp., tel. (0-95) 7115-585, e-mail – anna.zacharia@uwoj.gorzow.pl; justyna.strelau@uwoj.gorzow.pl
Skład druk i rozpowszechnianie: Biuro Gospodarcze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. (0-95) 7115-210, e-mail: biurogospodarcze@uwoj.gorzow.pl

Rozpowszechnianie – Administracja i stały punkt sprzedaşy: Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, tel. (0-95) 7115-210
Tłoczono z polecenia Wojewody Lubuskiego w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. – Biuro Gospodarcze

Nakład 60 egz.

ISSN

Cena

zł

