DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Gorzów Wielkopolski, dnia 21 grudnia 2011r.

Nr 139

TREŚĆ:
Poz.:
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Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim Nr 58 z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie rezerwatu
przyrody "Bagno Chłopiny"

13072

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim Nr 59 z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie rezerwatu
przyrody "Mokradła Sułowskie"

13076

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim Nr 60 z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie rezerwatu
przyrody "Rzeka Przyłężek"

13079

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim Nr 61 z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie rezerwatu
przyrody "Łęgi koło Słubic"

13083

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim Nr 62 z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie rezerwatu
przyrody "Janie im. Włodzimierza Korsaka"

13088

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim Nr 63 z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie rezerwatu
przyrody "Santockie Zakole"
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UCHWAŁY RAD GMIN
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Uchwała Rady Miejskiej w Czerwieńsku Nr VIII/81/11 z dnia 28 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Płoty

13095

Uchwała Rady Miejskiej w Czerwieńsku Nr VIII/83/11 z dnia 28 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leśniów Wielki

13103

Uchwała Rady Miejskiej w Czerwieńsku Nr VIII/85/11 z dnia 28 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zagórze

13110

Uchwała Rady Miejskiej w Szprotawie Nr XV/111/2011 z dnia 30 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego na gruntach obrębu Siecieborzyce w gminie Szprotawa

13118

Uchwała Rady Gminy Lubiszyn Nr XII/77/2011 z dnia 9 listopada
2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubiszyn

13125

Uchwała Rady Gminy Siedlisko Nr IX/73/2011 z dnia 15 listopada
2011r. w sprawie zmiany do uchwały Nr IV/30/2011 Rady Gminy Siedlisko z dnia 21 marca 2011r. w sprawie przyjęcia wzoru deklaracji na
podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku
od nieruchomości

13126
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Uchwała Rady Miejskiej w Iłowej Nr 94/6/X/11 z dnia 29 listopada
2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania
odpadów z nieruchomości

13134

Uchwała Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Nr XIV/105/11 z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy
Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2012

13135

Uchwała Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Nr XIV/107/11 z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzecz na lata 2012 - 2016

13139

Uchwała Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Nr XIV/108/11 z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Międzyrzecz
oraz zasad udzielania pomocy w wynajęciu takich lokali w zasobach
towarzystwa budownictwa społecznego

13162

Uchwała Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich Nr XVII/137/11
z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012”

13178

Uchwała Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich Nr XVII/138/11
z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian uchwały w sprawie
uchwalenia statutu Gminy Strzelce Krajeńskie

13183

Uchwała Rady Gminy Siedlisko Nr X/82/2011 z dnia 5 grudnia 2011r.
w sprawie zmiany w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Siedlisku

13186

UCHWAŁY RAD POWIATU
2917

–

Uchwała Rady Powiatu Żarskiego Nr XIII/78/2011 z dnia 29 listopada
2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
szkół i placówek niepublicznych działających na terenie Powiatu Żarskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

13186

UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA
2918
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–
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Uchwała Sejmiku Województwa Lubuskiego Nr XVI/142/11 z dnia
21 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2012 roku

13190

Uchwała Sejmiku Województwa Lubuskiego Nr XVI/145/11 z dnia
21 listopada 2011r. w sprawie ustalenia zasad na jakich podmioty
lecznicze, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Lubuskie, mogą zbywać, wydzierżawiać, wynajmować, oddawać
w użytkowanie oraz użyczać majątek trwały

13203

UCHWAŁA KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
2920
2921

–
–

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze Nr 513/2011 z dnia 29 listopada 2011r.

13205

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze Nr 524/2011 z dnia 29 listopada 2011r.

13206
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Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze Nr 525/2011 z dnia 29 listopada 2011r.

13207

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze Nr 531/2011 z dnia 29 listopada 2011r.

13208

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze Nr 532/2011 z dnia 29 listopada 2011r.

13210

INFORMACJE
2925
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–
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Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OSZ-4110-20
(11)/2011/324/BO z dnia 24 listopada 2011r.

13211

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OSZ-4110-21
(9)/2011/14720/BO z dnia 8 grudnia 2011r.

13212

DECYZJE
2927

–

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OSZ-4210-52(9)/2011/
334/IX/JG z dnia 9 grudnia 2011r.

13213

OBWIESZCZENIA
2928

–

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 5 grudnia 2011r. o zmianie w składzie Rady Miasta Gorzowa
Wielkopolskiego

13216

WYROKI SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
2929

2930

2931

–

–

–

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp.
z dnia 22 września 2011r., syg. akt I SA/Go 490/11, w sprawie poboru
podatków od osób fizycznych w drodze inkasa

13217

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp.,
sygn. akt II SA/Go 558/11 z dnia 22 września 2011r., w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych (...) na terenie
Miasta i Gminy Dobiegniew

13217

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp.
z dnia 28 września 2011r., sygn. akt II SA/Go 576/11 w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych

13218

ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE
2932
2933
2934

–
–
–

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego Nr NK.I.4131.436.
2011.MGrz z dnia 12 grudnia 2011r.

13218

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego Nr NK.I.4131.449.
2011.ABej z dnia 14 grudnia 2011r.

13220

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego Nr NK.I.4131.453.
2011.MGrz z dnia 15 grudnia 2011r.

13221

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 139
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Poz. 2898

2898
2 898

ZARZĄDZENIE NR 58
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
z dnia 5 grudnia 2011r.
w sprawie rezerwatu przyrody "Bagno Chłopiny"
Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U.
z 2009r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)1) zarządza się,
co następuje:

b) ze względu na główny typ ekosystemu: typ
– torfowiskowy (bagienny) (ET),

§ 1. 1. Rezerwat przyrody „Bagno Chłopiny"
zwany dalej "rezerwatem" o łącznej powierzchni
118,99ha, położony na terenie gminy Lubiszyn,
w powiecie gorzowskim w województwie lubuskim.

§ 4. Bezpośredni nadzór nad rezerwatem sprawuje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wlkp.

2. Wykaz działek ewidencyjnych i adresów leśnych wchodzących w skład rezerwatu określa załącznik Nr 1 do zarządzenia.
3. Przebieg granicy rezerwatu określa mapa
w skali 1:10 000, stanowiąca załącznik Nr 2 do zarządzenia.
§ 2. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych zróżnicowanego
kompleksu ekosystemów torfowiskowych i lasów
bagiennych, z leżącym w części centralnej torfowiskiem przejściowym oraz charakterystyczną roślinnością i fauną.
§ 3. Dla rezerwatu ustala się:
1) rodzaj - torfowiskowy (T);
2) typ i podtyp:
a) ze względu na dominujący przedmiot ochrony: typ – biocenotyczny i fizjocenotyczny
(PBf),
podtyp: biocenoz naturalnych i półnaturalnych (bp),

podtyp – torfowisk przejściowych (tp).

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego2).
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim
Jan Rydzanicz
____________________________
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2009r., Nr 215, poz. 1664, Dz. U. z 2010r. Nr 76, poz. 489,
Nr 119, poz. 804 oraz z 2011r. Nr 34, poz. 170 , Nr 94,
poz. 549, Nr 208, poz. 1241 i Nr 224, poz. 1337.
2) Niniejsze zarządzenie było poprzedzone: - Obwieszczeniem
Wojewody Lubuskiego z dnia 16 stycznia 2002r. w sprawie
ustalenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia
31 grudnia 1998r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 12, poz. 144).
- Rezerwat przyrody „Bagno Chłopiny” został utworzony zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego
z dnia 10 maja 1963r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M.P z 1963r. Nr 49, poz. 250), które utraciło moc obowiązującą z dniem wejścia w życie ustawy o ochronie przyrody
z dnia 16 kwietnia 2004r. - Rezerwat przyrody „Bagno Chłopiny” został uznany rozporządzeniem Nr 8 Wojewody Lubuskiego z dnia 25 lipca 2000r. w sprawie uznania za rezerwat
przyrody (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 18, poz. 157), które
traci moc obowiązującą z dniem wejścia w życie niniejszego
zarządzenia.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 139

– 13073 –

Poz. 2898
Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 58
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 5 grudnia 2011r.
w sprawie rezerwatu przyrody „Bagno Chłopiny”

Wykaz działek ewidencyjnych i adresów leśnych stanowiących rezerwat.
Podział administracyjny
Powiat

Gmina

Podział geodezyjny
Obręb

Nr działki
ewidencyjnej

Adres leśny zgodny z aktualnym planem urządzania lasu
RDLP

Nadleśnictwo

Leśnictwo

Oddział

Pododdział

gorzowski

Lubiszyn

Chłopiny

712

Szczecin

Różańsko

Chłopiny

546

k, l, -c

gorzowski

Lubiszyn

Chłopiny

714

Szczecin

Różańsko

Chłopiny

547

f, g, h, i, j,
k, l, -a, -b, c

gorzowski

Lubiszyn

Chłopiny

715

Szczecin

Różańsko

Chłopiny

548

dx, fx, gx,
hx, ix, jx,
kx, -d, -f

gorzowski

Lubiszyn

Chłopiny

722

Szczecin

Różańsko

Chłopiny

554

a, b, c, d , f
,-a, -b, -c

Własność
Skarb Państwa
w zarządzie
Państwowego
Gospodarstwa
Leśnego-Lasy
Państwowe
Skarb Państwa
w zarządzie
Państwowego
Gospodarstwa
Leśnego-Lasy
Państwowe
Skarb Państwa
w zarządzie
Państwowego
Gospodarstwa
Leśnego-Lasy
Państwowe
Skarb Państwa
w zarządzie
Państwowego
Gospodarstwa
Leśnego-Lasy
Państwowe

Powierzchnia
działki ewidencyjnej
ha

5,64

19,81

16,95

33,25
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gorzowski

gorzowski

Lubiszyn

Lubiszyn

Chłopiny

Chłopiny

– 13074 –

723

724

Szczecin

Szczecin

Różańsko

Różańsko

Poz. 2898

Chłopiny

Chłopiny

555

a, b, c, d, a, -b, -c,

556

a, b, c, d, f,
g, h, i, -a, b, -c

Skarb Państwa
w zarządzie
Państwowego
Gospodarstwa
Leśnego – Lasy
Państwowe
Skarb Państwa
w zarządzie
Państwowego
Gospodarstwa
Leśnego – Lasy
Państwowe

18,00

25,34

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 139

– 13075 –

Poz. 2898

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 58
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 5 grudnia 2011r.
w sprawie rezerwatu przyrody „Bagno Chłopiny”

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 139

– 13076 –

Poz. 2899

2899
2 899

ZARZĄDZENIE NR 59
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
z dnia 5 grudnia 2011r.
w sprawie rezerwatu przyrody "Mokradła Sułowskie"
Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U.
z 2009r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)1) zarządza się,
co następuje:
§ 1. 1. Rezerwat przyrody "Mokradła Sułowskie"
zwany dalej "rezerwatem" o łącznej powierzchni
45,27ha, położony na terenie gminy Rzepin, w powiecie słubickim w województwie lubuskim.
2. Wykaz działek ewidencyjnych i adresów leśnych wchodzących w skład rezerwatu określa załącznik Nr 1 do zarządzenia.
3. Przebieg granicy rezerwatu określa mapa
w skali 1:10 000, stanowiąca załącznik Nr 2 do zarządzenia.
§ 2. Celem ochrony jest zachowanie stanowisk
rzadkich gatunków roślin i ptaków wodno-błotnych
oraz typowego ekosystemu kompleksu śródpolnych
zbiorników astatycznych wraz z charakterystyczną
strukturą, dynamiką i procesami kształtującymi ich
funkcjonowanie.
§ 3. Dla rezerwatu ustala się:
1) rodzaj - torfowiskowy (T);
2) typ i podtyp:
a) ze względu na dominujący przedmiot ochrony: typ – biocenotyczny i fizjocenotyczny
(PBf),

podtyp: biocenoz naturalnych i półnaturalnych (bp),
b) ze względu na główny typ ekosystemu: typ
– wód śródlądowych (W),
podtyp – jezior mezo i eutroficznych (jm).
§ 4. Bezpośredni nadzór nad rezerwatem sprawuje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wlkp.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego2).
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim
Jan Rydzanicz
_____________________________
1)

2)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2009r., Nr 215, poz. 1664, Dz. U. z 2010r. Nr 76, poz. 489,
Nr 119, poz. 804 oraz z 2011r. Nr 34, poz. 170 , Nr 94,
poz. 549, Nr 208, poz. 1241 i Nr 224, poz. 1337.
Niniejsze zarządzenie było poprzedzone: - Obwieszczeniem
Wojewody Lubuskiego z dnia 16 stycznia 2002r. w sprawie
ustalenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia
31 grudnia 1998r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego nr 12, poz. 144).
- Rezerwat przyrody „Mokradła Sułowskie” został utworzony
zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 26 listopada 1990r. w sprawie
uznania za rezerwaty przyrody (M.P z 1990r. Nr 48,
poz. 366), które utraciło moc obowiązującą z dniem wejścia
w życie ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 139

– 13077 –

Poz. 2899
Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 59
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 5 grudnia 2011r.
w sprawie rezerwatu przyrody „Mokradła Sułowskie”

Wykaz działek ewidencyjnych i adresów leśnych stanowiących rezerwat.
Podział administracyjny
Powiat

Gmina

Podział geodezyjny
Obręb

Nr działki
ewidencyjnej

Adres leśny zgodny z aktualnym planem urządzania lasu
Własność
RDLP

Nadleśnictwo

Leśnictwo

Oddział

Pododdział

słubicki

Rzepin

Sułów

97(cz)

Szczecin

Rzepin

Biskupice

97

c, f

słubicki

Rzepin

Sułów

110/1(cz)

Szczecin

Rzepin

Biskupice

110

a, f, h

słubicki

Rzepin

Sułów

126/1(cz)

Szczecin

Rzepin

Biskupice

126

b, c, d, a(cz)

słubicki

Rzepin

Sułów

141/1(cz)

Szczecin

Rzepin

Biskupice

141

a, b, d, f, g

Skarb Państwa
w zarządzie
Państwowego
Gospodarstwa
Leśnego-Lasy
Państwowe
Skarb Państwa
w zarządzie
Państwowego
Gospodarstwa
Leśnego-Lasy
Państwowe
Skarb Państwa
w zarządzie
Państwowego
Gospodarstwa
Leśnego-Lasy
Państwowe
Skarb Państwa
w zarządzie
Państwowego
Gospodarstwa
Leśnego-Lasy
Państwowe

Powierzchnia działki
ewidencyjnej
Ha

10,40

11,58

4,17

19,12

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 139

– 13078 –

Poz. 2899

2 899

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 59
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 5 grudnia 2011r.
w sprawie rezerwatu przyrody „Mokradła Sułowskie”

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 139

– 13079 –

Poz. 2900

2900
2 900

ZARZĄDZENIE NR 60
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
z dnia 5 grudnia 2011r.
w sprawie rezerwatu przyrody "Rzeka Przyłężek"
Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U.
z 2009r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)1) zarządza się,
co następuje:
§ 1. 1. Rezerwat przyrody „Rzeka Przyłężek"
zwany dalej "rezerwatem" o łącznej powierzchni
35,02ha, położony na terenie gminy Kłodawa,
w powiecie gorzowskim w województwie lubuskim.
2. Wykaz działek ewidencyjnych i adresów leśnych wchodzących w skład rezerwatu określa załącznik Nr 1 do zarządzenia.
3. Przebieg granicy rezerwatu określa mapa
w skali 1:10 000, stanowiąca załącznik Nr 2 do zarządzenia.
§ 2. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu rzeki
Przyłężek, nadbrzeżnych skarp i otaczających rzekę
drzewostanów, będący siedliskiem dla występujących w rzece ryb łososiowatych.
§ 3. Dla rezerwatu ustala się:
1) rodzaj - faunistyczny (Fn);
2) typ i podtyp:
a) ze względu na dominujący przedmiot ochrony: typ – faunistyczny (PFn),
podtyp: ryb (ry),

b) ze względu na główny typ ekosystemu: typ
– różnych ekosystemów (EE),
podtyp – lasów i wód (lw).
§ 4. Bezpośredni nadzór nad rezerwatem sprawuje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wlkp.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego2).
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim
Jan Rydzanicz
______________________
1)

2)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2009r., Nr 215, poz. 1664, Dz. U. z 2010r. Nr 76, poz. 489,
Nr 119, poz. 804 oraz z 2011r. Nr 34, poz. 170, Nr 94,
poz. 549, Nr 208, poz. 1241 i Nr 208, poz. 1337.
Niniejsze zarządzenie było poprzedzone: - Obwieszczeniem
Wojewody Lubuskiego z dnia 16 stycznia 2002r. w sprawie
ustalenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia
31 grudnia 1998r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 12, poz. 144).
- Rezerwat przyrody „Rzeka Przyłężek” został utworzony zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 11 grudnia 1995r. w sprawie
uznania za rezerwat przyrody (M.P z 1996r. Nr 5, poz. 57),
które traci moc obowiązującą z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
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Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 60
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 5 grudnia 2011r.
w sprawie rezerwatu przyrody „Rzeka Przyłężek”

Wykaz działek ewidencyjnych i adresów leśnych stanowiących rezerwat.
Podział administracyjny
Powiat

Gmina

Podział geodezyjny
Nr działki
Obręb
ewidencyjnej

Adres leśny zgodny z aktualnym planem urządzania lasu
RDLP

Nadleśnictwo

Leśnictwo

Oddział

Pododdział

gorzowski

Kłodawa

Santoczno

455

Szczecin

Strzelce
Krajeńskie

Wilanów

219

a, -c, -b

gorzowski

Kłodawa

Santoczno

458

Szczecin

Strzelce
Krajeńskie

Wilanów

219

g, -b

gorzowski

Kłodawa

Santoczno

465

Szczecin

Strzelce
Krajeńskie

Wilanów

229

a, c, -c, -b

gorzowski

Kłodawa

Santoczno

468

Szczecin

Strzelce
Krajeńskie

Wilanów

229

k, -b

Własność
Skarb Państwa
w zarządzie
Państwowego
Gospodarstwa
Leśnego-Lasy
Państwowe
Skarb Państwa
w zarządzie
Państwowego
Gospodarstwa
Leśnego-Lasy
Państwowe
Skarb Państwa
w zarządzie
Państwowego
Gospodarstwa
Leśnego-Lasy
Państwowe
Skarb Państwa
w zarządzie
Państwowego
Gospodarstwa
Leśnego-Lasy
Państwowe

Powierzchnia działki
ewidencyjnej
ha

3,16

6,87

12,59

2,24
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gorzowski

Kłodawa

Zdroisko

434

Szczecin

Strzelce
Krajeńskie

Wilanów

239

g, -d

gorzowski

Kłodawa

Santoczno

424

Szczecin

Kłodawa

Rybakowo

497

h, -f, -g

gorzowski

Kłodawa

Zdroisko

400

Szczecin

Kłodawa

Rybakowo

521

a, b, j, -a, b

Skarb Państwa
w zarządzie Państwowego Gospodarstwa LeśnegoLasy
Państwowe
Skarb Państwa
w zarządzie
Państwowego
Gospodarstwa
Leśnego-Lasy
Państwowe
Skarb Państwa
w zarządzie
Państwowego
Gospodarstwa
Leśnego-Lasy
Państwowe

0,67

1,19

8,30
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Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 60
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 5 grudnia 2011r.
w sprawie rezerwatu przyrody „Rzeka Przyłężek”
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ZARZĄDZENIE NR 61
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
z dnia 5 grudnia 2011r.
w sprawie rezerwatu przyrody "Łęgi koło Słubic"
Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U.
z 2009r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)1) zarządza się,
co następuje:
§ 1. 1. Rezerwat przyrody „Łęgi koło Słubic"
zwany dalej "rezerwatem" o łącznej powierzchni
391,0698ha, położony na terenie gminy Słubice,
w powiecie słubickim w województwie lubuskim.
2. Wykaz działek ewidencyjnych i adresów leśnych wchodzących w skład rezerwatu określa załącznik Nr 1 do zarządzenia.
3. Przebieg granicy rezerwatu określa mapa
w skali 1:25 000, stanowiąca załącznik Nr 2 do zarządzenia.
§ 2. Celem ochrony jest zachowanie kompleksu
naturalnych i półnaturalnych ekosystemów łęgowych, wraz z zachodzącymi procesami fluktuacji,
sukcesji i regeneracji, typowych dla doliny wielkiej
rzeki.
§ 3. Dla rezerwatu ustala się:
1) rodzaj - leśny (L);
2) typ i podtyp:
a) ze względu na dominujący przedmiot ochrony: typ – biocenotyczny i fizjocenotyczny
(PBf),

podtyp: biocenoz naturalnych i półnaturalnych (bp),
b) ze względu na główny typ ekosystemu: typ
– różnych ekosystemów (EE),
podtyp – lasów i łąk (lł).
§ 4. Bezpośredni nadzór nad rezerwatem sprawuje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wlkp.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego2).
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim
Jan Rydzanicz
_______________________________
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2009r., Nr 215, poz. 1664, Dz. U. z 2010r. Nr 76, poz. 489,
Nr 119, poz. 804 oraz z 2011r. Nr 34, poz. 170, Nr 94,
poz. 549, Nr 208, poz. 1241 i Nr 224, poz. 1337.
2) Niniejsze zarządzenie było poprzedzone: - Rezerwat przyrody
„Łęgi koło Słubic” został utworzony rozporządzeniem Nr 11
Wojewody Lubuskiego z dnia 23 kwietnia 2003r. w sprawie
uznania za rezerwat przyrody (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego z 2003r. Nr 25, poz. 496), które traci moc obowiązującą z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
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Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 61
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 5 grudnia 2011r.
w sprawie rezerwatu przyrody „Łęgi koło Słubic”

Wykaz działek ewidencyjnych i adresów leśnych stanowiących rezerwat.
Podział administracyjny
Powiat

Gmina

Podział geodezyjny
Nr działki
Obręb
ewidencyjnej

Adres leśny zgodny z aktualnym planem urządzania lasu
RDLP

Nadleśnictwo

Leśnictwo

Oddział

Pododdział

słubicki

Słubice

Świecko

325

Szczecin

Rzepin

Bukowiec

325

a, b, c, d, f,
g, h, i, j, k,
l, m, -a, -b,
-c, -d, -f

słubicki

Słubice

Świecko

326

Szczecin

Rzepin

Bukowiec

326

a, b, c, d, f,
-a

słubicki

Słubice

Świecko

327

Szczecin

Rzepin

Bukowiec

327

a, b, c, d, f,
g, h, -a

słubicki

Słubice

Świecko

328

Szczecin

Rzepin

Bukowiec

328

a, b, c, d, f,
-a, -b,

Własność
Skarb Państwa
w zarządzie
Państwowego
Gospodarstwa
Leśnego-Lasy
Państwowe
Skarb Państwa
w zarządzie
Państwowego
Gospodarstwa
Leśnego-Lasy
Państwowe
Skarb Państwa
w zarządzie
Państwowego
Gospodarstwa
Leśnego-Lasy
Państwowe
Skarb Państwa
w zarządzie
Państwowego
Gospodarstwa
Leśnego-Lasy
Państwowe

Powierzchnia
działki
ewidencyjnej ha

14,46

13,00

12,62

21,61
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słubicki

Słubice

Świecko

360

Szczecin

Rzepin

Bukowiec

360

słubicki

Słubice

Świecko

361

Szczecin

Rzepin

Bukowiec

361

słubicki

Słubice

Świecko

362

Szczecin

Rzepin

Bukowiec

362

słubicki

Słubice

Świecko

376/2

Szczecin

Rzepin

Bukowiec

376

słubicki

Słubice

Nowy
Lubusz

427/1

Szczecin

Rzepin

Bukowiec

427

Skarb Państwa
w zarządzie Pańa, b, c, d, f,
stwowego Gospog, h, i, j, darstwa Leśnegoa, -b
Lasy
Państwowe
Skarb Państwa
w zarządzie
Państwowego
a, b, -a, -b
Gospodarstwa
Leśnego-Lasy
Państwowe
Skarb Państwa
w zarządzie
a, b, c, -a,
Państwowego
-b, -c
Gospodarstwa
Leśnego-Lasy
Państwowe
Skarb Państwa
w zarządzie
a, b, c, d, ,
Państwowego
-a, -b
Gospodarstwa
Leśnego-Lasy
Państwowe
Skarb Państwa
w zarządzie
Państwowego
b
Gospodarstwa
Leśnego-Lasy
Państwowe

16,01

15,18

17,77

8,65

28,68
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słubicki

Słubice

Nowy
Lubusz

428/1

Szczecin

Rzepin

Bukowiec

428

a, b, c, d, f,
g, h, -a, -b,
-c

słubicki

Słubice

Nowy
Lubusz

429

Szczecin

Rzepin

Bukowiec

429

a, b, c, d, f,
g, -a, -c, d, -f, -g

Słubice

Nowy
Lubusz

430

b, c, d, f, j,
k, l, m, n,
o, -a, -c, d

słubicki

Słubice

Nowy
Lubusz

431

Szczecin

Rzepin

Bukowiec

431

a, b, c, d, f, g, h, -a, b, -c, -d, -f,
-g, -h, -i, -k

słubicki

Słubice

Nowy
Lubusz

432/1

Szczecin

Rzepin

Bukowiec

432

a, c, d, f,
-a, -b, -c

słubicki

430/1

Szczecin

Rzepin

Bukowiec

433
słubicki

Słubice

Miasto
Słubice

42

Szczecin

Rzepin

Bukowiec

434
435

a, b, c, -a,
-b
a, c, b, -a,
-b
a, b, c, d, a, -b, -c, -d

Skarb Państwa
w zarządzie
Państwowego
Gospodarstwa
Leśnego-Lasy
Państwowe
Skarb Państwa
w zarządzie
Państwowego
Gospodarstwa
Leśnego-Lasy
Państwowe
Skarb Państwa
w zarządzie
Państwowego
Gospodarstwa
Leśnego-Lasy
Państwowe
Skarb Państwa
w zarządzie
Państwowego
Gospodarstwa
Leśnego-Lasy
Państwowe
Skarb Państwa
w zarządzie
Państwowego
Gospodarstwa
Leśnego-Lasy
Państwowe
Skarb Państwa
w zarządzie
Państwowego
Gospodarstwa
Leśnego-Lasy
Państwowe

41,52

20,36

31,33

31,21

42,02

76,6498
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Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 61
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 5 grudnia 2011r.
w sprawie rezerwatu przyrody „Łęgi koło Słubic”
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2902
2 902

ZARZĄDZENIE NR 62
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
z dnia 5 grudnia 2011r.
w sprawie rezerwatu przyrody "Janie im. Włodzimierza Korsaka"
Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U.
z 2009r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)1) zarządza się,
co następuje:
§ 1. 1. Rezerwat przyrody „Janie im. Włodzimierza Korsaka" zwany dalej "rezerwatem" o łącznej
powierzchni 50,52ha, położony na terenie gminy
Lubniewice, w powiecie sulęcińskim w województwie lubuskim.
2. Wykaz działek ewidencyjnych i adresów leśnych wchodzących w skład rezerwatu określa załącznik Nr 1 do zarządzenia.
3. Przebieg granicy rezerwatu określa mapa
w skali 1:10 000, stanowiąca załącznik Nr 2 do zarządzenia.
§ 2. Celem ochrony jest zachowanie zarastającego jeziora z charakterystyczną roślinnością wodną
i bagienną, będącego ostoją licznych gatunków ptaków wodnych.
§ 3. Dla rezerwatu ustala się:
1) rodzaj - wodny (W);
2) typ i podtyp:
a) ze względu na dominujący przedmiot ochrony: typ – fitocenotyczny (PFi),
podtyp: zbiorowisk nieleśnych (zn),

b) ze względu na główny typ ekosystemu: typ
– wodny (EW),
podtyp – jezior mezotroficznych i eutroficznych oraz stawów (jm).
§ 4. Bezpośredni nadzór nad rezerwatem sprawuje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wlkp.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego2).
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim
Jan Rydzanicz
__________________________
1)

2)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2009r., Nr 215, poz. 1664, Dz. U. z 2010r. Nr 76, poz. 489,
Nr 119, poz. 804 oraz z 2011r. Nr 34, poz. 170 , Nr 94,
poz. 549, Nr 208, poz. 1241 i Nr 224, poz. 1337.
Niniejsze zarządzenie było poprzedzone: - Obwieszczeniem
Wojewody Lubuskiego z dnia 16 stycznia 2002r. w sprawie
ustalenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia
31 grudnia 1998r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 12, poz. 144).
- Rezerwat przyrody „Janie im. Włodzimierza Korsaka” został utworzony zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu
Drzewnego z dnia 18 maja 1984r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody (M. P. z 1984r. Nr 15, poz. 108, które utraciło moc obowiązującą z dniem wejścia w życie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.
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Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 62
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 5 grudnia 2011r.
w sprawie rezerwatu przyrody „Janie im. Włodzimierza Korsaka”

Wykaz działek ewidencyjnych i adresów leśnych stanowiących rezerwat.
Podział administracyjny
Powiat

Gmina

Podział geodezyjny
Nr działki
Obręb
ewidencyjnej

Adres leśny zgodny z aktualnym planem urządzania lasu
RDLP

Nadleśnictwo

Leśnictwo

Oddział

Pododdział

sulęciński

Lubniewice

Rogi

5164(cz)

Szczecin

Lubniewice

Lubniewice

347

a, b, c, f, h,
-b

sulęciński

Lubniewice

Rogi

5165/1

Szczecin

Lubniewice

Lubniewice

348

a, b

sulęciński

Lubniewice

Rogi

5165/2(cz)

Szczecin

Lubniewice

Lubniewice

348

c, d, -b

sulęciński

Lubniewice

Rogi

41(595)

-

-

-

-

-

Własność
Skarb Państwa
w zarządzie
Państwowego
Gospodarstwa
Leśnego-Lasy
Państwowe
Skarb Państwa
w zarządzie
Państwowego
Gospodarstwa
Leśnego-Lasy
Państwowe
Skarb Państwa
w zarządzie
Państwowego
Gospodarstwa
Leśnego-Lasy
Państwowe
Marszałek
Województwa
Lubuskiego

Powierzchnia
działki ewidencyjnej
ha

15,93

12,05

7,38

15,16
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Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 62
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 5 grudnia 2011r.
w sprawie rezerwatu przyrody „Janie im. Włodzimierza Korsaka”
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ZARZĄDZENIE NR 63
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
z dnia 5 grudnia 2011r.
w sprawie rezerwatu przyrody "Santockie Zakole"
Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U.
z 2009r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)1) zarządza się,
co następuje:
§ 1. 1. Rezerwat przyrody „Santockie Zakole"
zwany dalej "rezerwatem" o łącznej powierzchni
455,8482ha, położony na terenie gminy Deszczno,
w powiecie gorzowskim w województwie lubuskim.

b) ze względu na główny typ ekosystemu: typ
– różnych ekosystemów (EE),
podtyp – mozaiki różnych ekosystemów
(me).
§ 4. Bezpośredni nadzór nad rezerwatem sprawuje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wlkp.

2. Wykaz działek ewidencyjnych i adresów leśnych wchodzących w skład rezerwatu określa załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego2).

3. Przebieg granicy rezerwatu określa mapa
w skali 1:20 000, stanowiąca załącznik Nr 2 do zarządzenia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim
Jan Rydzanicz

§ 2. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych
pozostałości lasów łęgowych i innych cennych siedlisk przyrodniczych, oraz ochrona miejsc lęgowych
ptaków wodno – błotnych.
§ 3. Dla rezerwatu ustala się:
1) rodzaj - faunistyczny (Fn);
2) typ i podtyp:
a) ze względu na dominujący przedmiot ochrony: typ – faunistyczny (PFn),
podtyp: ptaków (pt),

__________________________
1)

2)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2009r., Nr 215, poz. 1664, Dz. U. z 2010r. Nr 76, poz. 489,
Nr 119, poz. 804 oraz z 2011r. Nr 34, poz. 170, Nr 94,
poz. 549, Nr 208, poz. 1241 i Nr 224, poz. 1337.
Niniejsze zarządzenie było poprzedzone: - Obwieszczeniem
Wojewody Lubuskiego z dnia 16 stycznia 2002r. w sprawie
ustalenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia
31 grudnia 1998r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 12, poz. 144).
- Rezerwat przyrody „Santockie Zakole” został utworzony
rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów
Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 grudnia 1998r. w sprawie
uznania za rezerwat przyrody (Dz. U. z 1998r. Nr 166,
poz. 1232), które traci moc obowiązującą z dniem wejścia
w życie niniejszego zarządzenia.
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Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 63
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 5 grudnia 2011r.
w sprawie rezerwatu przyrody „Santockie Zakole”

Wykaz działek ewidencyjnych i adresów leśnych stanowiących rezerwat.
Podział administracyjny
Powiat

Gmina

Podział geodezyjny
Nr działki
Obręb
ewidencyjnej

Adres leśny zgodny z aktualnym planem urządzania lasu
RDLP

Nadleśnictwo

Leśnictwo

Oddział

Pododdział

gorzowski

Deszczno

Borek

317

Szczecin

Skwierzyna

01
Brzozowiec

2

d

gorzowski

Deszczno

Borek

318

Szczecin

Skwierzyna

O1
Brzozowiec

2

b

gorzowski

Deszczno

Borek

319

Szczecin

Skwierzyna

01
Brzozowiec

2

a

gorzowski

Deszczno

Borek

320

Szczecin

Skwierzyna

01
Brzozowiec

1

b

Własność
Skarb Państwa
w zarządzie
Państwowego
Gospodarstwa
Leśnego-Lasy
Państwowe
Skarb Państwa
w zarządzie
Państwowego
Gospodarstwa
Leśnego-Lasy
Państwowe
Skarb Państwa
w zarządzie
Państwowego
Gospodarstwa
Leśnego-Lasy
Państwowe
Skarb Państwa
w zarządzie
Państwowego
Gospodarstwa
Leśnego-Lasy
Państwowe

Powierzchnia działki
ewidencyjnej
Ha

2,8131

0,2117

6,0562

0,6729
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gorzowski

Deszczno

Borek

321

Szczecin

Skwierzyna

01
Brzozowiec

1

c

gorzowski

Deszczno

Borek

322

Szczecin

Skwierzyna

01
Brzozowiec

2

c

gorzowski

Deszczno

Borek

323

Szczecin

Skwierzyna

01
Brzozowiec

1

a

gorzowski

Deszczno

Borek

248/9

-

-

-

-

-

gorzowski

Deszczno

Borek

248/10

-

-

-

-

-

Skarb Państwa
w zarządzie
Państwowego
Gospodarstwa
Leśnego-Lasy
Państwowe
Skarb Państwa
w zarządzie Państwowego Gospodarstwa LeśnegoLasy
Państwowe
Skarb Państwa
w zarządzie
Państwowego
Gospodarstwa
Leśnego-Lasy
Państwowe
Skarb Państwa
ANR OT
w Gorzowie Wlkp.
Skarb Państwa
ANR OT
w Gorzowie Wlkp.

0,3684

1,8480

24,7301

303,9976

115,1502
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Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 63
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 5 grudnia 2011r.
w sprawie rezerwatu przyrody „Santockie Zakole
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UCHWAŁA NR VIII/81/11
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 28 września 2011r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego
w obrębie wsi Płoty
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
- tekst jednolity ze zm.1), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm. 2),
w oparciu o uchwałę nr XXXIII/311/10 Rady Miejskiej
w Czerwieńsku z dnia 29 września 2010r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Płoty i po stwierdzeniu, że nie
narusza on ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Czerwieńsk, uchwalonego uchwałą Nr 95/XIII/00
Rady Gminy i Miasta w Czerwieńsku z dnia 24 lutego 2000 roku i jego zmianę uchwaloną uchwałą
Nr VIII/79/11 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia
28 września 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czerwieńsk dla terenów położonych w obrębie wsi Leśniów Wielki, Płoty, Zagórze uchwala się, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Przedmiotem uchwały jest miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu
położonego w obrębie wsi Płoty.
2. Granice terenu objętego planem określone
zostały na rysunku planu, stanowiącym załącznik
Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są:
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, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80
poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055,
Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175
poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U.
z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Dz. U.
2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52,
poz. 420, Nr 157 poz. 1241, Dz. U z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146,
Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, Dz. U. z 2011r. Nr 117 poz. 679,
Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113;
2
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r.
Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, Dz. U. z 2005r. Nr 113 poz. 954,
Nr 130 poz. 1087, Dz. U. z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635,
Dz. U. z 2007r. Nr 127 poz. 880, Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227,
Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413, Dz. U. z 2010r. Nr 24 poz. 124,
Nr 75 poz. 474, Nr 106 poz. 675, Nr 119 poz. 804, Nr 130 poz. 871,
Nr 149 poz. 996, Nr 155 poz. 1043, Dz. U. z 2011r. Nr 32 poz. 159,
Nr 153 poz. 901.

1) załącznik Nr 1 – rysunek planu w skali 1: 1 000
wraz z wyrysem ze studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
2) załącznik Nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;
3) załącznik Nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.
§ 2. 1. Przedmiotem ustaleń planu jest przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zieleń, infrastrukturę techniczną i komunikację.
2. Na obszarze objętym niniejszą uchwałą wyodrębnia się tereny wydzielone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, które przeznacza się:
1) pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MN;
2) pod tereny zieleni oznaczone na rysunku planu
symbolami:
a) ZL - tereny lasów;
b) Z - tereny zieleni nieurządzonej;
3) pod tereny komunikacji, oznaczone na rysunku
planu symbolami:
a) KDD – tereny dróg publicznych dojazdowych;
b) KDW – tereny dróg wewnętrznych;
4) pod tereny infrastruktury technicznej oznaczone na rysunku planu symbolami:
a) E – tereny elektroenergetyki;
b) K - tereny kanalizacji.
§ 3. 1. Ustalenia planu w obszarze, o którym
mowa w § 1 ust. 2, zawarte są w treści niniejszej
uchwały, obejmującej:
1) rozdział 1, zawierający przepisy ogólne;
2) rozdział 2, zawierający przepisy obowiązujące
w całym obszarze objętym planem, określające:
a) zasady przeznaczenia terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu
lub różnych zasadach zagospodarowania;
b) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
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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)

szczegółowe zasady i warunki
i podziału nieruchomości;

scalania

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

sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
stawki procentowe, na podstawie których,
ustala się opłatę, o której mowa w art. 36
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

3) rozdział 3, zawierający przepisy dotyczące wydzielonych stref, określające szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
4) rozdział 4, zawierający warunki zagospodarowania dla poszczególnych terenów, określające:
a) przeznaczenie terenów;
b) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;
5) rozdział 5, zawierający przepisy końcowe.
2. Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu:
1) granica obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) strefy ograniczonego użytkowania;
5) symbole literowe przeznaczenia terenów.
3. Pozostałe, niewymienione w ust. 2 elementy
rysunku planu, jak np. treść podkładu mapowego,
mają charakter informacyjny i nie są ustaleniami
planu.
§ 4. Ilekroć jest mowa o:
1) uchwale - należy przez to rozumieć uchwałę
Rady Miejskiej w Czerwieńsku;
2) planie - należy przez to rozumieć wszystkie
ustalenia dotyczące obszaru objętego niniejszą
uchwałą;
3) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz
z aktami wykonawczymi;
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4) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 niniejszej
uchwały;
5) terenie - należy przez to rozumieć obszar
o tożsamym rodzaju przeznaczenia, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi
i oznaczony symbolem literowym;
6) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to
rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu, który
dominuje w obszarze wydzielonym liniami rozgraniczającymi, obejmujący min. 51% powierzchni nieruchomości lub/i min. 51% powierzchni całkowitej wszystkich budynków istniejących i planowanych, położonych w jej
granicach;
7) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to
rozumieć rodzaj przeznaczenia inny niż podstawowy, który uzupełnia i wzbogaca użytkowanie podstawowe i nie może zaistnieć bez
przeznaczenia podstawowego;
8) wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć
definicję zgodnie z warunkami technicznymi,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z dopuszczeniem w bryle budynku,
lokalnych dominant o indywidualnych wysokościach, z zastrzeżeniem, iż rzut dominanty nie
może przekroczyć 10% powierzchni zabudowy
tego budynku;
9) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć sumę powierzchni zabudowy, tj. największą obszarowo powierzchnię poziomego rzutu
jednej kondygnacji naziemnej, liczonej po zewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych
wszystkich obiektów budowlanych, wraz z budynkami gospodarczymi i pomocniczymi, występującymi w obrębie danej nieruchomości;
10) nieuciążliwej działalności usługowej - należy
przez to rozumieć przedsięwzięcia, która nie
występuje w rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 9 listopada 2010r., w sprawie rodzajów
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko (Dz. U. z 2010r. nr 213 poz. 1397)
11) zagospodarowaniu tymczasowym - należy
przez to rozumieć dotychczasowy sposób korzystania z terenu, do momentu wprowadzenia
zainwestowania zgodnego z ustaleniami planu;
12) stawce procentowej - należy przez to rozumieć
wzrost wartości nieruchomości spowodowany
ustaleniami planu, upoważniający do pobrania
od właściciela jednorazowej opłaty w przypadku jej zbycia, zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
13) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez
to rozumieć granicę wzdłuż terenów komunikacji, wydzielonych pasów infrastruktury technicznej, poza którą nie może być wysunięte
główne lico obiektu kubaturowego, dopuszcza
się jej nieznaczne naruszenie dla zadaszeń wejściowych, rzutu dachu, wykuszy, balkonów
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i elementów
wystroju
architektonicznego,
w tym ganków i schodów wejściowych;
14) strefie technicznej - należy przez to rozumieć
strefę od sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, obejmującą pasy terenu wzdłuż sieci,
pozwalające na stały lub okresowy dostęp operatora kontrolującego stan sieci, a w przypadku
awarii - na jej usunięcie, ustalaną na podstawie
rodzaju sieci, średnicy i głębokości jej posadowienia.
Rozdział 2
Przepisy obowiązujące w całym obszarze objętym
planem.
§ 5. 1. Ustala się zasady przeznaczenia terenów.
2. Tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi
mogą być zagospodarowane wyłącznie na cele
zgodne z podstawowym przeznaczeniem lub łącznie
z przeznaczeniem dopuszczalnym, zgodnie z ustaleniami określonymi w zapisach niniejszej uchwały,
w tym w warunkach zagospodarowania dla poszczególnych terenów, zawartymi w rozdziale 4.
3. W ramach terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi, obok zagospodarowania zgodnego
z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym,
mogą występować miejsca postojowe dla samochodów osobowych, sieci i urządzenia infrastruktury
technicznej oraz zieleń urządzona, o ile przepisy
szczegółowe nie stanowią inaczej.
§ 6. 1. Ustala się zasady ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego odnoszące się do wszelkich
działań budowlanych.
2. Nakazuje się:
1) dbanie o docelowe ukształtowanie linii zabudowy, zieleni i ogrodzeń, w szczególności od
strony dróg;
2) zachowanie odpowiednich gabarytów budynków w zakresie ich skali, wysokości, formy dachu, układu kalenicy i sposobu grodzenia, zapewniajace utrzymanie charakterystycznych dla
danego terenu cech.
3) realizację w granicach każdej nieruchomości
terenów biologicznie czynnych, do których należą tereny zieleni niskiej – trawniki, zieleni
średniej - krzewy, zieleni wysokiej – drzewa;
4) przeznaczenie pasa terenu, pomiędzy linią rozgraniczającą teren a linią zabudowy pod realizację:
a) utwardzonego wjazdu na teren działki;
b) dojścia do budynku;
c) zadaszonego i osłoniętego miejsca pod pojemniki na śmieci;
d) miejsc do parkowania;
e) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
f)

zieleni urządzonej i elementów małej architektury.
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3. Zakazuje się:

1) stosowania materiałów wykończeniowych typu: blacha trapezowa i falista oraz siding;
2) realizacji ogrodzeń od strony dróg z prefabrykatów betonowych.
§ 7. 1. Ustala się zasady ochrony środowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego.
2. Zakazuje się lokalizowania inwestycji należących do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco
oddziaływać na środowisko zgodnie z przepisami
odrębnymi z wyjątkiem obiektów i urządzeń związanych z komunikacją oraz infrastrukturą techniczną.
3. W zakresie ochrony przed hałasem - dopuszczalny poziom hałasu określony w przepisach odrębnych dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolem „MN” wskazuje się jako przyporządkowany rodzajowi „tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej”.
4. W zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem nakazuje się stosowanie paliw ekologicznych o niskiej zawartości związków siarki.
5. W zakresie ochrony
i środowiska przed odpadami:

powierzchni

ziemi

1) nakazuje się:
a) zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi organicznej, odpowiednie zdeponowanie oraz ponowne wykorzystanie przy robotach ziemnych związanych z realizacją inwestycji;
b) gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych zgodnie z regulacjami obowiązującymi
w gminie;
2) dopuszcza się wykorzystanie dla potrzeb niwelacji terenu mas ziemnych, stanowiących grunt
rodzimy,
usuwany
lub
przemieszczany,
w związku z realizacją przedsięwzięcia lub realizacją elementów zagospodarowania terenu,
z zastrzeżeniem przepisów o ograniczeniu
zmian naturalnego ukształtowania.
6. W zakresie ochrony wód przed zanieczyszczeniem nakazuje się uszczelnianie powierzchni komunikacyjnych, w szczególności dróg.
7. W zakresie ochrony terenów zieleni i wartości
krajobrazowych nakazuje się:
1) utrzymanie istniejącej zieleni, z dopuszczeniem
wycinki w sytuacji konieczności wprowadzenia
niezbędnych rozwiązań z zakresu inwestycji,
w tym dotyczących infrastruktury technicznej
i komunikacji oraz porządkowania struktury
osadniczej, wprowadzając w każdym przypadku
wyrównanie poniesionych strat w strukturze
zieleni;
2) kształtowanie nowej zieleni w sposób niekolidujący z zabudową, wprowadzanie nowych nasadzeń przy uwzględnieniu ich docelowej wysokości i rozłożystości.
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§ 8. 1. Ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.
2. Osoby prowadzące roboty budowlane
i ziemne na obszarze objętym planem, w przypadku
ujawnienia w trakcie prac przedmiotu, które posiada
cechy zabytku, zobowiązuje się do:
1) wstrzymania wszelkich prac mogących uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;
2) zabezpieczenia przy użyciu dostępnych środków tego przedmiotu i miejsca jego odkrycia;
3) niezwłocznego zawiadomienia o powyższym
wojewódzkiego konserwatora zabytków lub
Burmistrza Czerwieńska, który jest obowiązany
niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 3 dni
przekazać wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków przyjęte zawiadomienie.
3. Na terenach objętym planem występuje jedno
stanowisko archeologiczne.
§ 9. 1. Ustala się wymagania wynikające
z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.
2. Na obszarze objętym planem przestrzenie publiczne stanowią tereny komunikacji.
3. Tereny komunikacji pieszej nakazuje się zagospodarować w sposób umożliwiający poruszanie się
osobom niepełnosprawnym.
4. Dopuszcza się stosowanie elementów:
1) małej architektury, zieleni i akcentów plastycznych;
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jenie, z zachowaniem pasów eksploatacyjnych według zasad określonych przez dysponentów sieci.
§ 11. 1. Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji.
2. Podstawowy układ komunikacji drogowej, obsługujący teren stanowią drogi publiczne dojazdowe
oznaczone na rysunku planu symbolami KDD i drogi
wewnętrzne, oznaczone na rysunku planu symbolami KDW.
3. W sytuacji przebudowy, rozbudowy i budowy
elementów układu komunikacji należy uwzględnić
projektowane oraz istniejące sieci uzbrojenia terenu,
z dopuszczeniem ich przełożenia na koszt administratora drogi i na warunkach uzgodnionych
z gestorem danej sieci.
§ 12. 1. Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej.
2. Sieci infrastruktury technicznej należy prowadzić w obrębie linii rozgraniczających dróg.
3. Dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na terenach innych niż wymienione w ust. 2, o ile nie zostaną zakłócone podstawowe funkcje tych terenów.
4. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się
pełne zaopatrzenie w wodę z wiejskiej sieci wodociągowej.
5. W zakresie odprowadzenia ścieków bytowych
i komunalnych oraz wód opadowych i roztopowych,
zwanych dalej ściekami:

2) użytkowych, w szczególności lamp oświetleniowych, słupów ogłoszeniowych, ławek, koszy
na śmieci, posadzek na wydzielonych ciągach
pieszych i pieszo – jezdnych.

1) ustala się odprowadzenie ścieków, o ile spełniają parametry zgodne z przepisami odrębnymi, do sieci kanalizacyjnej;

§ 10. 1. Ustala się szczegółowe zasady i warunki
scalania i podziału nieruchomości.

a) budowę szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości, do czasu realizacji systemu kanalizacji;

2. W obszarze objętym planem nie występują tereny podlegające scaleniu.
3. Proponuje się przeprowadzenie podziałów
nieruchomości zgodnie z postulowanymi liniami
rozgraniczającymi tereny o tym samym przeznaczeniu, wyznaczonymi na rysunku planu.
4. W przypadku innego podziału niż określony
w ust. 3, wydzielanie działek może odbywać się
z zachowaniem następujących zasad:
1) wielkości i kształty działek powinny być dostosowane do ich przeznaczenia, w tym powinny
zapewniać warunki do parkowania i garażowania pojazdów osób zamieszkałych i użytkowników;
2) działki powinny mieć dostęp do drogi publicznej, w tym także poprzez drogi wewnętrzne;
3) działki powinny posiadać dostęp do urządzeń
infrastruktury technicznej.
5. Przy dokonywaniu podziałów i łączeniu działek
należy uwzględnić istniejące i projektowane uzbro-

2) dopuszcza się:

b) odprowadzanie wód opadowych z terenów
mieszkaniowych na teren własnej nieruchomości.
6. W zakresie gospodarki odpadami – nakazuje
się usuwanie nieczystości poprzez gromadzenie na
terenie działek odpadów stałych, z uwzględnieniem
ich segregacji, a następnie wywóz ich na wysypisko
przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo.
7. W zakresie elektroenergetyki:
1) ustala się pokrycie zapotrzebowania z istniejącej lub rozbudowanej sieci elektroenergetycznej;
2) dopuszcza się:
a) realizację stacji transformatorowych na terenie inwestora;
b) zasilanie nowych odbiorców energii elektrycznej z projektowanych stacji transformatorowych.
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8. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się
dostawę ciepła dla celów grzewczych i bytowych
poprzez wykorzystanie nieuciążliwych źródeł ciepła,
w tym: energii elektrycznej, gazu, oleju opałowego
lub innych ekologicznych źródeł.
9. W zakresie telekomunikacji:
1) ustala się zapewnienie dostępu do istniejącej
lub rozbudowanej sieci telekomunikacyjnej;
2) nakazuje się skablowanie sieci;
3) dopuszcza się lokalizację infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu.
10. W zakresie zaopatrzenia w gaz - dopuszcza
się zaopatrzenia w gaz z istniejącej lub planowanej
sieci gazowej na warunkach zarządcy tej sieci.
11. Wszelkie projektowane obiekty, urządenia
i sieci infrastruktury technicznej o wysokości równej
i większej od 50.0m. n.p.t. podlegają, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszeniu
do szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP Wydział Lotniskowy z siedzibą w 00-912
Warszawie 65 przy ul. Żwirki i Wigury 1C.
§ 13. 1. Ustala się sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania
terenów.
2. Zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych, poza obiektami i urządzeniami infrastruktury
technicznej oraz obiektami stanowiącymi zaplecze
budowlane dla realizowanej inwestycji.
3. Nakazuje się likwidację tymczasowego zagospodarowania w przypadku możliwości realizacji
przeznaczenia zgodnego z ustaleniami planu.
§ 14. Ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
wynikającą ze wzrostu wartości nieruchomości,
w wysokości 5%.
Rozdział 3
Przepisy dotyczące wydzielonych stref, określające
szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy.
§ 15. 1. Ustala się zasady dla terenów położonych w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 150 Pradolina Warszawa-Berlin, Koło – Odra.
2. Nakazuje się:
1) powierzchnię placów, ulic, parkingów, placów
postojowych i placów manewrowych przy
obiektach usługowych, uszczelniać;
2) wody opadowe odprowadzać do rowów po
wstępnym oczyszczeniu w piaskownikach i separatorach.
§ 16. 1. Ustala się Strefę Ochrony Konserwatorskiej „W” – archeologicznej.
2. W strefie „W” ochrony stanowisk archeologicznych obejmujących w granicach określonych na
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rysunku planu jedno stanowisko archeologiczne
osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, która
zamierza realizować roboty budowlane lub roboty
ziemne lub dokonać zmiany charakteru dotychczasowej działalności na terenie na którym znajdują się
zabytki archeologiczne, co doprowadzić może do
przekształcenia lub zniszczenia zabytku archeologicznego jest obowiązana pokryć koszty badań archeologicznych oraz ich dokumentacji, jeżeli przeprowadzenie tych badań jest niezbędne w celu
ochrony tych zabytków. Zakres i rodzaj niezbędnych
badań archeologicznych ustala Wojewódzki Konserwator Zabytków w drodze decyzji, wyłącznie
w takim zakresie, w jakim roboty budowlane albo
roboty ziemne lub zmiana charakteru dotychczasowej działalności na terenie na którym znajdują się
zabytki archeologiczne, zniszczą lub uszkodzą zabytek archeologiczny.
§ 17. 1. Ustala się zasady zagospodarowania
stref technicznych.
2. Od napowietrznej linii elektroenergetycznej
średniego napięcia 15 kV wynoszącym 13.0m. (po
6.50m w obie strony od osi linii) ustala się następujące zasady zagospodarowania:
1) zakazuje lokalizacji zabudowy;
2) dopuszcza się realizację
i ścieżek rowerowych.

ciągów

pieszych

§ 18. Ustala się strefy techniczne, niewyznaczone
graficznie na rysunku planu, dla istniejących
i projektowanych sieci, o szerokości uzależnionej od
ich średnicy i typu, ustalone indywidualnie przez
właściwego dysponenta sieci, w granicach których
zakazuje się lokalizacji zabudowy i trwałych nasadzeń.
Rozdział 4
Warunki zagospodarowania dla poszczególnych
terenów.
§ 19. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu
symbolami MN.
2. Ustala się przeznaczenie terenu:
1) podstawowe: pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną wolnostojącą wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu;
2) dopuszczalne:
a) pod nieuciążliwą działalność usługową, handlową lub rzemieślnicza, realizowana wyłącznie na zasadzie wykorzystania części budynku mieszkalnego, zajmująca maksymalnie 30% powierzchni całkowitej budynku,
pod warunkiem zagwarantowania właściwej
obsługi w zakresie: dojazdów, dostaw, miejsc
parkingowych, składowania odpadów;
b) ogrody przydomowe wraz z elementami małej architektury.
3.
Zagospodarowanie
i wskaźniki:

terenu,

parametry
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1) maksymalna powierzchnia zabudowy - 40%
powierzchni działki;
2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna
- 30% powierzchni działki;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy – w odległości
6,0m od linii rozgraniczających dróg;
4) program parkingowy i garażowy:
a) dla zabudowy mieszkaniowej - nie mniej niż
1 miejsce postojowe lub garaż w granicach
nieruchomości;
b) w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej - nie mniej niż dodatkowe
1 miejsce postojowe na każde 25m² powierzchni użytkowej lokalu.
4. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
1) ustala się:
a) szerokość elewacji frontowej – do 18,0m.;
b) wysokość zabudowy:
-

mieszkaniowej - do 2 kondygnacji, w tym
poddasze użytkowe, ale nie więcej niż
10,0m.;

-

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

2) w zakresie geometrii dachu ustala się:
a) dachy dwu- i wielospadowe, o kącie nachylenia połaci od 22° do 45°;
b) możliwość umieszczania okien połaciowych
i lukarn;
c) dla budynków gospodarczych i pomocniczych – dachy indywidualne.
§ 20. 1. Wyznacza się teren zieleni oznaczony na
rysunku planu symbolem ZL.
2. Ustala się przeznaczenie terenów:
1) podstawowe: lasy;
2) dopuszczalne:
a) lokalizacja obiektów związanych z gospodarką leśna;
b) lokalizacja urządzeń i sieci infrastruktury
technicznej (w przypadku braku możliwości
innego prowadzenia lub lokalizacji).
3. Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) zachowanie proporcji aby łączna powierzchnia
terenów związanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowiła więcej niż 5% pow. przeznaczenia podstawowego danego terenu (przy
warunku uzgodnienia programu dopuszczalnego z zarządcą lub właścicielem lasu);
2) zakaz realizacji nowych obiektów kubaturowych, za wyjątkiem obiektów bezpośrednio
służących działalności leśnej.
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§ 21. 1. Wyznacza się teren zieleni oznaczonej na
rysunku planu symbolem Z.
2. Ustala się przeznaczenie terenów:
1) podstawowe – pod teren zieleni nieurządzoną;
2) dopuszczalne: rolnicze.
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) nakazuje się zachowanie istniejącej zieleni
o walorach przyrodniczo – krajobrazowym;
2) dopuszcza się wprowadzenie zieleni wysokiej,
krzewów i powierzchni trawiastej;
3) zakazuje się grodzenia terenów za pomocą
ogrodzeń trwałych.
4.
Zagospodarowania
i wskaźniki:

terenu,

parametry

1) ustala się:
a) powierzchnia biologicznie minimum 70%
powierzchni działki;
b) powierzchnia trwałego zainwestowania związanego z przeznaczeniem dopuszczalnym nie
może przekroczyć 40% powierzchni terenu;
2) dopuszcza się:
a) tworzenie ciągów pieszych, urządzeń rekreacyjnych oraz elementów małej architektury,
jeśli wykorzystują one naturalne ukształtowanie terenu oraz wykonane są z naturalnych materiałów jak kamień i drewno;
b) przebieg liniowych obiektów infrastruktury
technicznej tylko w przypadku jeśli inny jej
przebieg nie jest możliwy;
3) zakazuje się:
a) lokalizacji trwałych obiektów kubaturowych;
b) urządzania parkingów oraz innych utwardzonych placów.
§ 22. 1. Wyznacza się tereny dróg publicznych
dojazdowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi,
oznaczone na rysunku planu symbolami KDD.
2. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) nakazuje się:
a) budowę nowych elementów układu komunikacyjnego wraz z kompleksową budową sieci
uzbrojenia technicznego, lokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg;
b) w liniach rozgraniczających dróg budowy
obiektów komunikacji pieszej, w tym dla terenów oznaczonych symbolami KDD, przynajmniej po jednej stronie jezdni - chodnika
o minimalnej szerokości 1,5m.;
2) dopuszcza się:
a) korekty elementów istniejącego układu komunikacyjnego w projektach technicznych
budowy i modernizacji dróg;
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b) w liniach rozgraniczających dróg budowy
obiektów komunikacji rowerowej;

winny powodować konieczności ustanowienia
obszaru ograniczonego użytkowania;

c) w liniach rozgraniczających dróg realizacji
urządzeń związanych z obsługą komunikacji
- zatok, parkingów, zieleni, elementów małej
architektury i tablic reklamowych.

2) nakazuje się zagwarantowanie dostępu – dojazdu dla obsługi technicznej terenu i zagospodarowania;

3. Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu: nakazuje się, utrzymanie w liniach rozgraniczających dróg KDD – drogi publiczne dojazdowe szerokości min. 10.0m.
§ 23. 1. Wyznacza się tereny dróg wewnętrznych
wraz z urządzeniami towarzyszącymi, oznaczone na
rysunku planu symbolami KDW.
2. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) nakazuje się budowę nowych elementów układu komunikacyjnego wraz z budową sieci
uzbrojenia technicznego;
2) dopuszcza się:
a) realizację elementów związanych z obsługą
komunikacji - zatok, chodników, małej architektury;
b) stosowanie indywidualnych rozwiązań w zakresie nawierzchni, oświetlenia, zieleni, elementów małej architektury.
3. Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu - nakazuje się utrzymanie w liniach rozgraniczenia dróg KDW - drogi wewnętrzne szerokości
min. 9.0m.
§ 24. 1. Wyznacza się tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetyka, oznaczone na rysunku
planu symbolem E.
2. Ustala się przeznaczenie terenów:
1) podstawowe: stacja transformatorowa słupowa, z przynależnym zagospodarowaniem terenu;
2) dopuszczalne: wszelkie urządzenia towarzyszące zaopatrzeniu w energię elektryczną, zieleń
izolacyjna.
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się: uciążliwości bądź szkodliwości dla
środowiska wywołane przez obiekt i urządzenia
nie mogą wykraczać poza granice terenu, na
którym są zlokalizowane i tym samym nie po-

3) dopuszcza się:
a) grodzenie terenu;
b) nasadzenia zieleni izolacyjnej.
§ 25. 1. Wyznacza się teren infrastruktury technicznej – kanalizacja oznaczony na rysunku planu
symbolem K.
2. Ustala się przeznaczenie terenów:
1) podstawowe: przepompownia ścieków o minimalnych wymiarach 5.0 x 5.0 m.;
2) dopuszczalne: urządzenia i obiekty towarzyszące sieci kanalizacyjnej.
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: nakazuje się, aby uciążliwości bądź
szkodliwości dla środowiska, wywołane przez obiekt
i urządzenia, nie wykraczały poza granice terenu, na
którym są zlokalizowane i tym samym, nie powodowały konieczności ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania.
4. Ustala się zasady zagospodarowania terenu:
1) zastosowanie indywidualnych parametrów zabudowy i zagospodarowania terenu;
2) zagwarantowanie dostępu z dojazdem 3.5 metrową jezdnią utwardzoną dla obsługi technicznej terenu i zagospodarowania;
3) odgrodzenie terenu od działek sąsiednich,
w tym nasadzenie zieleni izolacyjnej przy granicach terenu.
Rozdział 5
Przepisy końcowe
§ 26. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.
§ 27. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i podlega publikacji
na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta
Czerwieńsk.
Przewodniczący Rady
Leszek Jędras
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VIII/81/11
Rady Miejskiej w Czerwieńsku
z dnia 28 września 2011r.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VIII/81/11
Rady Miejskiej w Czerwieńsku
z dnia 28 września 2011r.
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA
UWAG DO PROJEKTU PLANU
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.)
Rada Miejska w Czerwieńsku rozstrzyga, co następuje:
Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego
w obrębie wsi Płoty, wyłożonego do publicznego
wglądu wraz z prognozą skutków wpływu ustaleń
planu na środowisko w siedzibie Urzędu Gminy
i Miasta w Czerwieńsku w dniach od 17 maja 2011r.
do 7 czerwca 2011r., nie wniesiono uwag zgodnie
z wykazem uwag stanowiących integralną część
dokumentacji formalno – prawnej prac planistycznych.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VIII/81/11
Rady Miejskiej w Czerwieńsku
z dnia 28 września 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 (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.),
art. 7 ust. 1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska w Czerwieńsku rozstrzyga, co następuje:
1) z ustaleń zawartych w uchwale w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Płoty obejmującego teren w granicach określo-
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nych w załączniku Nr 1 wynika, że realizacja zapisanych w nim zadań z zakresu infrastruktury
technicznej, w tym budowy dróg, kanalizacji,
wodociągów pociąga za sobą wydatki z budżetu gminy, w zakresie realizacji zadań własnych;

Poz. 2904, 2905
a) budżetowych gminy, wg harmonogramu
planowanych do realizacji inwestycji oraz zadań wprowadzanych w kolejnych latach do
budżetu przez Radę Miejską w Czerwieńsku,
b) pozabudżetowych, w tym z funduszy Unii Europejskiej,

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

c) wynikających z porozumień, w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego,
d) własnych inwestorów, na terenie posiadanych przez nich nieruchomości,
e) własnych operatorów sieci.

===================================================================================
2 90 4

2905
2 905

UCHWAŁA NR VIII/83/11
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 28 września 2011r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leśniów Wielki
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
- tekst jednolity z późn. zm.1), art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze
zm.2), w oparciu o uchwałę Nr XXX/264/10 Rady
Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 24 lutego 2010r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Leśniów Wielki i po stwierdzeniu, że nie narusza on
ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czerwieńsk,
uchwalonego uchwałą Nr 95/XIII/00 Rady Gminy
i Miasta w Czerwieńsku z dnia 24 lutego 2000 roku
i jego zmianę uchwaloną uchwałą Nr VIII/79/11 Rady
Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 września 2011r.
w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
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, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80
poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055,
Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175
poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U.
z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Dz. U.
2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52,
poz. 420, Nr 157 poz. 1241, Dz. U z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146,
Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, Dz. U. z 2011r. Nr 117 poz. 679,
Nr 134 poz. 777, Nr 21, poz. 113.
2
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r.
Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, Dz. U. z 2005r. Nr 113 poz. 954,
Nr 130 poz. 1087, Dz. U. z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635,
Dz. U. z 2007r. Nr 127 poz. 880, Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227,
Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413, Dz. U. z 2010r. Nr 24 poz. 124,
Nr 75 poz. 474, Nr 106 poz. 675, Nr 119 poz. 804, Nr 130 poz. 871,
Nr 149 poz. 996, Nr 155 poz. 1043, Dz. U. z 2011r. Nr 32 poz. 159,
Nr 153 poz. 901.

Gminy Czerwieńsk dla terenów położonych w obrębie wsi Leśniów Wielki, Płoty, Zagórze uchwala się,
co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Przedmiotem uchwały jest miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego wsi Leśniów Wielki.
2. Granice terenu objętego planem określone
zostały na rysunku planu, stanowiącym załącznik
Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są:
1) załącznik Nr 1 – rysunek planu w skali 1: 1 000
wraz z wyrysem ze studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
2) załącznik Nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;
3) załącznik Nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.
§ 2. 1. Przedmiotem ustaleń planu jest przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową, wody
powierzchniowe komunikację i infrastrukturę techniczną.
2. Na obszarze objętym niniejszą uchwałą wyodrębnia się tereny wydzielone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, które przeznacza się pod:
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1) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, oznaczoną symbolem MN;
2) wody powierzchniowe, oznaczone symbolem
WS;
3) infrastrukturę techniczną – elektroenergetyka,
oznaczoną symbolem E;
4) komunikację, tj.:
a) drogi dojazdowe, oznaczone symbolem KDD;
b) drogi wewnętrzne, oznaczone symbolami
KDW.
§ 3. 1. Ustalenia planu w obszarze, o którym
mowa w § 1 ust. 2, zawarte są w treści niniejszej
uchwały, obejmującej:
1) rozdział 1, zawierający przepisy ogólne;
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3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) strefa techniczna;
5) symbole literowe i liczbowe przeznaczenia terenów.
3. Pozostałe, niewymienione w ust. 2 elementy
rysunku planu, jak np. treść podkładu mapowego,
mają charakter informacyjny i nie są ustaleniami
planu.
§ 4. Ilekroć jest mowa o:
1) uchwale - należy przez to rozumieć uchwałę
Rady Miejskiej w Czerwieńsku;
2) planie - należy przez to rozumieć wszystkie
ustalenia dotyczące obszaru objętego niniejszą
uchwałą;

2) rozdział 2, zawierający przepisy obowiązujące
w całym obszarze objętym planem, określające:

3) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz
z aktami wykonawczymi;

a) zasady przeznaczenia terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu
lub różnych zasadach zagospodarowania;

4) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 niniejszej
uchwały;

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)

szczegółowe zasady i warunki
i podziału nieruchomości;

scalania

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

sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

3) rozdział 3, określające szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia
w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
4) rozdział 4, zawierający warunki zagospodarowania dla poszczególnych terenów, określające:
a) przeznaczenie terenów;
b) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;
5) rozdział 5, zawierający przepisy końcowe.
2. Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu:
1) granica obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

5) terenie - należy przez to rozumieć obszar
o tożsamym rodzaju przeznaczenia, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi
i oznaczony symbolem literowym i liczbowym;
6) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to
rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu, który
dominuje w obszarze wydzielonym liniami rozgraniczającymi, obejmujący min. 51% powierzchni nieruchomości lub/i min. 51% powierzchni całkowitej wszystkich budynków istniejących i planowanych, położonych w jej
granicach;
7) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to
rozumieć rodzaj przeznaczenia inny niż podstawowy, który uzupełnia i wzbogaca użytkowanie podstawowe i nie może zaistnieć bez
przeznaczenia podstawowego;
8) wysokości zabudowy należy przez to rozumieć
definicję zgodnie z warunkami technicznymi,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z dopuszczeniem w bryle budynku,
lokalnych dominant o indywidualnych wysokościach, z zastrzeżeniem, iż rzut dominanty nie
może przekroczyć 10% powierzchni zabudowy
tego budynku;
9) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć powierzchnię zabudowy, tj. największą
obszarowo powierzchnię poziomego rzutu jednej kondygnacji naziemnej, liczonej po zewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych do
działki budowlanej, przy czym powierzchnię zabudowy obliczamy jako sumę powierzchni
wszystkich obiektów budowlanych, wraz
z budynkami gospodarczymi i pomocniczymi,
występującymi w obrębie danej działki budowlanej;
10) kondygnacji – należy przez to rozumieć kondygnację nadziemną;
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11) nieuciążliwej działalności usługowej - należy
rozumieć taki rodzaj usług, który nie wywołuje
uciążliwości dla otoczenia w rozumieniu przepisów prawa budowlanego;
12) zagospodarowaniu tymczasowym - należy
przez to rozumieć dotychczasowy sposób korzystania z terenu, do momentu wprowadzenia
zainwestowania zgodnego z ustaleniami planu;
13) stawce procentowej - należy przez to rozumieć
wzrost wartości nieruchomości spowodowany
ustaleniami planu, upoważniający do pobrania
od właściciela jednorazowej opłaty w przypadku jej zbycia, zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
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4) przeznaczenie pasa terenu, pomiędzy linią rozgraniczającą teren a linią zabudowy pod realizację:
a) utwardzonego wjazdu na teren działki;
b) dojścia do budynku;
c) zadaszonego i osłoniętego miejsca pod pojemniki na śmieci;
d) miejsc do parkowania;
e) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
f)

zieleni urządzonej i elementów małej architektury.

3. Zakazuje się:

14) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez
to rozumieć granicę poza którą nie może być
wysunięte główne lico budynku;

1) stosowania materiałów wykończeniowych typu: blacha trapezowa i falista oraz tworzywa
sztuczne;

15) strefie technicznej - należy przez to rozumieć
strefę od sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, obejmującą pasy terenu wzdłuż sieci,
pozwalające na stały lub okresowy dostęp operatora kontrolującego stan sieci, a w przypadku
awarii - na jej usunięcie, ustalaną na podstawie
rodzaju sieci, średnicy i głębokości jej posadowienia.

2) realizacji ogrodzeń z prefabrykatów betonowych.

Rozdział 2
Przepisy obowiązujące w całym obszarze objętym
planem
§ 5. 1. Ustala się zasady przeznaczenia terenów.
2. Tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi
mogą być zagospodarowane wyłącznie na cele
zgodne z podstawowym przeznaczeniem lub łącznie
z przeznaczeniem dopuszczalnym, zgodnie z ustaleniami określonymi w zapisach niniejszej uchwały,
w tym w warunkach zagospodarowania dla poszczególnych terenów, zawartymi w rozdziale 4.
3. W ramach terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi, obok zagospodarowania zgodnego
z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym,
mogą występować miejsca postojowe dla samochodów osobowych, sieci i urządzenia infrastruktury
technicznej oraz zieleń urządzona, o ile przepisy
szczegółowe nie stanowią inaczej.
§ 6. 1. Ustala się zasady ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego odnoszące się do wszelkich
działań budowlanych.
2. Nakazuje się:
1) dbanie o docelowe ukształtowanie linii zabudowy, zieleni i ogrodzeń, w szczególności od
strony dróg;
2) zachowanie odpowiednich gabarytów budynków w zakresie ich wysokości, formy dachu
i układu kalenicy;
3) realizację w granicach każdej nieruchomości
terenów biologicznie czynnych, do których należą tereny zieleni niskiej – trawniki, zieleni
średniej - krzewy, zieleni wysokiej – drzewa;

§ 7. 1. Ustala się zasady ochrony środowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego.
2. Zakazuje się lokalizowania inwestycji należących do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco
i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
zgodnie z przepisami odrębnymi, z wyjątkiem obiektów i urządzeń związanych z komunikacją i infrastrukturą techniczną.
3. W zakresie ochrony przed hałasem - dopuszczalny poziom hałasu określony w przepisach odrębnych dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolem „MN” wskazuje się jako przyporządkowany rodzajowi „tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej”.
4. W zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem nakazuje się stosowanie paliw ekologicznych o niskiej zawartości związków siarki.
5. W zakresie ochrony
i środowiska przed odpadami:

powierzchni

ziemi

1) nakazuje się:
a) zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi organicznej, odpowiednie zdeponowanie oraz ponowne wykorzystanie przy robotach ziemnych związanych z realizacją inwestycji;
b) gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych zgodnie z regulacjami obowiązującymi
w gminie;
2) dopuszcza się wykorzystanie dla potrzeb niwelacji terenu mas ziemnych, stanowiących
grunt rodzimy, usuwany lub przemieszczany,
w związku z realizacją przedsięwzięcia lub realizacją elementów zagospodarowania terenu,
z zastrzeżeniem przepisów o ograniczeniu
zmian naturalnego ukształtowania.
6. W zakresie ochrony wód przed zanieczyszczeniem nakazuje się uszczelnianie powierzchni dróg.
7. W zakresie ochrony terenów zieleni i wartości
krajobrazowych nakazuje się:
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1) utrzymanie istniejącej zieleni, z dopuszczeniem
wycinki w sytuacji konieczności wprowadzenia
niezbędnych rozwiązań z zakresu inwestycji,
w tym dotyczących infrastruktury technicznej
i komunikacji oraz porządkowania struktury
osadniczej, wprowadzając w każdym przypadku
wyrównanie poniesionych strat w strukturze
zieleni;
2) kształtowanie nowej zieleni w sposób niekolidujący z zabudową, wprowadzanie nowych nasadzeń przy uwzględnieniu ich docelowej wysokości i rozłożystości.
§ 8. 1. Ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.
2. Osoby prowadzące roboty budowlane i ziemne na obszarze objętym planem, w przypadku ujawnienia w trakcie prac przedmiotu, które posiada cechy zabytku, zobowiązuje się do:
1) wstrzymania wszelkich prac mogących uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;
2) zabezpieczenia przy użyciu dostępnych środków tego przedmiotu i miejsca jego odkrycia;
3) niezwłocznego zawiadomienia o powyższym
wojewódzkiego konserwatora zabytków lub
Burmistrza Czerwieńska, który jest obowiązany
niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 3 dni
przekazać wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków przyjęte zawiadomienie.
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1) wielkość i kształt działek powinny być dostosowane do ich przeznaczenia, w tym powinny
zapewniać warunki do parkowania i garażowania pojazdów osób zamieszkałych i użytkowników;
2) działki powinny mieć dostęp do drogi publicznej, w tym także poprzez drogi wewnętrzne;
3) działki powinny posiadać dostęp do urządzeń
infrastruktury technicznej.
5. Przy dokonywaniu podziałów i łączeniu działek
należy uwzględnić istniejące i projektowane uzbrojenie, z zachowaniem pasów eksploatacyjnych według zasad określonych przez dysponentów sieci.
§ 11. 1. Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji.
2. Podstawowy układ komunikacji drogowej, obsługujący teren stanowią:
1) drogi dojazdowe oznaczone na rysunku planu
symbolami KDD1 i KDD2;
2) drogi wewnętrzne, oznaczone na rysunku planu
symbolami KDW1 i KDW2.
3. W sytuacji przebudowy, rozbudowy i budowy
elementów układu komunikacji należy uwzględnić
projektowane oraz istniejące sieci uzbrojenia terenu,
z dopuszczeniem ich przełożenia na koszt administratora drogi i na warunkach uzgodnionych
z gestorem danej sieci.

§ 9. 1. Ustala się wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

§ 12. 1. Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej.

2. Na obszarze objętym planem przestrzenie publiczne stanowią drogi dojazdowe oraz tereny wód
powierzchniowych.

2. Sieci infrastruktury technicznej należy prowadzić w obrębie linii rozgraniczających dróg.

3. Tereny komunikacji pieszej nakazuje się zagospodarować w sposób umożliwiający poruszanie się
osobom niepełnosprawnym.
4. Dopuszcza się stosowanie elementów:
a) małej architektury, zieleni i akcentów plastycznych;
b) użytkowych, w szczególności lamp oświetleniowych, słupów ogłoszeniowych, ławek, koszy na śmieci, posadzek na wydzielonych
ciągach pieszych i pieszo – jezdnych.
§ 10. 1. Ustala się szczegółowe zasady i warunki
scalania i podziału nieruchomości.
2. W obszarze objętym planem nie występują tereny podlegające scaleniu.
3. Proponuje się przeprowadzenie podziałów
nieruchomości zgodnie z postulowanymi liniami
rozgraniczającymi tereny o tym samym przeznaczeniu, wyznaczonymi na rysunku planu.
4. W przypadku innego podziału niż określony
w ust. 3, wydzielanie działek może odbywać się
z zachowaniem następujących zasad:

3. Dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na terenach innych niż wymienione w ust. 2, o ile nie zostaną zakłócone podstawowe funkcje tych terenów.
4. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się
pełne zaopatrzenie w wodę z wiejskiej sieci wodociągowej.
5. W zakresie odprowadzenia ścieków bytowych
i komunalnych oraz wód opadowych i roztopowych,
zwanych dalej ściekami:
1) ustala się odprowadzenie ścieków, o ile spełniają parametry zgodne z przepisami odrębnymi, do sieci kanalizacyjnej;
2) dopuszcza się:
a) budowę szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości, do czasu realizacji systemu kanalizacji;
b) odprowadzanie wód opadowych z terenów
mieszkaniowych na teren własnej nieruchomości.
6. W zakresie gospodarki odpadami – nakazuje
się usuwanie nieczystości poprzez gromadzenie na
terenie działek odpadów stałych, z uwzględnieniem
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ich segregacji, a następnie wywóz ich na wysypisko
przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo.
7. W zakresie elektroenergetyki:
1) ustala się pokrycie zapotrzebowania z istniejącej lub rozbudowanej sieci elektroenergetycznej;
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2) dla pozostałych istniejących i projektowanych
sieci, strefy niewyznaczone graficznie na rysunku planu, o szerokościach uzależnionych od
średnicy i typu sieci, ustalone indywidualnie
przez właściwego dysponenta.
Rozdział 4
Warunki zagospodarowania dla poszczególnych
terenów

2) dopuszcza się:
a) realizację stacji transformatorowych na terenie inwestora;
b) zasilanie nowych odbiorców energii elektrycznej z projektowanych stacji transformatorowych.
8. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się
dostawę ciepła dla celów grzewczych i bytowych
poprzez wykorzystanie nieuciążliwych źródeł ciepła,
w tym: energii elektrycznej, gazu, oleju opałowego
lub innych niekonwencjonalnych ekologicznych
źródeł.

§ 16. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu
symbolem MN.
2. Ustala się przeznaczenie terenu:
1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca wraz z przynależnym
zagospodarowaniem terenu;
2) dopuszczalne:
a) nieuciążliwa działalność usługowa, handlowa
lub rzemieślnicza, realizowana wyłącznie na
zasadzie wykorzystania części budynku
mieszkalnego, zajmująca maksymalnie 30%
powierzchni całkowitej budynku, pod warunkiem zagwarantowania właściwej obsługi
w zakresie: dojazdów, dostaw, miejsc parkingowych, składowania odpadów,

9. W zakresie telekomunikacji:
1) ustala się zapewnienie dostępu do istniejącej
lub rozbudowanej sieci telekomunikacyjnej;
2) nakazuje się skablowanie sieci;
3) dopuszcza się lokalizację infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu.
10. W zakresie zaopatrzenia w gaz - dopuszcza
się zaopatrzenia w gaz z istniejącej lub planowanej
sieci gazowej na warunkach zarządcy tej sieci.
§ 13. 1. Ustala się sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania
terenów.
2. Zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych, poza obiektami i urządzeniami infrastruktury
technicznej oraz obiektami stanowiącymi zaplecze
budowlane dla realizowanej inwestycji.

b) ogrody przydomowe wraz z elementami małej architektury.
3. Zagospodarowanie terenu, parametry i wskaźniki:
1) maksymalna powierzchnia zabudowy - 30%
powierzchni działki;
2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna
- 40% powierzchni działki;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy – w odległości:
a) 5,0m od linii rozgraniczających drogi i wody
powierzchniowe;

3. Nakazuje się likwidację tymczasowego zagospodarowania w przypadku możliwości realizacji
przeznaczenia zgodnego z ustaleniami planu.
§ 14. Ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
wynikającą ze wzrostu wartości nieruchomości,
w wysokości 5%.

b) 10,0m od linii rozgraniczających tereny infrastruktury technicznej, oznaczonej symbolem
„E”.
4. program parkingowy i garażowy:

Rozdział 3

1) dla zabudowy mieszkaniowej - nie mniej niż
1 miejsce postojowe lub garaż w granicach nieruchomości;

Przepisy dotyczące wydzielonych stref, określające
szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy

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

§ 15. Ustala się strefy techniczne, w granicach
których zakazuje się lokalizacji zabudowy i trwałych
nasadzeń:
1) strefa ograniczonego użytkowania od istniejącej linii energetycznej, o szerokości 5,0m mierzonej od osi słupa, wyznaczona graficznie na
rysunku planu;

5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
1) ustala się:
a) szerokość elewacji frontowej – do 20,0m.;
b) wysokość zabudowy:
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-

mieszkaniowej - do 2 kondygnacji, w tym
poddasze użytkowe, ale nie więcej niż
10,0m.;

-

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

2) w zakresie geometrii dachu ustala się:
a) dachy dwu- i wielospadowe, o kącie nachylenia połaci od 28° do 45°;
b) możliwość umieszczania okien połaciowych
i lukarn;
c) dla budynków gospodarczych i pomocniczych – dachy indywidualne.
§ 17. 1. Wyznacza się tereny wód powierzchniowych, oznaczone na rysunku planu symbolem WS.
2. Ustala się przeznaczenie terenu: ciek wodny.
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się:
a) zachowanie istniejącego cieku w jego przebiegu;
b) zagwarantowanie dostępu dla obsługi technicznej terenu i zagospodarowania;
2) dopuszcza się zmeliorowanie cieku przy zachowaniu jego przepływu;
3) zakazuje się realizacji obiektów budowlanych
z wyjątkiem urządzeń technicznych związanych
z utrzymaniem i obsługą zbiorników.
§ 18. 1. Wyznacza się tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetyka, oznaczone na rysunku
planu symbolem E.
2. Ustala się przeznaczenie terenu:
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2. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) nakazuje się:
a) budowę nowych elementów układu komunikacyjnego wraz z budową sieci uzbrojenia
technicznego;
b) budowę elementów komunikacji pieszej;
2) dopuszcza się:
a) korektę istniejącego układu komunikacyjnego w projektach technicznych budowy i modernizacji dróg;
b) realizację komunikacji rowerowej
z niezbędnymi urządzeniami;

wraz

c) realizację zieleni;
d) realizację urządzeń związanych z obsługą
komunikacji, a także elementów małej architektury, tablic reklamowych i znaków informacyjnych.
3. Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu - nakazuje się realizację pasów drogowych
o minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających:
1) 10,0m dla drogi oznaczonej na rysunku planu
symbolem „KDD1”;
2) zgodnie z rysunkiem planu dla dróg oznaczonych symbolem „KDD2”.
§ 20. 1. Wyznacza się tereny dróg wewnętrznych
wraz z urządzeniami towarzyszącymi, oznaczone na
rysunku planu symbolami KDW.
2. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) podstawowe - stacja transformatorowa wraz
z przynależnym zagospodarowaniem terenu;

1) ustala się budowę nowych elementów układu
komunikacyjnego wraz z budową sieci uzbrojenia technicznego;

2) dopuszczalne:

2) dopuszcza się:

a) wszelkie urządzenia
technicznej;

i sieci

infrastruktury

b) zieleń izolacyjna.
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się:
a) aby uciążliwości bądź szkodliwości dla środowiska wywołane przez obiekt i urządzenia
nie wykraczały poza granice terenu, na którym są zlokalizowane i tym samym nie powodowały konieczności ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania;
b) zagwarantowanie dojazdu dla obsługi technicznej terenu i zagospodarowania;
2) dopuszcza się grodzenie terenu.
§ 19. 1. Wyznacza się tereny dróg publicznych
dojazdowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi,
oznaczone na rysunku planu symbolami KDD.

a) realizację elementów związanych z obsługą
komunikacji - chodników, małej architektury;
b) realizację dróg w formie ciągów pieszo
- jezdnych w szczególności na terenach
oznaczonych symbolami „KDW1”;
c) stosowanie indywidualnych rozwiązań w zakresie nawierzchni, oświetlenia, zieleni, elementów małej architektury.
3. Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu - nakazuje się realizację pasów drogowych
o minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających:
1) 5,0m dla dróg oznaczonych na rysunku planu
symbolami „KDW1”;
2) 8,0m dla dróg oznaczonych na rysunku planu
symbolami „KDW2”.
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Rozdział 5
Przepisy końcowe
§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.
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wym Województwa Lubuskiego i podlega publikacji
na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta
Czerwieńsk.
Przewodniczący Rady
Leszek Jędras

§ 22. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku UrzędoZałącznik Nr 1
do uchwały Nr VIII/83/11
Rady Miejskiej w Czerwieńsku
z dnia 28 września 2011r.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VIII/83/11
Rady Miejskiej w Czerwieńsku
z dnia 28 września 2011r.
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA
UWAG DO PROJEKTU PLANU
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.)

Rada Miejska w Czerwieńsku rozstrzyga, co następuje:
Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leśniów Wielki wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą skutków wpływu ustaleń planu na środowisko
w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku
w dniach od 19 kwietnia 2011r. do 10 maja 2011r.,
nie wniesiono uwag zgodnie z wykazem uwag stanowiących integralną część dokumentacji formalno
– prawnej prac planistycznych.
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nika, że realizacja zapisanych w nim zadań z zakresu infrastruktury technicznej, w tym budowy
dróg, kanalizacji, wodociągów pociąga za sobą
wydatki z budżetu gminy, w zakresie realizacji
zadań własnych;

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VIII/83/11
Rady Miejskiej w Czerwieńsku
z dnia 28 września 2011r.
ROZSTRZYGNIĘCIE
o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do
zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.
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2) inwestycje i nakłady wynikające z realizacji zapisów przedmiotowej uchwały, w zakresie budowy i rozbudowy infrastruktury technicznej,
które są niezbędne dla prawidłowego i uporządkowanego zagospodarowania terenu objętego planem, będą finansowane ze środków:

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

a) budżetowych gminy, wg harmonogramu
planowanych do realizacji inwestycji oraz zadań wprowadzanych w kolejnych latach do
budżetu przez Radę Miejską w Czerwieńsku,
b) pozabudżetowych, w tym z funduszy Unii Europejskiej,
c) wynikających z porozumień, w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego,

1) z ustaleń zawartych w uchwale w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leśniów Wielki obejmującego teren
w granicach określonych w załączniku Nr 1 wy-

d) własnych inwestorów, na terenie posiadanych przez nich nieruchomości,
e) własnych operatorów sieci.
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UCHWAŁA NR VIII/85/11
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 28 września 2011r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zagórze
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
- tekst jednolity ze zm.1), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 tekst jednolity
ze zm.2), w oparciu o uchwałę Nr XIV/140/08 Rady
Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 30 czerwca 2008r.
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; Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003r. Nr
80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055;
Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175,
poz. 1457; Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; Dz. U.
z 2007r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218;
Dz. U. 2008r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009r.
Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; Dz. U z 2010r. Nr 28, poz. 142
i 146, Nr 40 poz. 230; Nr 106, poz. 675; Dz. U. z 2011r. Nr 117,
poz. 679; Nr 134, poz. 777; Nr 21, poz. 113.
2
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r.
Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, Dz. U. z 2005r. Nr 113, poz. 954,
Nr 130, poz. 1087, Dz. U. z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 225,
poz. 1635, Dz. U. z 2007r. Nr 127, poz. 880, Dz. U. z 2008r. Nr 199,
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, Dz. U. z 2010r.
Nr 24, poz.124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804,
Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, Dz. U.
z 2011r. Nr 32, poz. 159, Nr 153, poz. 901.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Zagórze i po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czerwieńsk, uchwalonego uchwałą Nr 95/XIII/00 Rady Gminy i Miasta
w Czerwieńsku z dnia 24 lutego 2000r. i jego zmianę
uchwaloną uchwałą Nr VIII/79/11 Rady Miejskiej
w Czerwieńsku z dnia 28 września 2011r. w sprawie
uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Czerwieńsk dla terenów połozonych w obrębie wsi
Leśniów Wielki, Płoty, Zagórze uchwala się, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Przedmiotem uchwały jest miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego wsi Zagórze.
2. Granice terenu objętego planem określone
zostały na rysunku planu, stanowiącym załącznik nr
1 do niniejszej uchwały.
3. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są:
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1) załącznik Nr 1 – rysunek planu w skali 1: 1 000
wraz z wyrysem ze studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
2) załącznik Nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;
3) załącznik Nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.
§ 2. 1. Przedmiotem ustaleń planu są regulacje
określające zasady zagospodarowania terenu objętego planem miejscowym z przeznaczeniem pod
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, infrastrukturę techniczną i komunikację.
2. Na obszarze objętym niniejszą uchwałą wyodrębnia się tereny wydzielone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, które przeznacza się pod:
1) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, oznaczoną symbolem MN;
2) komunikację;
a) drogę wewnętrzną, oznaczoną symbolami
KDW;
b) drogę pieszo – jezdną, oznaczoną symbolem
KDX.
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ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

3) rozdział 3, zawierający warunki zagospodarowania dla poszczególnych terenów, określające:
a) przeznaczenie terenów,
b) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;
4) rozdział 4, zawierający przepisy końcowe.
2. Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu:
1) granica obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) symbole literowe i liczbowe przeznaczenia terenów.
3. Pozostałe, niewymienione w ust. 2 elementy
rysunku planu, jak np. treść podkładu mapowego,
mają charakter informacyjny i nie są ustaleniami
planu.
§ 4. Ilekroć jest mowa o:

3) infrastrukturę techniczną – elektroenergetyka,
oznaczoną symbolem E;

1) uchwale - należy przez to rozumieć uchwałę
Rady Miejskiej w Czerwieńsku;

§ 3. 1. Ustalenia planu w obszarze, o którym
mowa w § 1 ust. 2, zawarte są w treści niniejszej
uchwały, obejmującej:

2) planie - należy przez to rozumieć wszystkie
ustalenia dotyczące obszaru objętego niniejszą
uchwałą;

1) rozdział 1, zawierający przepisy ogólne;
2) rozdział 2, zawierający przepisy obowiązujące
w całym obszarze objętym planem, określające:
a) zasady przeznaczenia terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu
lub różnych zasadach zagospodarowania;
b) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
c) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
d) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
e) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
f)

szczegółowe zasady i warunki
i podziału nieruchomości;

scalania

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

sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

j)

stawki procentowe na podstawie których,
ustala się opłatę, o której mowa w art. 36

3) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz
z aktami wykonawczymi;
4) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 niniejszej
uchwały;
5) terenie - należy przez to rozumieć obszar
o tożsamym rodzaju przeznaczenia, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi
i oznaczony symbolem literowym i liczbowym;
6) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to
rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu, który
dominuje w obszarze wydzielonym liniami rozgraniczającymi, obejmujący min. 51% powierzchni nieruchomości lub/i min. 51% powierzchni całkowitej wszystkich budynków istniejących i planowanych, położonych w jej
granicach;
7) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to
rozumieć rodzaj przeznaczenia inny niż podstawowy, który uzupełnia i wzbogaca użytkowanie podstawowe i nie może zaistnieć bez
przeznaczenia podstawowego;
8) wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć
definicję zgodnie z warunkami technicznymi,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z dopuszczeniem w bryle budynku,
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lokalnych dominant o indywidualnych wysokościach, z zastrzeżeniem, iż rzut dominanty nie
może przekroczyć 10% powierzchni zabudowy
tego budynku;

mogą występować miejsca postojowe dla samochodów osobowych, sieci i urządzenia infrastruktury
technicznej oraz zieleń urządzona, o ile przepisy
szczegółowe nie stanowią inaczej.

9) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć sumę powierzchni zabudowy, tj. największą obszarowo powierzchnię poziomego rzutu
jednej kondygnacji naziemnej, liczonej po zewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych
wszystkich obiektów budowlanych, wraz z budynkami gospodarczymi i pomocniczymi, występującymi w obrębie danej nieruchomości;

§ 6. 1. Ustala się zasady ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego odnoszące się do wszelkich
działań budowlanych.

10) nieuciążliwej działalności usługowej - należy
rozumieć taki rodzaj usług, który nie wywołuje
uciążliwości dla otoczenia w rozumieniu przepisów prawa budowlanego;
11) zagospodarowaniu tymczasowym - należy
przez to rozumieć dotychczasowy sposób korzystania z terenu, do momentu wprowadzenia
zainwestowania zgodnego z ustaleniami planu;
12) stawce procentowej - należy przez to rozumieć
wzrost wartości nieruchomości spowodowany
ustaleniami planu, upoważniający do pobrania
od właściciela jednorazowej opłaty w przypadku jej zbycia, zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
13) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez
to rozumieć granicę wzdłuż terenów komunikacji publicznej i wydzielonych pasów infrastruktury technicznej, poza którą nie może być wysunięte lico budynku; dopuszcza się jedynie
wysunięcie przed linię zabudowy na odległość
max 1,5 m części budynku (do 30% szerokości
frontu) takich jak schody zewnętrzne, podesty,
pochylnie, zejścia i zjazdy do piwnic i garaży
wbudowanych, balkony, wykusze, zadaszenia
nad wejściami itp.;
14) strefie technicznej - należy przez to rozumieć
strefę od sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, obejmującą pasy terenu wzdłuż sieci,
pozwalające na stały lub okresowy dostęp operatora kontrolującego stan sieci, a w przypadku
awarii - na jej usunięcie, ustalaną na podstawie
rodzaju sieci, średnicy i głębokości jej posadowienia.
Rozdział 2
Przepisy obowiązujące w całym obszarze objętym
planem
§ 5. 1. Ustala się zasady przeznaczenia terenów.

2. Nakazuje się:
1) dbanie o docelowe ukształtowanie linii zabudowy, zieleni i ogrodzeń;
2) zachowanie odpowiednich gabarytów budynków w zakresie ich wysokości, formy dachu
i układu kalenicy;
3) realizację w granicach każdej nieruchomości
terenów biologicznie czynnych, do których należą tereny zieleni niskiej – trawniki, zieleni
średniej - krzewy, zieleni wysokiej – drzewa;
4) przeznaczenie pasa terenu, pomiędzy linią rozgraniczającą teren a linią zabudowy pod realizację:
a) utwardzonego wjazdu na teren działki;
b) dojścia do budynku;
c) zadaszonego i osłoniętego miejsca pod pojemniki na śmieci;
d) miejsc do parkowania;
e) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
f)

zieleni urządzonej i elementów małej architektury.

3. Zakazuje się:
1) stosowania materiałów wykończeniowych typu: blacha trapezowa i falista oraz siding;
2) realizacji ogrodzeń z prefabrykatów betonowych.
§ 7. 1. Ustala się zasady ochrony środowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego.
2. Zakazuje się realizacji działalności gospodarczych zawsze i potencjalnie mogących znacząco
oddziaływać na środowisko, określonych w przepisach ochrony środowiska.
3. W zakresie ochrony przed hałasem - dopuszczalny poziom hałasu określony w przepisach odrębnych dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolem „1MN” i „2MN” wskazuje się jako przyporządkowany rodzajowi „tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”.

2. Tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi
mogą być zagospodarowane wyłącznie na cele
zgodne z podstawowym przeznaczeniem lub łącznie
z przeznaczeniem dopuszczalnym, zgodnie z ustaleniami określonymi w zapisach niniejszej uchwały,
w tym w warunkach zagospodarowania dla poszczególnych terenów, zawartymi w rozdziale 4.

4. W zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem nakazuje się stosowanie paliw ekologicznych o niskiej zawartości związków siarki.

3. W ramach terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi, obok zagospodarowania zgodnego
z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym,

a) zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi organicznej, odpowiednie zdeponowanie oraz po-

5. W zakresie ochrony
i środowiska przed odpadami:

powierzchni

ziemi

1) nakazuje się:
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nowne wykorzystanie przy robotach ziemnych związanych z realizacją inwestycji;
b) gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych zgodnie z regulacjami obowiązującymi
w gminie;
2) dopuszcza się wykorzystanie dla potrzeb niwelacji terenu mas ziemnych, stanowiących grunt
rodzimy,
usuwany
lub
przemieszczany,
w związku z realizacją przedsięwzięcia lub realizacją elementów zagospodarowania terenu,
z zastrzeżeniem przepisów o ograniczeniu
zmian naturalnego ukształtowania.
6. W zakresie ochrony wód przed zanieczyszczeniem nakazuje się uszczelnianie powierzchni komunikacyjnych, w tym dróg.
7. W zakresie ochrony terenów zieleni i wartości
krajobrazowych nakazuje się:
1) utrzymanie istniejącej zieleni, z dopuszczeniem
wycinki w sytuacji konieczności wprowadzenia
niezbędnych rozwiązań z zakresu inwestycji,
w tym dotyczących infrastruktury technicznej
i komunikacji oraz porządkowania struktury
osadniczej, wprowadzając w każdym przypadku
obowiązek wyrównania poniesionych strat
w strukturze zieleni;
2) kształtowanie nowej zieleni w sposób niekolidujący z zabudową, wprowadzanie nowych nasadzeń przy uwzględnieniu ich docelowej wysokości i rozłożystości.
8. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami: 1MN i 2MN.
1) ustala się:
a) posadowienie obiektów na odpowiednio
skonstruowanych i głęboko posadowionych
fundamentach na warstwie gruntów, które
nie zmieniaja właściwości geotechnicznych;
b) uwzględnienie przy
podsiąkanie wód;

konstrukcji

obiektów

c) poprzedzenie lokalizacji obiektów rozpoznaiem geologicznym;
2) zakazuje się realizacji kondygnacji podziemnych oraz budowy obiektów podziemnych
z wyjatkiem sieci infrastruktury technicznej.
§ 8. 1. Ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.
2. Osoby prowadzące roboty budowlane i ziemne na obszarze objętym planem, w przypadku ujawnienia w trakcie prac przedmiotu, które posiada cechy zabytku, zobowiązuje się do:
1) wstrzymania wszelkich prac mogących uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;
2) zabezpieczenia przy użyciu dostępnych środków tego przedmiotu i miejsca jego odkrycia;
3) niezwłocznego zawiadomienia o powyższym
wojewódzkiego konserwatora zabytków lub
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Burmistrza Czerwieńska, który jest obowiązany
niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 3 dni
przekazać wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków przyjęte zawiadomienie.

§ 9. 1. Ustala się wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.
2. Na obszarze objętym planem przestrzenie publiczne nie występują.
§ 10. 1. Ustala się szczegółowe zasady i warunki
scalania i podziału nieruchomości.
2. W obszarze objętym planem nie występują tereny podlegające scaleniu.
3. Przeprowadzenie podziałów nieruchomości
proponuje się zgodnie z postulowanymi liniami rozgraniczającymi tereny o tym samym przeznaczeniu,
wyznaczonymi na rysunku planu.
4. W przypadku innego podziału niż określony
w ust. 3, wydzielanie działek może odbywać się
z zachowaniem następujących zasad:
1) wielkość i kształt działek powinny być dostosowane do ich przeznaczenia, w tym powinny
zapewniać warunki do parkowania i garażowania pojazdów osób zamieszkałych i użytkowników;
2) działki powinny mieć dostęp do drogi publicznej, w tym także poprzez drogi wewnętrzne;
3) działki powinny posiadać dostęp do urządzeń
infrastruktury technicznej.
5. Przy dokonywaniu podziałów i łączeniu działek
należy uwzględnić istniejące i projektowane uzbrojenie, z zachowaniem pasów eksploatacyjnych według zasad określonych przez dysponentów sieci.
1)
§ 11. 1. Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji.
2. Podstawowy układ komunikacji drogowej, obsługujący teren stanowią:
1) droga wewnętrzna, oznaczona na rysunku planu symbolami „KDW”;
2) ciąg pieszo – jezdny oznaczony na rysunku planu symbolem „KDX”;
3. W sytuacji przebudowy, rozbudowy i budowy
elementów układu komunikacji należy uwzględnić
projektowane oraz istniejące sieci uzbrojenia terenu,
z dopuszczeniem ich przełożenia na koszt administratora drogi i na warunkach uzgodnionych
z gestorem danej sieci.
§ 12. 1. Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej.
2. Sieci infrastruktury technicznej należy prowadzić w obrębie linii rozgraniczających dróg.
3. Dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na terenach innych niż wy-
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mienione w ust. 2, o ile nie zostaną zakłócone podstawowe funkcje tych terenów.
4. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się
pełne zaopatrzenie w wodę z wiejskiej sieci wodociągowej.
5. W zakresie odprowadzenia ścieków bytowych
i komunalnych oraz wód opadowych i roztopowych,
zwanych dalej ściekami:
1) ustala się odprowadzenie ścieków, o ile spełniają parametry zgodne z przepisami odrębnymi, do istniejącego systemu sieci kanalizacyjnej;
2) dopuszcza się:
a) budowę szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości, do czasu realizacji systemu kanalizacji;
b) odprowadzanie wód opadowych z terenów
mieszkaniowych na teren własnej nieruchomości.
6. W zakresie gospodarki odpadami – nakazuje
się usuwanie nieczystości poprzez gromadzenie na
terenie działek odpadów stałych, z uwzględnieniem
ich segregacji, a następnie wywóz ich na wysypisko
przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo.
7. W zakresie elektroenergetyki:
1) ustala się pokrycie zapotrzebowania z istniejącej lub rozbudowanej sieci elektroenergetycznej;
2) dopuszcza się:
a) realizację stacji transformatorowych na terenie inwestora;
b) zasilanie nowych odbiorców energii elektrycznej liniami kablowymi z projektowanych
stacji transformatorowych.
8. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się
dostawę ciepła dla celów grzewczych i bytowych
poprzez wykorzystanie nieuciążliwych źródeł ciepła,
w tym: energii elektrycznej, gazu, oleju opałowego
lub innych niekonwencjonalnych ekologicznych
źródeł.
9. W zakresie telekomunikacji:
1) ustala się zapewnienie dostępu do istniejącej
lub rozbudowanej sieci telekomunikacyjnej;
2) nakazuje się skablowanie sieci;
3) dopuszcza się lokalizację infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu.
§ 13. 1. Ustala się sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania
terenów.
2. Zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych, poza obiektami i urządzeniami infrastruktury
technicznej oraz obiektami stanowiącymi zaplecze
budowlane dla realizowanej inwestycji.
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3. Nakazuje się likwidację tymczasowego zagospodarowania w przypadku możliwości realizacji
przeznaczenia zgodnego z ustaleniami planu.
§ 14. Ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
wynikającą ze wzrostu wartości nieruchomości,
w wysokości 5%.
Rozdział 3
Przepisy dotyczące wydzielonych stref, określające
szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy
§ 15. Ustala się strefy techniczne, w granicach
których zakazuje się lokalizacji zabudowy i trwałych
nasadzeń: dla projektowanych sieci, strefy niewyznaczone graficznie na rysunku planu, o szerokościach uzależnionych od średnicy i typu sieci, ustalone indywidualnie przez właściwego dysponenta.
Rozdział 4
Warunki zagospodarowania dla poszczególnych
terenów
§ 16. 1. Wyznacza się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony na rysunku planu
symbolem 1MN.
2. Ustala się przeznaczenie terenu:
1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca wraz z przynależnym
zagospodarowaniem terenu;
2) dopuszczalne:
a) nieuciążliwa działalność usługowa, handlowa
lub rzemieślnicza, realizowana wyłącznie na
zasadzie wykorzystania części budynku
mieszkalnego, zajmująca maksymalnie 30%
powierzchni całkowitej budynku, pod warunkiem zagwarantowania właściwej obsługi
w zakresie: dojazdów, dostaw, miejsc parkingowych, składowania odpadów;
b) ogrody przydomowe wraz z elementami małej architektury.
3.
Zagospodarowanie
i wskaźniki:

terenu,

parametry

1) maksymalna powierzchnia zabudowy - 30%
powierzchni działki;
2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna
- 40% powierzchni działki;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy – w odległości
6.0 m. od linii rozgraniczających dróg;
4) program parkingowy i garażowy:
a) dla zabudowy mieszkaniowej - nie mniej niż
1 miejsce postojowe lub garaż w granicach
nieruchomości;
b) w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej - nie mniej niż dodatkowe
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1 miejsce postojowe na każde 25.0m² powierzchni użytkowej lokalu.

b) w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej - nie mniej niż dodatkowe
1 miejsce postojowe na każde 25.0m² powierzchni użytkowej lokalu.

4. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:

4. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudo-

1) ustala się:

wy:

a) szerokość elewacji frontowej – do 22.0 m.;
b) wysokość zabudowy:
-

-
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1) ustala się:
a) szerokość elewacji frontowej – do 22.0m.;

mieszkaniowej - do 2 kondygnacji naziemnych , w tym poddasze użytkowe, ale nie
więcej niż 10,0m.;

b) wysokość zabudowy:
-

mieszkaniowej - do 2 kondygnacji naziemnych , w tym poddasze użytkowe, ale nie
więcej niż 10,0m., niepodpiwniczone;

-

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

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

2) w zakresie geometrii dachu ustala się:
a) dachy dwu- i wielospadowe, o kącie nachylenia połaci od 22° do 45°;
b) możliwość umieszczania okien połaciowych
i lukarn;
c) dla budynków gospodarczych i pomocniczych – dachy indywidualne.
§ 17. 1. Wyznacza się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony na rysunku planu
symbolem 2MN.
2. Ustala się przeznaczenie terenu:
1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca wraz z przynależnym
zagospodarowaniem terenu;
2) dopuszczalne:
a) nieuciążliwa działalność usługowa, handlowa
lub rzemieślnicza, realizowana wyłącznie na
zasadzie wykorzystania części budynku
mieszkalnego, zajmująca maksymalnie 30%
powierzchni całkowitej budynku, pod warunkiem zagwarantowania właściwej obsługi
w zakresie: dojazdów, dostaw, miejsc parkingowych, składowania odpadów;
b) ogrody przydomowe, oczka wodne, wraz
z elementami małej architektury.
3) nakazuje się w zależności od jakości gruntu
i wysokości wody gruntowej drenaż opaskowy
lub odwodnienie liniowe
3.
Zagospodarowanie
i wskaźniki:

terenu,

parametry

1) maksymalna powierzchnia zabudowy - 30%
powierzchni działki;
2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna
- 40% powierzchni działki;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy – w odległości
6.0m. od linii rozgraniczających dróg;
4) program parkingowy i garażowy:
a) dla zabudowy mieszkaniowej - nie mniej niż
1 miejsce postojowe lub garaż w granicach
nieruchomości;

2) w zakresie geometrii dachu ustala się:
a) dachy dwu- i wielospadowe, o kącie nachylenia połaci od 22° do 45°;
b) możliwość umieszczania okien połaciowych
i lukarn;
c) dla budynków gospodarczych i pomocniczych – dachy indywidualne.
§ 18. 1. Wyznacza się tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetyka, oznaczone na rysunku
planu symbolem E.
2. Ustala się przeznaczenie terenu:
1) podstawowe - stacja transformatorowa wraz
z przynależnym zagospodarowaniem terenu;
2) dopuszczalne:
a) wszelkie urządzenia
technicznej;

i sieci

infrastruktury

b) zieleń izolacyjna.
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się:
a) aby uciążliwości bądź szkodliwości dla środowiska wywołane przez obiekt i urządzenia
nie wykraczały poza granice terenu, na którym są zlokalizowane i tym samym nie powodowały konieczności ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania;
b) zagwarantowanie dojazdu dla obsługi technicznej terenu i zagospodarowania;
2) dopuszcza się grodzenie terenu.
§ 19. 1. Wyznacza się tereny dróg wewnętrznych
wraz z urządzeniami towarzyszącymi, oznaczone na
rysunku planu symbolami KDW.
2. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) ustala się budowę nowych elementów układu
komunikacyjnego wraz z budową sieci uzbrojenia technicznego;
2) dopuszcza się:
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a) realizację elementów związanych z obsługą
komunikacji - zatok, chodników, małej architektury;

a) korektę elementów istniejącego układu komunikacyjnego w projektach technicznych
budowy i modernizacji dróg,

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

b) budowę obiektów komunikacji rowerowej,

3. Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu - nakazuje się utrzymanie w liniach rozgraniczających dróg minimalnej szerokości 9,0m. dla
drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem
„KDW1”;
§ 20. 1. Wyznacza się tereny komunikacji pieszo
– jezdnej oznaczone w planie symbolem KDX.
2. Ustala się przeznaczenie terenów:
1) podstawowe: pod ciągi pieszo – jezdne;
2) dopuszczalne: pod obiekty komunikacji pieszej
i rowerowej,
3. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) ustala się: budowę nowych elementów układu
komunikacyjnego wraz z kompleksową budową
sieci uzbrojenia technicznego, lokalizowanej
w korytarzach infrastruktury w liniach rozgraniczających dróg;
2) dopuszcza się:

c) realizację urządzeń związanych z obsługą
komunikacji oraz zieleni, elementów małej
architektury i znaków informacyjnych.
4. Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) nakazuje się, utrzymanie szerokości w liniach
rozgraniczających drogi zgodnie z rysunkiem
planu;
2) dopuszcza się stosowanie indywidualnych rozwiązań w zakresie nawierzchni, oświetlenia, zieleni, elementów małej architektury, zadaszeń
i przykryć.
Rozdział 5
Przepisy końcowe
§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.
§ 22. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i podlega publikacji
na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta
Czerwieńsk.
Przewodniczący Rady
Leszek Jędras
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VIII/85/11
Rady Miejskiej w Czerwieńsku
z dnia 28 września 2011r.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VIII/85/11
Rady Miejskiej w Czerwieńsku
z dnia 28 września 2011r.
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA
UWAG DO PROJEKTU PLANU
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.)
Rada Miejska w Czerwieńsku rozstrzyga, co następuje:
Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zagórze wyłożonego do
publicznego wglądu wraz z prognozą skutków
wpływu ustaleń planu na środowisko w siedzibie
Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku w dniach od
19 kwietnia 2011r. do 10 maja 2011r., nie wniesiono
uwag zgodnie z wykazem uwag stanowiących integralną część dokumentacji formalno – prawnej prac
planistycznych.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VIII/85/11
Rady Miejskiej w Czerwieńsku
z dnia 28 września 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 (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.),
art. 7 ust. 1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska w Czerwieńsku rozstrzyga, co następuje:
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1) z ustaleń zawartych w uchwale w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zagórze obejmującego teren w granicach określonych w załączniku Nr 1 wynika, że
realizacja zapisanych w nim zadań z zakresu infrastruktury technicznej, w tym budowy dróg,
kanalizacji, wodociągów pociąga za sobą wydatki z budżetu gminy, w zakresie realizacji zadań własnych;

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

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

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

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

e) własnych operatorów sieci.

===================================================================================
2 90 6

2907
2 90 7

UCHWAŁA NR XV/111/2011
RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE
z dnia 30 września 2011r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego na
gruntach obrębu Siecieborzyce 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 późniejszymi 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 późniejszymi zmianami), w związku z uchwałą
Nr LIX/463/10 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia
24 maja 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego na gruntach obrębu
Siecieborzyce 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 późniejszymi zmianami, uchwala się co następuje:
Rozdział 1
Przedmiot i zakres ustaleń planu.
§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego na gruntach obrębu Siecieborzyce 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:
1) w rozdziale 2 i 3 uchwały oraz na rysunku planu:
a) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
b) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
c) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,
d) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
e) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,
f)

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

g) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie,
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ustalonych na podstawie odrębnych przepisów,
h) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,
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 użytkowania terenów,
c) stawki procentowe, na podstawie których
ustala się opłatę, o której mowa w art. 36
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
2. Obowiązujące ustalenia na rysunku planu to:
przebiegi linii rozgraniczających i nieprzekraczalnych
linii zabudowy, przebiegi linii elektroenergetycznych, orientacyjne lokalizacje stanowisk archeologicznych, przebieg granicy strefy B ochrony konserwatorskiej i granicy obszarów objętych planem
oraz oznaczenia terenów.
3. Użyte 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.
§ 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.

Poz. 2907
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 niektórych terenach rolniczych dopuszcza się lokalizację
elektrowni wiatrowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi, na części lokalizację rozproszonej zabudowy zagrodowej – 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.
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 niż te określone
w ustaleniach szczegółowych, o ile nie stoi to
w sprzeczności z przepisami prawa powszechnego
i innymi ustaleniami planu oraz nie ogranicza możliwości realizowania ustalonego planem zainwestowania.
§ 6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

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

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

3. Przebiegi linii rozgraniczających określa rysunek planu. Ustalone linie rozgraniczające są przesądzonymi, obowiązującymi granicami wydzielanych
działek. Granica administracyjna gminy oraz granice
obrębów wiejskich są jednocześnie ustalonymi liniami rozgraniczającymi.

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.

4. Użyte w uchwale określenia: „ustala się”,
„wymaga się”, „winny” i „należy” formułują warunki, które są ustaleniami planu.
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3. Na rysunku planu ustalono przebiegi nieprzekraczalnych linii zabudowy dla słupów projektowanych elektrowni wiatrowych.

10. Na obszarach objętych planem nie ogranicza
się możliwości prowadzenia prac dokumentacyjnych
złóż surowców mineralnych i wód podziemnych.

4. Zabrania się sytuowania reklam na konstrukcjach elektrowni wiatrowych, przy czym zakaz nie
dotyczy oznaczeń fabrycznych producenta urządzeń.

§ 8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

5. Zabrania się sytuowania reklam na terenach
lasów, w szpalerach drzew oraz na drzewach i w
odległości mniejszej niż 1 m od zasięgu ich koron.
6. Umieszczanie wolnostojących reklam i znaków nie może powodować utrudnień w komunikacji
kołowej oraz percepcji znaków i sygnałów drogowych - dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom ciągów komunikacyjnych.
§ 7. Zasady ochrony
i krajobrazu kulturowego.

środowiska,

przyrody

1. Dla określenia dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku zalicza się tereny rozproszonej
i dopuszczonej zabudowy zagrodowej do grupy 3.b
– „tereny zabudowy zagrodowej”, zgodnie
z przepisami odrębnymi.
2. Realizacja elektrowni wiatrowych nie może
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
podłoża gruntowego i gleb oraz wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniami,
w szczególności substancjami ropopochodnymi
– na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji parku
wiatrowego.
4. W trakcie eksploatacji elektrowni wiatrowych
wymaga się prowadzenia przez jej użytkownika monitoringu skutków funkcjonowania parku wiatrowego, w szczególności w zakresie jego wpływu na warunki klimatu akustycznego, na środowisko przyrodnicze oraz śmiertelność ptaków i nietoperzy.
5. Po zakończeniu eksploatacji parku wiatrowego
i demontażu jego urządzeń ustala się rekultywację
terenów w kierunku rolnym, dopuszczając realizowanie zadarnień i zalesień.
6. Na obszarach objętych planem ustala się zachowanie istniejących lasów.
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 możliwości realizowania ustalonego
planem zainwestowania.
9. W granicach obszarów objętych planem nie
dopuszcza się składowania odpadów. Dopuszcza się
wykorzystywanie nadwyżek mas ziemnych powstałych w trakcie realizowania elektrowni do prac rekultywacyjnych.

1. Działalność inwestycyjna w obrębie strefy „B”
ochrony konserwatorskiej wymaga uzgodnienia
z wojewódzkim konserwatorem zabytków i winna
być prowadzona z uwzględnieniem istniejących
związków przestrzennych i planistycznych.
2. Prowadzenie robót ziemnych w rejonie oznaczonych na rysunku planu stanowisk archeologicznych należy poprzedzić uzgodnieniem z wojewódzkim konserwatorem zabytków.
3. Na całym obszarze objętym planem w razie
odkrycia podczas robót ziemnych przedmiotu
o cechach zabytku, należy wstrzymać prace, zabezpieczyć miejsce odkrycia i przedmiot oraz zawiadomić o odkryciu wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe – 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
określonych na rysunku planu nie dopuszcza się
sytuowania obiektów kubaturowych, dopuszcza się
natomiast prowadzenie kablowych sieci infrastruktury technicznej.
3. Wzdłuż 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.
§ 10. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.
1. Na wszystkich terenach oznaczonych symbolem R ustala się zakaz lokalizowania zabudowy kubaturowej.
2. Parametry projektowanych elektrowni wiatrowych ustalono w ustaleniach szczegółowych dla
terenów E(W) w § 15 niniejszej uchwały.
§ 11. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów.
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 narażone na osuwanie się mas
ziemnych, ani tereny zagrożone niebezpieczeństwem powodzi.
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4. W granicach obszarów objętych planem brak
obiektów i obszarów objętych indywidualnymi formami ochrony przyrody.
5. Dla ochrony gruntów rolnych ustala się maksymalną dopuszczaną wielkość terenu przeznaczanego pod sytuowaną na terenach użytków rolnych
III klas bonitacyjnych elektrownię wiatrową wraz
z urządzeniami towarzyszącymi – 0,49ha.
6. Ochronie podlegają istniejące użytki leśne (ZL)
– do zachowania.
7. Na obszarach objętych planem nie ma terenów ani obszarów górniczych.
§ 12. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu.
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 określonych na rysunku planu oraz za pośrednictwem dróg
wewnętrznych.
2. W granicach opracowania dopuszcza się realizację dróg wewnętrznych dla obsługi gruntów rolnych i leśnych oraz elektrowni wiatrowych, jeżeli nie
uniemożliwi to realizowania zagospodarowania
ustalonego planem.
3. Na obszarach objętych planem nie ogranicza
się możliwości wytyczania szlaków i ścieżek rowerowych, szlaków turystycznych dla pieszych i do
jazdy konnej – pod warunkiem, że nie ograniczy to
możliwości
realizacji
ustaleń
funkcjonalnych
i przestrzennych planu.
4. Szczegółowe ustalenia dotyczące poszczególnych dróg publicznych zawiera rozdział 3 niniejszej
uchwały oraz rysunek planu.
5. Dopuszcza się ustalanie służebności 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 możliwości przebudowy istniejących systemów infrastruktury technicznej.
3. Ustala się zaopatrywanie nowego zainwestowania w wodę z projektowanych wodociągów lub
korzystanie z indywidualnych systemów zaopatrzenia w wodę.
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4. Ustala się odprowadzenie ścieków bytowych
do projektowanej sieci kanalizacyjnej, dopuszczając
korzystanie z indywidualnych systemów w zakresie
gospodarki ściekowej, pod warunkiem zapewnienia
pełnej ochrony przed zanieczyszczeniem gleb i wód
podziemnych.
5. Ustala się odprowadzenie wód opadowych do
projektowanej kanalizacji i/lub cieków powierzchniowych na warunkach określonych przez ich administratorów. Dopuszcza się stosowanie systemów
służących zachowaniu wód opadowych na terenie
nieruchomości, w szczególności studni chłonnych,
systemów rozsączających, oczek wodnych itp.
6. W systemach grzewczych ustala się stosowanie paliw zapewniających dotrzymywanie obowiązujących norm emisji zanieczyszczeń.
7. Dopuszcza się budowę rozdzielczej sieci gazowej, jeżeli zaistnieją techniczne i ekonomiczne
warunki dostarczenia paliwa gazowego.
8. Zasilanie projektowanej zabudowy zagrodowej w energię elektryczną – z projektowanych sieci
nn, z istniejących stacji transformatorowych położonych poza obszarem objętym planem oraz ewentualnie projektowanych stacji transformatorowych.
9. Sposób eliminowania kolizji pomiędzy planowanymi inwestycjami a istniejącymi sieciami lub
urządzeniami infrastruktury technicznej należy
uzgadniać z administratorami poszczególnych systemów.
10. Na całym obszarze objętym planem nie
ogranicza się możliwości 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. Tereny oznaczone symbolem E(W)
1. Podstawowe przeznaczenie – tereny elektrowni wiatrowych.
2. Przeznaczenie uzupełniające: użytki 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 wieży wraz
z wirnikiem w jego najwyższym położeniu).
4. Ustala się, że na wszystkich terenach oznaczonych symbolem E(W) należy sytuować elektrownie wiatrowe tego samego typu, o jednakowych
gabarytach i kolorystyce.
5. Elektrownie wiatrowe, jako przeszkody lotnicze, wymagają oznakowania przeszkodowego - graficzno-kolorystycznego i świetlnego oraz zgłoszenia
do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego i do właściwego organu nadzoru nad lotnictwem wojsko-
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wym w zakresie określonym w przepisach prawa
powszechnego.
6. Po zakończeniu eksploatacji parku wiatrowego
należy przywrócić pierwotny stan terenów umożliwiając kontynuację ich użytkowania w sposób dotychczasowy – rolniczy lub przeznaczenie pod zalesienia.
§ 16. Tereny oznaczone symbolem R i 1 R
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
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 możliwości ich
modernizacji i rozbudowy.
4. Ustala się zachowanie istniejących zadrzewień
śródpolnych nie kolidujących z projektowanym zainwestowaniem lokalizowanym na podstawie niniejszego planu. Nie ogranicza się możliwości
wprowadzania nowych nasadzeń zieleni wysokiej
i dolesień – jeżeli nie ograniczają one możliwości
realizowania ustalonego planem zainwestowania.
5. W obrębie terenów oznaczonych symbolem R
ustala się zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej.
6. W obrębie terenu oznaczonego 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 najwyższego punktu pokrycia dachowego – 9m.
8. Dla projektowanej zabudowy – za wyjątkiem
budynków gospodarczych i garaży o powierzchni
zabudowy mniejszej niż 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. Teren oznaczony symbolem RM
1. Podstawowe przeznaczenie – teren rozproszonej zabudowy zagrodowej wraz z ogrodami przydomowymi i niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi.
2. Przeznaczenie uzupełniające: parkingi, sady,
plantacje i uprawy szklarniowe, zieleń, obiekty gospodarki komunalnej nie stwarzające uciążliwości
dla sąsiedniej zabudowy, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
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3. Wyklucza się sytuowanie ferm hodowlanych.

4. Ustala się maksymalną dopuszczalną wysokość projektowanej zabudowy mierzoną od poziomu
terenu przy głównym wejściu do budynku do linii
kalenicy lub najwyższego punktu pokrycia dachowego – 9m.
5. Dla projektowanej zabudowy – za wyjątkiem
budynków gospodarczych i garaży o powierzchni
zabudowy mniejszej niż 20m2 – ustala się dachy
strome, dwu- lub czterospadowe, o kącie nachylenia
połaci głównych od 30 do 45 stopni.
6. W projektowanych obiektach wymaga się stosowania naturalnych materiałów wykończeniowych,
w szczególności drewna, kamienia, tynków naturalnych, dachówki, łupka – z dopuszczeniem łupka
sztucznego.
7. Ustala się wskaźnik zabudowy nieruchomości
(wartość stanowiąca stosunek sumy powierzchni
zabudowy wszystkich stałych obiektów zlokalizowanych w obrębie nieruchomości do powierzchni tej
nieruchomości) – maksymalnie 0,20.
8. Ustala się wskaźnik intensywności zabudowy
(wartość stanowiąca stosunek powierzchni całkowitej nadziemnych kondygnacji stałych obiektów zlokalizowanych w obrębie nieruchomości do powierzchni tej nieruchomości) – maksymalnie 0,40.
9. Ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w zagospodarowaniu nieruchomości – 35%.
§ 18. Tereny oznaczone symbolem Z
Tereny trwałych użytków zielonych i nieużytki – do
zachowania z możliwością zalesienia.
§ 19. 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.
§ 20. Teren oznaczony symbolem KDZ
1. Istniejąca droga zbiorcza, jednojezdniowa,
o 2 pasach ruchu – do zachowania.
2. W liniach rozgraniczających drogi dopuszcza
się prowadzenie podziemnych sieci infrastruktury
technicznej.
§ 21. Tereny oznaczone symbolem: KDL
1. Istniejące drogi lokalne, jednojezdniowe,
o 2 pasach ruchu – do zachowania.
2. W liniach rozgraniczających dróg dopuszcza
się prowadzenie podziemnych sieci infrastruktury
technicznej.
§ 22. Teren oznaczony symbolem: KDD
1. Istniejąca droga dojazdowa, jednojezdniowa,
o 2 pasach ruchu – do zachowania.
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2. W liniach rozgraniczających drogi dopuszcza
się prowadzenie podziemnych sieci infrastruktury
technicznej.
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Ustalenia dotyczące zasad realizacji planu.

9. Kąt położenia granic działek w stosunku do
pasa drogowego winien mieścić się w zakresie
60-120 stopni z prawem odstępstwa od wyżej wymienionego wymogu w przypadkach uzasadnionych
istniejącymi uwarunkowaniami terenowo – prawnymi.

§ 23. Szczegółowe zasady i warunki scalania
oraz podziału nieruchomości objętych planem.

§ 24. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

1. Dla stwierdzenia zgodności podziału nieruchomości z ustaleniami planu należy ustalić, czy
przewidywane przeznaczenie dzielonego terenu jest
zgodne z planem oraz czy istnieje możliwość zgodnego z planem zagospodarowania działek gruntu.

Na wszystkich terenach poza użytkami leśnymi
i rowami melioracyjnymi mogą być czasowo lokalizowane maszty pomiarowe, drogi dojazdowe niezbędne w czasie budowy parku wiatrowego, składy
materiałów budowlanych, zaplecza budów, nieuciążliwe obiekty gospodarcze, obiekty i urządzenia gospodarki komunalnej, itp.

Rozdział 4

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 służebności gruntowej.
4. W granicach objętych planem nie wyznaczono
obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń
nieruchomości i ich ponownego podziału.
5. Nie ogranicza się możliwości dokonywania
połączenia i ponownego podziału gruntów na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

§ 25. 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 służącą naliczaniu
opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
w wysokości 30%.
Rozdział 5
Ustalenia końcowe.

6. Nie ustala się minimalnej powierzchni działek
budowlanych uzyskiwanych w wyniku scalania
i podziału nieruchomości.

§ 26. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szprotawy.

7. Ustala się minimalną szerokość frontów działek budowlanych uzyskiwanych w wyniku scalania
i podziału nieruchomości – 10m.

§ 27. Uchwała wchodzi w życie po upływie
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

8. Ustalona minimalna szerokość frontów działek
nie dotyczy parceli, wydzielanych pod infrastrukturę
techniczną i drogową.

Przewodniczący Rady
Andrzej Skawiński
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XV/111/2011
Rady Miejskiej w Szprotawie
z dnia 30 września 2011r.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XV/111/2011
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 w większości 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 również 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/111/2011
Rady Miejskiej w Szprotawie
z dnia 30 września 2011r.
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag
zgłoszonych do projektu planu
W trakcie wyłożenia dokumentacji miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego na gruntach obrębu Siecieborzyce
w gminie Szprotawa do publicznego wglądu, to jest
w okresie od 10 czerwca do 25 lipca 2011r., do projektu planu nie zgłoszono uwag. Po zakończeniu
okresu wyłożenia, w terminie przewidzianym ustawowo na składanie uwag do projektu planu uwagę
wniósł Pan Piotr Fedder, który jest właścicielem
działki Nr 17/6 położonej w obrębie Siecieborzyce.
Dla tej parceli w projekcie planu zachowano jej dotychczasowe przeznaczenie (teren rolniczy), nie planując w jej granicach lokalizacji elektrowni wiatrowych. Pan Fedder wnioskuje o „ustalenie lokalizacji
przynajmniej jednej elektrowni wiatrowej” na jego
działce.
Burmistrz Szprotawy zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospoda-
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rowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późniejszymi zmianami) i art. 42 pkt 1 ustawy
z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199,
poz. 1227 z późniejszymi zmianami) rozpatrzył złożoną uwagę. Postulatu właściciela działki nie
uwzględniono, ponieważ lokalizacje poszczególnych
elektrowni wiatrowych zostały ustalone we wcześniejszej fazie prac projektowych i poprzedzone
szczegółową analizą istniejących uwarunkowań,
a w szczególności: odległości od istniejącej i dopuszczanej do realizacji (zgodnie z obowiązującym
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego) zabudowy mieszkaniowej,
istniejących lasów i większych skupisk zieleni wysokiej, istniejących dróg oraz sieci elektroenergetycznych, orientacyjnych lokalizacji stanowisk archeologicznych. Wyznaczając tereny pod dopuszczoną
lokalizację elektrowni wiatrowych uwzględniono
również konieczność zachowania odpowiednich
odległości pomiędzy poszczególnymi wiatrakami.
Biorąc powyższe pod uwagę w planie wyznaczono
optymalne lokalizacje projektowanych elektrowni
wiatrowych.
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UCHWAŁA NR XII/77/2011
RADY GMINY LUBISZYN
z dnia 9 listopada 2011r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubiszyn
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 oraz art. 22 ustawy
z dni 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala
się, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały nr V/31/03 Rady
Gminy Lubiszyn z dnia 21 marca 2003r. w sprawie
Statutu Gminy Lubiszyn (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego
Nr 21, poz. 398 z 8 kwietnia 2003r.) ze zmianami
wprowadzonymi uchwałą Nr VIII/57/07 Rady Gminy
Lubiszyn z dnia 29 czerwca 2007r. (Dz. Urz. Woj.
Lubuskiego Nr 75, poz. 1070 z 20 lipca 2007r.) oraz
uchwałą Nr XXV/208/2008 Rady Gminy Lubiszyn
z dnia 14 listopada 2008r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego
Nr 135, poz. 2154 z 18 grudnia 2008r.), w § 80
ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Za nieobecność we wszystkich posiedzeniach
komisji, których radny jest członkiem, odbytych
w jednym dniu albo nieobecność we wszystkich
posiedzeniach komisji, których radny jest człon2 90 8

kiem i sesji rady gminy odbytych w jednym
dniu, dieta podlega obniżeniu:
1) o 10% w przypadku pierwszego dnia nieobecności,
2) o 30% w przypadku drugiego dnia nieobecności,
3) o 100% w przypadku trzeciego dnia nieobecności.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Artur Terlecki
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UCHWAŁA NR IX/73/2011
RADY GMINY SIEDLISKO
z dnia 15 listopada 2011r.
w sprawie zmiany do uchwały Nr IV/30/2011 Rady Gminy Siedlisko z dnia 21 marca 2011r. w sprawie
przyjęcia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od
nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r.
Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami) uchwala
się co następuje:
§ 1. Zmienia się w deklaracji na podatek od nieruchomości oznaczonej DN-1 stanowiącej załącznik
Nr 1 do uchwały zapis w pkt D dotyczący opodatkowania budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie
udzielania świadczeń zdrowotnych , który po zmianie otrzymuje brzmienie ,,związanych z udzielaniem
świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów
o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty
udzielające tych świadczeń”.
§ 2. Zmienia się w informacji w sprawie podatku
od nieruchomości z oznaczeniem IN-1 stanowiącej

załącznik Nr 2 do uchwały zapis w pkt D – dotyczący
opodatkowania budynków lub ich części związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, który po
zmianie otrzymuje brzmienie ,,związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń”.
§ 3. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni
od daty opublikowania w dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego i ma zastosowanie od
1 stycznia 2012r.
Przewodniczący Rady
Ryszard Kieczur
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IX/73/2011
Rady Gminy Siedlisko
z dnia 15 listopada 2011r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IX/73/2011
Rady Gminy Siedlisko
z dnia 15 listopada 2011r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 139

– 13131 –

Poz. 2909

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 139

– 13132 –

Poz. 2909

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 139

2 90 9

– 13133 –

Poz. 2909

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 139

– 13134 –

Poz. 2910

2910
2 9 10

UCHWAŁA NR 94/6/X/11
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ
z dnia 29 listopada 2011r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.1) i art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 236,
poz. 2008 z późn. zm.2) uchwala się, co następuje:
1)

2)

3)

za utrzymanie czystości i porządku poprzez odbiór, wywóz i składowanie nieczystości
stałych dla osób samodzielnie gromadzących odpady w sposób selektywny

97,45 zł/1 m3;

za utrzymanie czystości i porządku poprzez odbiór, wywóz i składowanie nieczystości
stałych dla osób zlecających selekcję nieczystości stałych przedsiębiorcom posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

111,70 zł/1 m3;

za usuwanie ścieków komunalnych ze zbiorników bezodpływowych i ich transport do
punktu zlewnego

15,44 zł/1 m3.

2. Górna stawka opłaty, o której mowa w ust. 1
pkt 3, nie obejmuje opłaty za oczyszczanie ścieków
komunalnych.
§ 2. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Iłowej
Nr 10/6/II/10 z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie
określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania
odpadów z nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2011r. Nr 9, poz. 248).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2012r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Józef Brzezicki
2 9 10

§ 1. 1. Ustala się górne stawki opłat brutto ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi
odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w następujących wysokościach:

_________________________________________
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 2003 r. 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,
Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281.
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006r. Nr 144, poz. 1042, z 2008r. Nr 223, poz. 1464,
z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753 i Nr 215,
poz. 1664, z 2010r. Nr 47, poz. 278 oraz z 2011r. Nr 5, poz. 13
i Nr 106, poz. 622
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UCHWAŁA NR XIV/105/11
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU
z dnia 29 listopada 2011r.
w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 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 z późn. zm.1) oraz art. 5a
ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.2), uchwala się
co następuje:
§ 1. Uchwala się program współpracy Gminy
Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na rok 2012 - zwany dalej programem.
Rozdział 1
Cel główny i cele szczegółowe programu
§ 2. Celem współpracy Gminy Międzyrzecz
z organizacjami pozarządowymi jest zdynamizowanie działań w sferze zadań publicznych oraz podniesienie ich skuteczności i efektywności, a w szczególności:
1) umacnianie świadomości społecznej poczucia
odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie,
wspólnotę lokalną oraz jej tradycję,
2) tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej,
3) budowanie społeczeństwa obywatelskiego, poprzez aktywizację społeczności lokalnej,
4) prowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych działań na rzecz mieszkańców i ich otoczenia,
5) uzupełnianie działań gminy w zakresie nieobejmowanym przez struktury samorządowe,
6) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów,
7) wzmocnienie pozycji organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych przez powierzanie i wspieranie realizacji tych zadań,
1

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r.
Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271
i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568;
z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz.
1441 i Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 181 poz. 1337; 2007 r. Nr 48
poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz.
1111 i Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz.
1241 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146 oraz Nr 106 poz. 675
oraz z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777.
2
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r.
Nr 112 poz. 654, Nr 205 poz. 1211, Nr 209 poz. 1244.

8) promocja organizacji pozarządowych działających w gminie,
9) stworzenie przyjaznego środowiska dla tworzenia i funkcjonowania organizacji pozarządowych,
10) integracja podmiotów polityki lokalnej obejmującej swym zakresem sferę zadań publicznych
wymienionych w art. 4 ustawy.
Rozdział 2
Zakres przedmiotowy i podmiotowy
§ 3. Gmina Międzyrzecz współpracuje z organizacjami pozarządowymi w sferze zadań publicznych
wymienionych w art. 4 ust. 1 ww. ustawy, o ile te
zadania są zadaniami Gminy.
§ 4. Podmiotami Programu Współpracy, zarówno w formie finansowej, jak i pozafinansowej są
organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą swoją działalność na terenie Gminy Międzyrzecz lub dla jego mieszkańców
(bez względu na siedzibę).
Rozdział 3
Sposób realizacji oraz zasady i formy współpracy
§ 5. Współpraca Gminy Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi może mieć charakter finansowy i pozafinansowy.
§ 6. Pozafinansowe formy współpracy Gminy
Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi dotyczą sfer:
1) informacyjnej, poprzez:
a) prowadzenie elektronicznej bazy danych
o organizacjach pozarządowych realizujących
zadania publiczne,
b) informowanie o zadaniach publicznych, które
będą realizowane w danym roku wraz
z podaniem wysokości środków przeznaczonych z budżetu Gminy Międzyrzecz na realizację tych zadań, oraz o ogłaszanych konkursach ofert na projekty realizacji zadań publicznych, a także o sposobach ich rozstrzygnięć,
c) informowanie o potencjalnych źródłach finansowania i zasadach udzielania dotacji,
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d) wzajemne informowanie się o planowanych
kierunkach
działalności
i współdziałania
w celu zharmonizowania tych kierunków,
e) konsultowanie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych,
2) organizacyjnej, poprzez:
a) tworzenie, w razie potrzeby, wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym,
b) podejmowanie, w razie potrzeby, inicjatyw
integrujących organizacje pozarządowe wokół zadań ważnych dla lokalnego środowiska,
c) współorganizowanie, w razie potrzeby, konferencji, spotkań, dotyczących współpracy
Gminy Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi,
d) przygotowanie sprawozdań i analiz dotyczących realizacji niniejszej uchwały,
3) szkoleniowej, poprzez:
a) inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń
podnoszących jakość pracy organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych,
b) inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń,
dotyczących pozyskiwania funduszy z różnych źródeł,
c) angażowanie organizacji pozarządowych do
wymiany doświadczeń i prezentacji osiągnięć,
4) promocyjnej, poprzez:
a) wystawianie rekomendacji,
b) promowanie ciekawych programów mogących uzyskać środki ze źródeł zewnętrznych,
c) objęcie patronatem Burmistrza Międzyrzecza.
przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe na rzecz mieszkańców Gminy Międzyrzecz.
§ 7. Współpraca o charakterze finansowym, polegająca na zlecaniu realizacji zadań publicznych,
może się odbywać w formach:
1) powierzania wykonania zadania publicznego
wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji,
2) wspierania takiego zadania wraz z udzieleniem
dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
§ 8. Dotacje, o których mowa w § 7, nie mogą
być wykorzystywane w szczególności na:
1) zadania i zakupy inwestycyjne,
2) zakup gruntów,
3) działalność gospodarczą,
4) pokrycie kosztów prowadzenia biura organizacji pozarządowej starającej się o przyznanie dotacji, w tym także wydatków na wynagrodzenia

Poz. 2911
pracowników, nie związanych z realizacją zleconego zadania publicznego,

5) działalność polityczną i religijną,
6) finansowanie przedsięwzięć, które są już finansowane z budżetu miasta lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych.
§ 9. 1. Zlecanie zadań publicznych organizacjom
pozarządowym może nastąpić po przeprowadzeniu
otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania lub dane zadanie
można zrealizować efektywniej w inny sposób.
2. Zlecanie realizacji zadania publicznego
w trybie otwartego konkursu ofert odbywa się
zgodnie z zasadami określonymi w art. 13-15 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Informacja o otwartym konkursie ofert zamieszczana jest w Biuletynie Informacji Publicznej
Gminy Międzyrzecz, na tablicy ogłoszeń oraz stronie
internetowej prowadzonej przez Urząd. Termin składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni, licząc od
dnia ukazania się ogłoszenia o konkursie.
4. Po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu
ofert Burmistrz Międzyrzecza, bez zbędnej zwłoki,
zawiera umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego z wyłonionymi w konkursie podmiotami.
5. Po zawarciu umowy, o której mowa w ust. 4,
Gmina Międzyrzecz w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia realizacji zadania publicznego przekazuje
kwotę dotacji w całości lub w części na rachunek
bankowy realizatora.
§ 10. 1. Organizacje pozarządowe mogą z własnej inicjatywy złożyć wniosek o realizację zadania
publicznego, który powinien zawierać w szczególności opis zadania publicznego przeznaczonego do
realizacji oraz szacunkową kalkulację kosztów realizacji tego zadania.
2. Burmistrz Międzyrzecza w nieprzekraczalnym
terminie 1 miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku
rozpatruje celowość realizacji danego zadania publicznego przez organizacje pozarządowe i informuje o podjętym rozstrzygnięciu, a w przypadku
stwierdzenia celowości realizacji zadania informuje
składającego wniosek o trybie zlecania zadania publicznego oraz o terminie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert.
§ 11. 1. Na podstawie oferty realizacji zdania publicznego złożonej przez organizacje pozarządowe
lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Burmistrz Międzyrzecza
może zlecić organizacji realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert, spełniającego
łącznie następujące warunki:
1) wysokość dofinansowania lub finansowania
zadania publicznego nie przekracza kwoty
10 000zł,

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 139

– 13137 –

2) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
2. Zlecenie realizacji zadania publicznego w tym
trybie odbywa się zgodnie z zasadami określonymi
w art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Poz. 2911
pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje
pozarządowe lub podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie,

Priorytetowe zadania publiczne

3) w pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie
obejmującej zakres zadań publicznych, których
konkurs dotyczy.

§ 12. Zakres zadań objętych programem obejmuje wyłącznie sferę zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy, a dotyczących zadań o charakterze gminnym.

2. Komisja konkursowa może działać bez udziału
osób wskazanych przez organizacje pozarządowe
lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,
jeżeli:

§ 13. Ustala się, jako priorytetowe, zadania
z następujących sfer:

1) żadna organizacja nie wskaże osób do składu
komisji konkursowej lub

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

2) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach
komisji konkursowej, lub

Rozdział 4

2) działalności charytatywnej;
3) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
4) ochrony i promocji zdrowia;
5) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
6) działalności wspomagającej rozwój wspólnot
i społeczności lokalnych;
7) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty
i wychowania;
8) wypoczynku dzieci i młodzieży;
9) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
10) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
11) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
12) turystyki i krajoznawstwa;
13) promocji i organizacji wolontariatu;
14) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym;
15) ratownictwa i ochrony ludności.
Rozdział 5
Tryb powoływania i zasady działania komisji
konkursowych do opiniowania ofert w otwartych
konkursach ofert
§ 14. Oferty zgłoszone w otwartych konkursach
ofert opiniuje komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Międzyrzecza.
§ 15. 1. W skład komisji konkursowej wchodzą:
1) pracownicy merytoryczni Gminy Międzyrzecz,
2) osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności

3) wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie
art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.`
§ 16. Zasady działania komisji konkursowych:
1. Pracą Komisji kieruje jej przewodniczący,
wskazany przez Burmistrza Międzyrzecza.
2. Posiedzenia komisji organizuje pracownik merytoryczny odpowiedzialny za dany zakres zadań
publicznych. Wskazuje on miejsce oraz termin
otwarcia i rozpatrzenia ofert.
3. Prace komisji mogą być przeprowadzane
w składzie co najmniej trzyosobowym.
4. Po przeprowadzeniu analizy zgłoszonych ofert
każdy członek komisji składa pisemne oświadczenie,
że:
1) nie jest oferentem, nie pozostaje w związku
małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii prostej, oraz że nie
jest związany z tytułu przysposobienia, opieki
lub kurateli z oferentem, jego zastępcą prawnym lub członkiem władz prawnych, ubiegających się o realizację zadania publicznego;
2) nie pozostaje z oferentem w takim stosunku
prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności.
5. W razie, gdy do postępowania konkursowego
zgłoszona zostanie tylko jedna oferta, komisja może
ją rozpatrzeć, jeżeli stwierdzi, że spełnia ona wymagania określone w ogłoszeniu konkursowym.
6. Komisja, przystępując do rozstrzygnięcia
otwartego konkursu ofert, dokonuje kolejno następujących czynności:
1) otwiera koperty z ofertami;
2) ustala, które z ofert spełniają warunki formalne
określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
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3) odrzuca oferty nie odpowiadające warunkom
określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
4) rozpatruje merytoryczne oferty spełniające warunki określone w ustawie z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie oraz ogłoszeniu o konkursie,
oceniając:
a) możliwość realizacji zadania przez podmiot
składający ofertę;
b) rodzaj i celowość planowanych kosztów,
w tym wielkość i celowość wnioskowanej dotacji;
c) jakość działania i kwalifikacje osób, przy
udziale których zadanie zostanie zrealizowane;
d) udział planowanych środków własnych lub
środków pochodzących z innych źródeł;
e) planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym
świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną
członków;
f)

dotychczasową realizację zleconych zadań
publicznych przez Gminę
Międzyrzecz
w powyższym zakresie (w przypadku podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zadania zlecone),

g) posiadanie przez oferenta doświadczenia
w realizacji zadań podobnego rodzaju;
5) wskazuje oferty/ ofertę, na które proponuje się
udzielenie dotacji albo nie przyjmuje żadnej
z ofert.
6) Komisja sporządza protokół z przebiegu otwartego konkursu ofert wraz ze wskazaniem propozycji wyboru ofert, na które proponuje się
udzielenie dotacji lub nie przyjęcia żadnej
z ofert. Pracownik merytoryczny odpowiedzialny za dany zakres zadań publicznych przedkłada protokół komisji konkursowej Burmistrzowi
Międzyrzecza, który podejmuje ostateczną decyzję.
7) Protokół z prac komisji powinien zawierać:
a) datę sporządzenia protokołu;
b) imiona i nazwiska członków komisji konkursowej;
c) oznaczenie miejsca i czasu posiedzenia;
d) liczbę zgłoszonych ofert;
e) wskazanie ofert najkorzystniejszych, z uwzględnieniem propozycji kwoty dotacji;
f)

uzasadnienie wyboru ofert;

g) wskazanie ofert odrzuconych z podaniem
przyczyny odrzucenia;

Poz. 2911
h) podpisy członków komisji konkursowej.
Rozdział 6

Wysokość środków planowanych na realizację
Programu
§ 17.
Realizacja
zadań
wymienionych
w niniejszym programie finansowania będzie ze
środków zabezpieczonych w budżecie Gminy Międzyrzecz na rok 2012. Planowana wysokość środków
finansowych na realizację programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi wynosi 427 000zł.
Rozdział 7
Sposób oceny realizacji programu
§ 18. Realizacja programu podlega
w formie sprawozdania przedkładanego
Miejskiej w Międzyrzeczu oraz publikacji w
nie Informacji Publicznej nie później
30 kwietnia każdego roku za rok poprzedni.
§ 19. Dokonując oceny
uwzględniona zostanie:

realizacji

ocenie
Radzie
Biuletyniż do

programu

1) liczba ogłoszonych przez Burmistrza Międzyrzecz otwartych konkursów ofert na realizację
zadań publicznych,
2) liczba ofert złożonych przez organizacje na
otwarte konkursy,
3) liczba organizacji, które złożyły wnioski
o wsparcie realizacji zadań z pominięciem
otwartego konkursu ofert,
4) liczba organizacji, które otrzymały dofinansowanie z budżetu na realizację zadań,
5) wysokość środków przekazanych organizacjom
na realizację zadań publicznych,
6) liczba przedsięwzięć podejmowanych
samorząd wspólnie z organizacjami,

przez

7) liczba inicjatyw podejmowanych przez organizacje, w których uczestniczył samorząd,
8) liczba skonsultowanych z organizacjami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
9) liczba zespołów, w których pracach udział brali
przedstawiciele organizacji.
Rozdział 8
Informacja o sposobie tworzenia programu oraz
o przebiegu konsultacji
§ 20. 1. Niniejszy program został uchwalony po
konsultacjach przeprowadzonych w sposób określony w uchwale Nr CXL/381/10 Rady Miejskiej
w Międzyrzeczu z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie
szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego.
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2. Celem uzyskania ewentualnych uwag i opinii
projekt programu został zamieszczony na stronie
Internetowej Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
W wyznaczonym terminie nie zgłoszono żadnych
uwag do konsultowanego projektu programu.

§ 23. Uchyla sie uchwałę Nr XIII/89/11 Rady
Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 3 listopada 2011r.
w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy
Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na rok 2012.

Rozdział 9

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

Postanowienia końcowe
§ 21. Program realizowany będzie w okresie od
1 stycznia do 31 grudnia 2012r.

Przewodniczący Rady
Maciej Rębacz

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyrzecza.
2 9 11
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UCHWAŁA NR XIV/107/11
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU
z dnia 29 listopada 2011r.
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzecz na lata
2012 - 2016
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy
z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego (Dz. U. Nr 31 poz. 266 z 2005r. z późn.
zm.1) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591
z 2001r. z późn. zm.2) uchwala się co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzecz na lata 2012-2016, zgodnie z załącznikiem do
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyrzecza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2012 po
uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Maciej Rębacz
1

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r.
Nr 281 poz. 2783; Dz. U. z 2004r. Nr 281 poz. 2786 ; Dz. U. z 2006r.
Nr 86 poz. 602; Dz. U. z 2006r. Nr 94 poz. 657; Dz. U. z 2006r.
Nr 167 poz. 1193; Dz. U. z 2006r. Nr 86 poz. 602; Dz. U. z 2006r.
Nr 249 poz. 1833; Dz. U. z 2007r. Nr 128, poz. 902; Dz. U. z 2007r.
Nr 173 poz. 1218; Dz. U. z 2010r. Nr 3 poz. 13; Dz. U. z 2011r.
Nr 224 poz. 1342
2
Zmiany 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. Nr102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203; z 2005r. N 172
poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128 i N 181
poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173
poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz. 1458 oraz
z 2009r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241.

Załącznik
do uchwały Nr XIV/107/11
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
z dnia 29 listopada 2011r.
WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA
MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY
MIĘDZYRZECZ NA LATA 2012 - 2016
Rozdział 1
Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w poszczególnych latach, z podziałem na lokale socjalne
i pozostałe lokale mieszkalne.
§ 1. 1. Mając na uwadze obowiązki gminy wynikające z obowiązujących przepisów prawa za uzasadnione uznaje się kontynuowanie działań zmierzających do tworzenia warunków do zaspokajania
potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej, dlatego też zakłada się, że w okresie objętym kolejnym wieloletnim programem gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzecz
- w miarę pozyskiwania dodatkowych środków finansowych - następować będą zmiany w liczbie
lokali tworzących ten zasób.
2. Gmina Międzyrzecz utrzymuje swój zasób
mieszkaniowy na takim poziomie, aby umożliwiał
tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb
mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej, przeznaczając lokale mieszkalne lub socjalne
dla osób ubiegających się o najem lokalu z zasobu
gminy, które spełniają kryteria określone w uchwale
dotyczącej zasad gospodarowania tym zasobem,
oczekują na najem lokalu w oparciu o prawomocny
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wyrok sądu lub nabyły uprawnienie do otrzymania
lokalu zamiennego w oparciu o odrębne przepisy.
3. Z uwagi na wzrastającą liczbę osób oczekujących pomocy gminy poprzez oddanie w najem lokalu mieszkalnego, mając jednocześnie na uwadze
ograniczone możliwości finansowe gminy dla realizacji nowego budownictwa mieszkaniowego, przyjmuje się zasadę, iż w pierwszej kolejności realizowane będą zadania wynikające dla gminy wprost
z ustawy o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego
dotyczące zapewnienia lokali socjalnych i lokali zamiennych oraz tymczasowych pomieszczeń.
4. Obecną wielkość zasobu mieszkaniowego
Gminy Międzyrzecz oraz prognozy jego zmian wg
stanu na dzień 1 stycznia 2011 - przedstawia załącznik Nr 1.
5. Wykaz budynków z lokalami socjalnymi
przedstawia załącznik Nr 2.
6. Prognozę potrzeb mieszkaniowych, zmierzających do powiększenia zasobu mieszkaniowego
przedstawiają załączniki Nr 3 i 4, a plan inwestycji
uwzględniający te potrzeby przedstawia załącznik
Nr 5.
7. Powiększanie zasobu mieszkaniowego i zasobu lokali socjalnych oraz tymczasowych pomieszczeń w kolejnych pięciu latach może być realizowane w szczególności przez:
1) nowe budownictwo komunalne realizowane
w ramach własnych środków finansowych,
w tym również z wykorzystaniem środków
przeznaczonych na ten cel w budżecie Państwa,
a także w ramach partnerstwa publicznoprywatnego lub koncesji na roboty budowlane,
2) partycypacje w Międzyrzeckim Towarzystwie
Budownictwa Społecznego,
3) adaptacje budynków komunalnych i powierzchni niemieszkalnych (np. strychów, pralni
itp.) na lokale mieszkalne i socjalne,
4) przekwalifikowanie lokali mieszkalnych na lokale socjalne lub tymczasowe pomieszczenia,
5) przejęcie budynków lub lokali na podstawie
obowiązujących przepisów, celem adaptacji na
lokale mieszkalne, socjalne lub tymczasowe
pomieszczenia.
8. W celu prawidłowej i skuteczniejszej realizacji
zadań, o których mowa w tym programie, a których
celem jest tworzenie warunków do zaspokajania
potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej, dopuszcza się możliwość wynajmowania
lokali od innych właścicieli lokali i podnajmowania
osobom trzecim, w tym również dla realizacji prawomocnych wyroków sądowych wg zasad określonych w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego.
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Rozdział 2

Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji
wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali z podziałem na kolejne lata.
§ 2. 1. Znajomość stanu technicznego własnych
zasobów mieszkaniowych i systematyczne szacowanie stopnia zużycia budynków pozwala na racjonalne planowanie remontów bieżących i kapitalnych
oraz prawidłowe zarządzanie substancją mieszkaniową.
2. Czynnikami mającymi istotny wpływ na stan
techniczny budynku są między innymi: wiek budynku, rodzaj zabudowy, rodzaj pokrycia dachu, sposób
utrzymania budynków i sposób ich użytkowania,
a także przede wszystkim wysokość środków finansowych przeznaczanych na wykonanie koniecznych
remontów.
3. Mając na uwadze zapisy ust. 1 i 2 za celowe
i konieczne uznaje się przeprowadzenie w części
budynków stanowiących własność i współwłasność
Gminy Międzyrzecz inwestycji i remontów w takim
zakresie, aby ze względu na ich stan techniczny,
nieruchomości te mogły w okresie obowiązywania
niniejszego programu osiągnąć jak najlepszy stan
techniczny. Zakłada się systematyczną poprawę
stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy
Międzyrzecz z uwzględnieniem pierwszeństwa realizacji przyjętych wcześniej działań, których celem jest
zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i mienia.
4. Aktualny stan techniczny mieszkaniowego zasobu Gminy Międzyrzecz oraz prognozy jego zmian
– przedstawiają załączniki Nr 6 i 7.
5. Priorytetem przy realizacji inwestycji i remontów nieruchomości będzie w pierwszej kolejności
usuwanie stanów awaryjnych zagrażających życiu
i bezpieczeństwu mieszkańców i ich mienia oraz
konstrukcji technicznej budynku, a w dalszej kolejności działań podnoszących standard zamieszkania
(modernizacja budynków).
6. Za cel polityki remontowej nieruchomości
przyjmuje się:
1) doprowadzenie do wyrównania stanów technicznych wszystkich budynków stanowiących
mieszkaniowy zasób gminy, poprzez przyjęcie
zasady, iż nakłady na remonty pozwolą na
utrzymanie budynków w stanie nie pogorszonym, a budynki będą posiadać sprawnie działające instalacje wodociągowe, kanalizacyjne,
bezpieczną instalację elektryczną odpowiadającą obecnym wymogom technicznym oraz niskie zużycie ciepła będące wynikiem dokonanej
termorenowacji (ocieplenia) budynku.
2) określenie priorytetowych kierunków w zakresie remontów mieszkaniowego zasobu gminy
zmierzających do stałego podnoszenia nakładów finansowych na remonty, które pozwolą
uniknąć wydawania środków finansowych na
usuwanie stanów awaryjnych, a także tworzenie ram prawnych dla podmiotów odpowiedzialnych za stan techniczny zasobu umożliwiających podejmowanie odpowiedzialnych decy-
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zji w zakresie kolejności wykonywania robót ich
celowości oraz przyjmowania odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
7. Szczegółowe potrzeby remontowe nieruchomości stanowiących własność i współwłasność
gminy na każdy rok kalendarzowy określane będą w
oparciu o przeglądy stanu technicznego budynków
tak, aby środki finansowe niezbędne dla realizacji
konkretnych – najpilniejszych działań, mogły zostać
zabezpieczone w budżecie gminy na kolejny rok.
8. Diagnozę potrzeb w zakresie nakładów inwestycyjnych i remontowych oraz potrzeby finansowe
wynikające ze stanu technicznego budynków z podziałem na nieruchomości stanowiące własność
i współwłasność Gminy Międzyrzecz przedstawia
załącznik nr 8.
9. Oceny stanu technicznego budynków będą
sporządzane w każdym roku kalendarzowym
w oparciu o przepisy ustawy prawo budowlane.
10. Za sporządzenie oceny stanu technicznego
oraz corocznych harmonogramów remontów budynków mających na celu poprawę ich stanu technicznego odpowiedzialny jest zarządca (administrator) budynków.
Rozdział 3
Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej
w kolejnych latach oraz wysokość wydatków w
kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej
eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu
nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest
jednym ze współwłaścicieli, a także wydatki inwestycyjne.
§ 3. 1. Finansowanie inwestycji i remontów nieruchomości stanowiących własność i współwłasność gminy odbywać się będzie ze środków ujętych w budżecie gminy w każdym kolejnym roku
kalendarzowym.
2. Środki pieniężne na finansowanie inwestycji
i remontów nieruchomości będą środkami pochodzącymi z następujących źródeł:
1) z budżetu gminy, z wpływów osiągniętych z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych,
2) dotacje z budżetu państwa,
3) dotacje z Unii Europejskiej pozyskiwanych
w ramach programów,
4) z innych źródeł finansowania przewidzianych
przepisami prawa.
3. Priorytetem dla gospodarki mieszkaniowej
w okresie obowiązywania programu będzie wprowadzenie równoważącej się struktury dochodów
i wydatków.
4. Partycypacja Gminy Międzyrzecz w remontach
nieruchomości stanowiących współwłasność odbywać się będzie w zakresie określonym uchwałami
wspólnot mieszkaniowych do wysokości posiadanych udziałów w nieruchomości.
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§ 4. 1. Aby osiągnąć cele określone w niniejszym
programie zmierzające do posiadania dostatecznej
ilości lokali mieszkalnych i dobrego standardu
obecnego zasobu mieszkaniowego, zakłada się stały
i systematyczny wzrost wydatków na ten cel. Propozycje potrzeb w tym zakresie przedstawia załącznik
Nr 9.
2. Przewiduje się, iż wydatki na utrzymanie
mieszkaniowego zasobu gminy będą wzrastały
zgodnie ze wzrostem stawki bazowej czynszu
w mieszkaniowym zasobie gminy – która powinna
kształtować się na poziomie umożliwiającym finansowanie zadań związanych z utrzymaniem tego zasobu w stanie nie pogorszonym – a dodatkowo będą pokrywane ze środków finansowych przewidzianych w budżecie miasta na ten cel.
3. Wydatki na cele, o których mowa w programie
będą się kształtować na poziomie zobrazowanym
w załączniku Nr 9 z zastrzeżeniem, iż wszelkie podane wartości są wartościami szacunkowymi i w zależności od czynników zewnętrznych m.in. takich jak
sytuacja gospodarcza gminy i dostęp do środków
zewnętrznych, mogą ulec zmianom.
4. Zakładane przychody z najmu lokali mieszkalnych, koszty utrzymania i remontów lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy Międzyrzecz, w kolejnych latach obowiązywania programu, przy założeniu braku zaległości
czynszowych oraz z ich uwzględnieniem obrazują
załączniki Nr 10 i 11.
5. W przypadku, gdy w danym roku kalendarzowym pojawią się w budżecie gminy wolne środki
finansowe, mogą one w oparciu o odrębną uchwałę
zostać przeznaczone na realizację celów określonych
niniejszym programem.
Rozdział 4
Planowana sprzedaż lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Międzyrzecz
§ 5. 1. Sprzedaż lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Międzyrzecz odbywać się będzie na dotychczasowych
zasadach, w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz według
zasad określonych odrębnymi uchwałami Rady
Miejskiej w Międzyrzeczu.
2. Celem sprzedaży lokali mieszkalnych powinno
być:
1) przemyślana prywatyzacja zasobu mieszkaniowego,
2) pozyskiwanie środków na nowe budownictwo
i inne cele inwestycyjne w posiadanym zasobie, m.in.. na remonty zasobów.
3) racjonalne gospodarowanie mieszkaniowym
zasobem gminy poprzez żądanie w przypadku
zbycia lokalu – zwrotu udzielonej bonifikaty
w przypadkach przewidzianych w ustawie
o gospodarce nieruchomościami a także wychodzenie ze współwłasności w przypadkach
gdzie udział gminy jest mniejszy i istnieje taka
możliwość.
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3. Prywatyzacja zasobu polegać będzie na kontynuowaniu obecnej formy zbywania lokali tj. na
możliwości wykupu lokali mieszkalnych przez ich
najemców, dopuszczając jednocześnie wprowadzenie zmiany w obowiązujących przepisach dotyczących możliwości dokonywania sprzedaży lokali
i budynków na rzecz osób trzecich w przypadku nie
skorzystania z możliwości preferencyjnego wykupu
lokalu przez najemcę.
4. Wyłącza się ze sprzedaży na rzecz najemców:
1) lokale socjalne i budynki z lokalami o standardzie lokali socjalnych, które po zwolnieniu ich
przez dotychczasowych najemców przeznaczane będą na lokale socjalne lub tymczasowe
pomieszczenia,
2) lokale w budynkach stanowiących wyłączną
własność gminy,
3) lokale w budynkach przeznaczonych do remontu kapitalnego i rozbiórki,
4) lokale zadłużone,
5) lokale, których najemcy korzystają z dodatku
mieszkaniowego przez okres co najmniej
12 miesięcy przed datą złożenia wniosku o wykup.
5. Wykaz budynków o których mowa w pkt. 4
podlegających wyłączeniu przedstawia załącznik
Nr 12.
6. Przyjmuje się zasadę, iż zgodnie z przepisami
uchwały Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia
26 maja 2011, która zacznie obowiązywać z dniem
1 stycznia 2012 część lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy podlegać będzie sprzedaży bez zastosowania bonifikaty
od ceny ich sprzedaży.
7. Gmina Międzyrzecz może również odmówić
sprzedaży lokali w innych uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku gdy sprzedaż
będzie sprzeczna z interesem gminy.
8. Zakłada się, iż w każdym kolejnym roku kalendarzowym objętym kolejnym wieloletnim programem gospodarowania zasobem mieszkaniowym
Gminy Międzyrzecz może następować sukcesywne
zbywanie lokali mieszkalnych zgodnie ze złożonymi
wnioskami na rzecz ich najemców.
Rozdział 5
Sposób i zasady zarządzanie lokalami i budynkami
wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy Międzyrzecz oraz przewidywane zmiany
w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem
gminy w kolejnych latach.
§ 6. 1. Zarządzanie lokalami i nieruchomościami
wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy definiuje się jako podejmowanie decyzji i dokonywanie czynności mających na celu w szczególności:
1) zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości,
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2) zapewnienie
bezpieczeństwa
użytkowania
i właściwej eksploatacji nieruchomości,
3) zapewnienia właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego,
4) bieżące administrowanie nieruchomością,
5) utrzymanie nieruchomości w stanie nie pogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem,
6) uzasadnionego inwestowania w tę nieruchomość.
2. Czynności związane z zarządzaniem i administrowaniem mieszkaniowym zasobem Gminy
Międzyrzecz wykonuje obecnie Międzyrzeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o.,
w której Gmina Międzyrzecz posiada 100% udziałów.
3. Zarządzanie zasobem mieszkaniowym Gminy Międzyrzecz prowadzone jest w sposób bezpośredni w oparciu o odrębnie zawartą umowę
o świadczenie szczegółowo opisanych usług.
4. Zakłada się, iż w okresie obowiązywania niniejszego Programu mogą zostać podjęte działania
mające na celu optymalizację kosztów i poprawę
efektywności świadczonych usług w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy dopuszczając w przyszłości możliwość zmiany zasad zarządzania przez obecny podmiot.
Rozdział 6
Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania
czynszu.
§ 7. 1. W celu prowadzenia właściwej gospodarki
lokalami mieszkalnymi, należytego utrzymania
technicznego budynków mieszkalnych, podniesienia
standardu technicznego zasobu mieszkaniowego
gminy, a w efekcie poprawy warunków mieszkaniowych najemców lokali mieszkalnych przyjmuje
się do realizacji zasady polityki czynszowej dla
mieszkaniowego zasoby Gminy Międzyrzecz wynikające z niniejszego programu.
2. Czynsz obejmuje m.in.: podatek od nieruchomości,
koszty
administrowania,
konserwacji
i utrzymania technicznego budynku w tym remonty
oraz wszystkich pomieszczeń wspólnego użytkowania, w tym opłaty za utrzymanie czystości, energię
elektryczna oraz opłaty publiczno-prawne.
3. Najemca oprócz czynszu jest obowiązany do
uiszczania opłat związanych z eksploatacją mieszkania a niezależnych od właściciela tj. opłat za dostawę do lokalu energii cieplnej i elektrycznej, gazu
i wody oraz odbiór nieczystości płynnych i stałych
w wypadkach, gdy korzystający z lokalu nie ma zawartej odrębnej umowy.
§ 8. Dla mieszkaniowego zasobu Gminy Międzyrzecz ustala się następujące rodzaje czynszów:
1. czynsz za lokale mieszkalne,
2. czynsz za lokale socjalne,
3. czynsz za tymczasowe pomieszczenia,
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4. czynsz wolny.
2

§ 9. 1. Miesięczne stawki czynszu najmu 1m
powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, socjalnego i za tymczasowe pomieszczenia – ustala Burmistrz Międzyrzecza, z zachowaniem zasad wynikających z obowiązujących w tym zakresie przepisów
prawnych.
2. Stawka czynszu za lokale socjalne nie może
przekraczać połowy stawki najniższego czynszu
obowiązującego w mieszkaniowym zasobie Gminy
Międzyrzecz.
3. Stawka czynszu za najem tymczasowych
pomieszczeń ustalana jest zgodnie z zapisami ust.2
niniejszego paragrafu.
4. Czynsz wolny, o którym mowa w § 8 pkt. 4
wynosi do 3% wartości odtworzeniowej budynku.
5. Zmiana wysokości czynszu o którym mowa
w ust. 4, następować będzie systematycznie raz w
roku, w oparciu o wartość odtworzeniową 1 m2 powierzchni użytkowej budynku, wyliczaną przy zastosowaniu wskaźnika przeliczeniowego 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych na
terenie województwa, ogłaszanego przez Wojewodę
Lubuskiego.
§ 10. 1. Zakłada się, że w celu prawidłowej realizacji założeń wynikających z niniejszego programu
stawka bazowa czynszu za najem lokali mieszkalnych może wzrastać systematycznie raz do roku
w taki sposób, aby w okresie obowiązywania programu osiągnąć co najmniej poziom 2,15% wartości
odtworzeniowej, za wyjątkiem stawek czynszowych
ustalonych zgodnie z § 8 pkt. 2-4.
2. Szacunkowe założenia dla proponowanych
zmian w zakresie wzrostu stawki bazowej obrazuje
załącznik Nr 13.
§ 11. 1. Oceny stanu technicznego budynków
będą sporządzane w każdym roku kalendarzowym,
w oparciu o przepisy ustawy Prawo budowlane.
2. Za sporządzenie oceny stanu technicznego
odpowiedzialny jest zarządca (administrator) lokalu.
§ 12. 1. Wysokość czynszu dla danego lokalu
określa się w oparciu o stawkę bazową czynszu oraz
czynniki obniżające jego wartość użytkową.
2. Wprowadza się następujące czynniki obniżające wartość użytkową lokalu, mające wpływ na wysokość stawki czynszowej:
1) lokale z łazienką i wc bez centralnego ogrzewania - 15%
2) lokale tylko z wc lub łazienką bez c.o. - 27%
3) lokale tylko z instalacją wod.-kan. - 40%
4) lokale położone w budynku poza granicami
miasta - 10%
5) lokale położone w budynkach których mieszkańcy utrzymują czystość pow. wspólnego
użytku we własnym zakresie - 5%
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3. Zapisów ust. 2 nie stosuje się w przypadku
ustalania wysokości czynszu w stosunku do lokali
usytuowanych w nowo wybudowanych budynkach
mieszkalnych, w których zgodnie z projektem technicznym zastosowano nowe rozwiązania technologiczne zapewniając pełny standard lokalu.
§ 13. 1. W czasie trwania stosunku najmu wynajmujący może podwyższyć stawkę czynszu, jeżeli
dokonał w lokalu ulepszeń mających wpływ na jego
wysokość.
2. Stawka bazowa czynszu nie ulega zmianie
w przypadku, gdy najemca na własny koszt i po uzyskaniu zgody wynajmującego zainstalował w lokalu
urządzenia techniczne mające wpływ na wysokość
czynszu.
§ 14. Czynsz najmu dla lokali tzw. „wolnostanów” tzn. lokali wolnych prawnie przekazanych przez
najemcę wynajmującemu, a oddawanych ponownie
w najem na rzecz osób uprawnionych odpowiadać
będzie wysokości czynszu ustalonego przez Burmistrza Międzyrzecza w oparciu o § 9.
§ 15. Zmiana wysokości czynszu może nastąpić
tylko z zachowaniem zasad wynikających z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
§ 16. Czynsz najmu i inne opłaty, w tym opłaty
niezależne za lokale wymienione w § 8 płacone są
z góry do 10 - tego dnia każdego miesiąca na wskazany przez wynajmującego rachunek, za wyjątkiem
przypadków, gdy strony pisemnie ustaliły zmianę
terminu lub formę.
§ 17. 1. Ustala się, iż z wnioskiem o obniżkę
stawki bazowej czynszu mogą występować najemcy
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy Międzyrzecz, w przypadku gdy stawka bazowa czynszu za zajmowany lokal odpowiadać będzie
co najmniej 2,5% wartości odtworzeniowej budynku.
2. Najemca ubiegający się o obniżkę czynszu
o której mowa w ust. 1 jest zobowiązany do złożenia
stosownego wniosku o jej przyznanie. Obniżka
czynszu udzielona może zostać najemcy, który spełni kryteria dochodowe uzasadniające zastosowanie
obniżki czynszu przewidziane w odrębnej uchwale
przyjętej w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3
pkt. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego.
3. Ustala się wskaźniki obniżek czynszu w następujących wysokościach:
1) 20% dla najemców, których średni miesięczny
dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego jest niższy niż 50% kwoty
uprawniającej do ubiegania się o obniżkę;
2) 10% dla najemców, których średni miesięczny
dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa
domowego jest równy lub wyższy niż 50% kwoty uprawniającej do ubiegania się o obniżkę, ale
nie wyższy niż 100% tej kwoty.
4. Obniżki czynszów nie udziela się najemcom,
którzy:
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1) w dniu złożenia wniosku o zastosowanie obniżki
posiadają zaległości z tytułu opłacania czynszu
w obniżonej wysokości;
2) są uprawnieni i pobierają dodatek mieszkaniowy;
3) podnajmują osobom trzecim w całości lub części lokal mieszkalny;
4) otrzymały wypowiedzenie umowy najmu lokalu;
5) zajmują lokale socjalne;
6) zajmują tymczasowe pomieszczenia.
5. Obniżkę czynszu stosuje się na wniosek najemcy. Do wniosku dołącza się deklarację o dochodach gospodarstwa domowego za okres 6 miesięcy
kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia
wniosku.
6. Osoba, która w trakcie obowiązywania obniżki czynszu, nie opłacała na bieżąco czynszu za zajmowany lokal, może wystąpić ponownie z wnioskiem o obniżkę czynszu po uregulowaniu zaległości
powstałych w okresie obowiązywania poprzedniej
obniżki czynszu.
Rozdział 7
Opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzecz
§ 18. 1. W celu poprawy wykorzystania i racjonalizacji gospodarowania mieszkaniowym zasobem
gminy planuje się w okresie obowiązywania niniejszego programu:
1) weryfikacje umów najmu i wypowiadanie ich
najemcom, którzy mają zaspokojone potrzeby
mieszkaniowe,
2) wdrażanie systemu wielopłaszczyznowej zamiany lokali mieszkalnych służącej do realizacji
celów jakimi są:
a) racjonalne przeprowadzanie napraw i remontów lokali mieszkalnych poprzez dostarczenie
lokali zamiennych najemcy w każdym przypadku, gdy rodzaj naprawy lub remontu
wymaga przeniesienia do lokalu zamiennego
na czas jego trwania,
b) likwidacja dysproporcji między powierzchnią
lokali mieszkalnych zajmowanych przez lokatorów zasobów komunalnych, ilością osób
w nich zamieszkałych a dochodami ich gospodarstw domowych i możliwościami bieżącego regulowania opłat związanych z najmem lokalu (czynsz, opłaty niezależne),
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3) podjęcie działań zmierzających do zwalniania
lokali wyodrębnionych z mieszkaniowego zasobu gminy jako lokale socjalne, a zajmowanych jeszcze przez osoby o wyższym dochodzie
poprzez proponowanie im innych lokali o lepszym standardzie – w celu powiększenia zasobu lokali socjalnych,
4) dokonywanie remontów lokali odzyskiwanych
z ruchu ludności w ramach własnych środków
finansowych i oddawanie ich w najem za czynszem wyższym, który pozwoli na odzyskanie
środków remontowych wydatkowanych na jego remont,
5) podjęcie działań zmierzających do wychodzenia
ze współwłasności poprzez sprzedaż lokali
mieszkalnych ich najemcom, a w przypadku
odmowy nabycia lokalu przekwaterowanie do
innego lokalu w miarę możliwości gminy
i sprzedaż tego lokalu na wolnym rynku w drodze przetargu,
6) zmniejszenie liczby dłużników i listy potencjalnych osób oczekujących na lokale socjalne poprzez skuteczną windykację należności czynszowych i opracowania zasad „programu przeciwdziałania groźbie eksmisji”,
7) monitorowanie potrzeb lokalowych mieszkańców w związku z wypowiadaniem umów najmu
lokali mieszkalnych w świetle art. 11 ust. 5
ustawy o ochronie praw lokatorów,
8) pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na budownictwo socjalne i komunalne.
2. W celu pozyskania dodatkowych lokali mieszkalnych do mieszkaniowego zasobu gminy:
1) dopuszcza się wynajem lokali mieszkalnych
i ich nabywanie na własność od różnych podmiotów dysponujących mieszkaniami, w tym
od właścicieli mieszkań na rynku wtórnym i od
spółdzielni mieszkaniowych,
2) nabywanie budynków mieszkalnych – wykończonych lub będących w trakcie realizacji,
3) przeznaczenie terenów gminnych pod budownictwo mieszkaniowe realizowane przez różne
podmioty gospodarcze,
4) rozbudowę, nadbudowę i przebudowę na cele
mieszkalne pomieszczeń wspólnego użytku
w budynkach stanowiących własność lub
współwłasność gminy,
5) zapewnienie rezerwy terenowej dla nowego
budownictwa,
6) inwestowanie w uzbrojenie terenów przeznaczanych pod budownictwo mieszkaniowe.
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Załącznik Nr 1
do Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2016
Stan zasobu mieszkaniowego Gminy Międzyrzecz i prognozy dotyczące jego wielkości
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Załącznik Nr 2
do Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2016
WYKAZ BUDYNKÓW Z LOKALAMI SOCJALNYMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU
GMINY – STAN NA WRZESIEŃ 2011R.
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

ADRES
Głowackiego 4
Głowackiego 5
Konstytucji 3 Maja 46
Waszkiewicza 57
Ks. Skargi 8
Ściegiennego 8
Spokojna 1
Waszkiewicza 38
Wesoła 3
Winnica 1
Winnica 6
Waszkiewicza 28
Kursko 28
Rojewo 2
Waszkiewicza 32
Konst.3 Maja 57
30 Stycznia 55
30 Stycznia 65
Chopina 22
Chłodna 23
Konstytucji 3 Maja 14
Młyńska 1
Rolna 4
Spokojna 10
Winnica 3
Winnica 9
Lipowa 3
30 Stycznia 24
Dąbrowskiego 4
Głowackiego 1
Konstytucji 3 Maja 5
Różana 2
Różana 3
Spokojna 8
Staszica 2
Świerczewskiego 7
Świerczewskiego 14
Świerczewskiego 63 a
Świerczewskiego 84
Świerczewskiego 88
Waszkiewicza 20
Waszkiewicza 42
Waszkiewicza 46
Wesoła 12
Bukowiec 34
30 Stycznia 7a
Głowackiego 3
Świerczewskiego 82
Młyńska 14

Ilość lokali
2
9
4
13
3
1
2
7
1
4
4
1
2
4
3
4
1
2
1
1
2
1
2
1
3
2
2
1
2
1
2
3
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

pow. w m2
21,14
167,53
205,36
361,29
129,85
35,26
63,10
275,84
30,94
95,80
83,77
31,30
73,20
162,23
120,32
193,80
40,80
90,48
67,77
46,81
63,97
26,00
75,39
13,00
120,92
70,00
80,86
27,12
74,75
58,31
20,80
136,24
29,99
28,93
27,26
91,23
64,57
34,47
43,54
32,75
21,70
12,14
21,73
33,96
34,00
79,68
30,37
29,99
34,82
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50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Ściegiennego 3
Świerczewskiego 25
Waszkiewicza 44
Wojska Polskiego 2
30 Stycznia 27
30 Stycznia 74
Chrobrego 18
Młyńska 5
Ściegiennego 11
Poznańska 113
Rojewo 4
Jagielnik 25/4
Kęszyca 7
Lubosinek 4
Bukowiec 84
Nietoperek 2
RAZEM :
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
1
1
1
1
1
1
137

56,88
27,77
40,21
15,53
17,70
13,33
75,85
36,75
60,41
270,20
46,50
41,80
34,40
50,00
51,70
30,20
4584,31
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Załącznik Nr 10
do Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2016
ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW Z NAJMU LOKALI MIESZKALNYCH I KOSZTÓW UTRZYMANIA I REMONTÓW LOKALI MIESZKALNYCH W KOLEJNYCH LATACH
Przychód

stan wyjściowy

2011

2012

2013

2014

2015

2016

36 294,00

35 434,00

34 957,00

34 097,00

33 637,00

34 596,00

31 378,00

30 518,00

29 661,00

28 801,00

27 941,00

3,03

3,34

3,72

4,10

4,50

4,90

1 257 910,56 1 257 630,24

1 362 323,52

1 459 321,20

Powierzchnia lokali
mieszkalnych ogółem
w m²

39 591,00

39 162,00

Powierzchnia lokali
mieszkalnych

35 025,00

Stawka czynszu zł/m²
(średnia)

3,03

Przychód roczny w zł

1 273 509,00

Powierzchnia lokali
mieszkalnych socjalnych
w m²
Stawka czynszu zł/m²/m-c
Przychód roczny (socj.) w zł
RAZEM PRZYCHÓD [ZŁ]

1 555 254,00 1 642 930,80

4 566,00

4 566,00

4 916,00

4 916,00

5 296,00

5 296,00

5696,00

1,05

1 ,25

1,40

1,54

1,70

1,90

2,00

68 490,00

82 588,80

90 847,68

108 038,40

120 748,80

136 704,00

1 326 400,56 1 340 219,04

1 453 171,20

1 567 359,60

57 531,60
1 331 040,60

1 676 002,80 1 779 634,80
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Koszty
stawka eksploatacji w zł/m²/m-c
Koszty eksploatacji w zł
Różnica przychodów [zł]
stawka remontów
w zł/m²/m-c
Koszty remontów w zł
Różnica przychodów
i kosztów - dopłata
z budżetu Gminy
Inwestycje [tys. zł]
w tym dofinansowanie

2010

– 13156 –

2011

2012

Poz. 2912

2013

2014

2015

2016

1,08

1,15

1,23

1,31

1,37

1,43

1,47

513 099,36

540 435,60

535 699,44

557 022,48

574 693,08

585 104,52

593 356,68

817 941,24

785 964,96

804 519,60

896 148,72

992 666,52

1 090 898,28

1 186 278,12

7,19

7,15

7,40

7,50

8,00

8,20

8,90

3 415 911,48

3 360 099,60

3 222 907,20

3 189 060,00

3 355 872,00

3 355 144,80

3 592 431,60

2 597 970,24

2 574 134,64

2 418 387,60
875

2 292 911,28
300

2 363 205,48
1 030

2 264 246,52
400

2 406 153,48
1000

350

532

560
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Załącznik Nr 11
do Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2016
ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW Z NAJMU LOKALI MIESZKALNYCH I KOSZTÓW UTRZYMANIA I REMONTÓW LOKALI MIESZKALNYCH W KOLEJNYCH LATACH Z UWZGLĘDNIENIEM STOPNIA WINDYKACJI
- GMINY MIĘDZYRZECZ
Przychód
Powierzchnia lokali mieszkalnych ogółem w m²
Powierzchnia lokali mieszkalnych oczynszowanych
w m²
Stawka czynszu
zł/m²(średnia)
Przychód roczny w zł

stan wyjściowy

2011

2012

2013

2014

2015

2016

39 591,00

39 162,00

36 294,00

35 434,00

34 957,00

34 097,00

33 637,00

35 025,00

34 596,00

31 378,00

30 518,00

29 661,00

28 801,00

27 941,00

3,03

3,03

3,34

3,72

4,10

4,50

4,90

1 273 509,00

1 257 910,56

1 257 630,24

1 362 323,52

1 459 321,20

1 555 254,00

1 642 930,80

4 566,00

4 566,00

4 916,00

4 916,00

5 296,00

5 296,00

5696,00

1,05

1,25

1,40

1,54

1,70

1,90

2,00

Powierzchnia lokali mieszkalnych socjalnych w m²
Stawka czynszu zł/m²/mc
Przychód roczny (socj.)
w zł
RAZEM PRZYCHÓD W ZŁ

57 531,60

68 490,00

82 588,80

90 847,68

108 038,40

120 748,80

136 704,00

1 331 040,60

1 326 400,56

1 598 173,92

1 731 605,28

1 853 689,32

1 993 788,24

1 779 634,80

Współczynnik windykacji
Ogółem

0,80

0,80

0,85

0,85

0,87

0,89

0,90

1 064 832,48

1 061 120,45

1 358 447,83

1 471 864,49

1 612 709,71

1 774 471,53

1 601 671,32

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Koszty
stawka eksploatacji w
zł/m²/m-c
Koszty eksploatacji w zł
Różnica przychodów
w zł
stawka remontów w
zł/m²/m-c
Koszty remontów w zł
Różnica przychodów i kosztów w zł-dopłata z budżetu
Gminy
Inwestycje w tys. zł
w tym dofinansowanie

1,08

1,15

1,23

1,31

1,37

1,43

1,47

513 099,36

540 435,60

630 694,80

658 196,40

680 500,92

695 494,80

492 879,24

551 733,12

520 684,85

727 753,03

813 668,09

932 208,79

1 078 976,73

1 108 792,08

7,19

7,15

7,40

7,50

8,00

8,00

8,90

3 415 911,48

3 360 099,60

3 794 424,00

3 768 300,00

3 973 728,00

3 988 152,00

2 984 098,80

2 864 178,36

2 839 414,75
-

3 066 670,97
875

2 954 631,91
300

3 041 519,21
1 030

2 909 175,27
400

1 875 306,72
1 000

350

532

560
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Załącznik Nr 12
do Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2016
WYKAZ BUDYNKÓW KOMUNALNYCH, W KTÓRYCH WYŁĄCZONO LOKALE MIESZKALNE ZE SPRZEDAŻY
– STAN WRZESIEŃ 2011

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Ilość lokali w szt.

Adres
Waszkiewicza 57
Kęszyca Leśna 27
Poznańska 113
Chłodna 16
Poznańska 111
Kilińskiego 7
Konstytucji 3 Maja 8
Konstytucji 3 Maja 57
Młyńska 2
Winnica 33
Ogrodowa 3
Rolna 9
Rynek 9
Spokojna 1
Wesoła 3
Zachodnia 4
30 Stycznia 55 a
Waszkiewicza 32
Kursko 28
30 Stycznia 37 a

mieszkalne
13
23
10
1

użytkowe
2
-

6
5
6
2
10
1
2
3
4
7
1
1
7
5
2

2
-

Powierzchnia użytkowa lokali
[m2]
Ogółem mieszkalne użytkowe Ogółem
13
361,29
361,29
25
616,48
116,67
733,15
10
270,20
270,20
1
66,59
66,59
323,20
323,20
6
335,15
335,15
5
317,81
317,81
6
304,23
304,23
2
106,25
106,25
10
665,50
665,50
1
31,37
31,37
2
91,59
91,59
5
238,13
78,73
316,86
4
143,82
143,82
7
347,23
347,23
1
39,43
39,43
1
39,23
39,23
7
317,29
317,29
5
269,14
269,14
2
73,67
73,67

Rok
1956
1935
1890
1962
1959
1905
1892
1890
1936
1911
1897
1870
1904
1907
1935
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Wyszanowo 46
Głowackiego 4
Głowackiego 5
Głowackiego 6
Konstytucji 3 Maja 46
Wyszanowo 67
Ks. Skargi 8
Poznańska 3
Ściegiennego 8
Ściegiennego 13
Waszkiewicza 38
Winnica 1
Winnica 6
Rojewo 2
Wyszanowo 36
Rojewo 8 A
Rojewo 6
Rojewo 7
Nietoperek 2
Waszkiewicza 28
Kuligowo 1a
Kalsko 55
Bukowiec 84
OGŁÓEM:
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1
8
10
5
4
2
4
2
2
1
8
4
4
4
2
2
1
1
4
3
1
1
1
184

4

Poz. 2912
1
8
10
5
4
2
4
2
2
1
8
4
4
4
2
2
1
1
4
3
1
1
1
188

81,80
281,46
220,71
218,04
205,36
120,64
161,23
145,09
76,99
47,39
309,66
95,80
83,77
162,25
98,29
74,30
62,50
56,87
192,11
166,88
58,00
72,12
51,70
8000,56

195,40

81,80
281,46
220,71
218,04
205,36
120,64
161,23
145,09
76,99
47,39
309,66
95,80
83,77
162,25
98,29
74,30
62,50
56,87
192,11
166,88
58,00
72,12
51,70
8195,96

1926
1971
1969
1891
1900
1904
1912
1898
1900
1911
1911
1911
-

Załącznik Nr 13
do Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2016
PRZEWIDYWANE ZMIANY STAWKI BAZOWEJ CZYNSZU W ZASOBACH GMINY MIĘDZYRZECZ LATACH
2012 – 2016 (WARTOŚĆ ODTWORZENIOWA OBOWIĄZUJĄCA OD 01.10.2011R. - 3 588ZŁ/M2,
3% tj. 8,97 ZŁ/M2)

Rok
2011
2012
2013
2014
2015
2016

STAWKA BAZOWA CZYNSZU ZA LOKALE KOMUNALNE
Stawka bazowa
wzrost w %
% wartości odtworzeniowej Stawka czynszu socjalnego
4,02
0,00
1,67
1,25
4,38
8,90
1,46
1,4
4,82
10,00
1,61
1,54
5,30
10,00
1,77
1,7
5,83
10,00
1,95
1,9
6,42
10,00
2,15
2
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2 9 13

UCHWAŁA NR XIV/108/11
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU
z dnia 29 listopada 2011r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy Międzyrzecz oraz zasad udzielania pomocy w wynajęciu takich lokali w zasobach towarzystwa
budownictwa społecznego
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy
z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
Cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 31
poz. 266 z późniejszymi zmianami1) Rada Miejska
uchwala co następuje:
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Uchwała dotyczy zasad wynajmowania
wszystkich lokali i pomieszczeń przeznaczonych do
wynajmowania na cele mieszkalne, wchodzących
w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Międzyrzecz, oraz zasad udzielania przez Gminę Międzyrzecz pomocy w wynajmowaniu lokali mieszkalnych
stanowiących własność towarzystwa budownictwa
społecznego.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę
z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie Gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego;
2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą
uchwałę;
3) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Międzyrzecz;
4) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Międzyrzecza;
5) wynajmującym - należy przez to rozumieć
Gminę oraz jednostki organizacyjne Gminy
władające lokalami wchodzącymi w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy, komunalne
osoby prawne, spółki prawa handlowego utworzone z udziałem Gminy, z wyłączeniem towarzystw budownictwa społecznego;
6) lokalu - należy przez to rozumieć lokal
w rozumieniu ustawy, wchodzący w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy;
7) mieszkaniu chronionym - należy przez to rozumieć mieszkanie chronione, o którym mowa
w art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca
1

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r.
Nr 281 poz. 2783; Dz. U. z 2004r. Nr 281 poz. 2786 ; Dz. U. z 2006r.
Nr 86 poz. 602; Dz. U. z 2006r. Nr 94 poz. 657; Dz. U. z 2006r.
Nr 167 poz. 1193; Dz. U. z 2006r. Nr 86 poz. 602; Dz. U. z 2006r.
Nr 249 poz. 1833; Dz. U. z 2007r. Nr 128, poz. 902; Dz. U. z 2007r.
Nr 173 poz. 1218; Dz. U. z 2010r. Nr 3 poz. 13; Dz. U. z 2011r.
Nr 224 poz. 1342

2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r.
Nr 175, poz. 1362);
8) gospodarstwie domowym - należy przez to rozumieć gospodarstwo domowe w rozumieniu
przepisów o dodatkach mieszkaniowych;
9) usamodzielnianych wychowankach - należy
przez to rozumieć wychowanków opuszczających, na skutek uzyskania pełnoletniości, placówki opiekuńczo- wychowawcze i rodziny zastępcze, w stosunku do których na Gminie ciąży
obowiązek udzielenia pomocy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 9 października 2001r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnianie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie dla pełnoletnich osób z rodzin zastępczych oraz osób
opuszczających niektóre typy placówek opiekuńczo-wychowawczych i domów pomocy społecznej, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich oraz specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze;
10) rodzinie zastępczej - należy przez to rozumieć
określone w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia
12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2009r. Nr 175, poz. 1362);
11) dochodzie - należy przez to rozumieć wszelkie
przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania
oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie
chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych chyba, że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodów;
12) osobach znajdujących się w niedostatku – należy przez to rozumieć osoby bez dochodu, albo
których udokumentowany średni miesięczny
dochód z okresu sześciu kolejnych miesięcy
poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie lokalu mieszkalnego, przypadający na
członka gospodarstwa domowego nie przekracza:
a) 150% najniższej emerytury ogłaszanej przez
prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
– w gospodarstwie jednoosobowym,
b) 100% najniższej emerytury ogłaszanej przez
prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
– w gospodarstwie wieloosobowym;
13) osobach o niskich dochodach – należy przez to
rozumieć osoby, których udokumentowany
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średni miesięczny dochód z okresu sześciu kolejnych miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie lokalu mieszkalnego,
przypadający na członka gospodarstwa domowego nie przekracza:
a) 200% najniższej emerytury ogłaszanej przez
prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
– w gospodarstwie jednoosobowym,
b) 150% najniższej emerytury ogłaszanej przez
prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
– w gospodarstwie wieloosobowym;
14) osobach zamieszkujących na terenie Gminy
– należy przez to rozumieć osoby posiadające
na terenie jednej z miejscowości Gminy centrum życiowe i prowadzące na tym terenie gospodarstwo domowe od co najmniej roku, które mogą wykazać się w szczególności:
a) zameldowaniem na pobyt stały na terenie
miejscowości położonej na obszarze Gminy,
b) zatrudnieniem w granicach administracyjnych Gminy, a w przypadku osób bezdomnych- zaświadczeniami lub innymi odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi
zamiar stałego pobytu na terenie Gminy
15) tbs – należy przez to rozumieć towarzystwo budownictwa społecznego, którego jedynym
udziałowcem lub współudziałowcem jest Gmina;
16) partycypacji – należy przez to rozumieć wnoszony do tbs udział finansowy w kosztach budowy lokalu mieszkalnego;
17) tymczasowym pomieszczeniu – należy przez to
rozumieć tymczasowe pomieszczenie w rozumieniu ustawy, wchodzące w skład zasobu
tymczasowych pomieszczeń Gminy.
§ 3. 1. Wynajem lokali i tymczasowych pomieszczeń uwzględnia zasady racjonalizacji gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy opisane
w Wieloletnim Programie Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy.
2. Lokale wynajmowane są osobom wyłonionym
w oparciu o zasady określone w uchwale.
3. Tymczasowe pomieszczenia wynajmowane są
osobom uprawnionym na mocy wyroków sądowych, w oparciu o zasady określone w ustawie,
z uwzględnieniem kolejności zgłoszenia i możliwości
lokalowych Gminy. Wnioski o zawarcie umowy
najmu tymczasowego pomieszczenia (o wskazanie
takiego lokalu) są rejestrowane według kolejności
ich wpływu.
4. Zawarcie umowy najmu lokalu, z wyłączeniem
umowy najmu lokalu socjalnego, zamiennego
i tymczasowego pomieszczenia oraz umowy zawieranej w związku z zamianą lokalu, gdzie najemca
uzyskał zwrot kaucji bez dokonania jej waloryzacji,
uzależnione jest od wpłacenia przez najemcę kaucji
zabezpieczającej na pokrycie należności z tytułu
najmu lokalu, w wysokości równej 3-krotności miesięcznego czynszu za dany lokal obliczonego według
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stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy
najmu.
5. Określenia, jakie potrzeby mieszkaniowe zaspokajane będą w konkretnych lokalach dokonuje
Burmistrz, uwzględniając w pierwszej kolejności
potrzeby:
1) osób pozbawionych mieszkań w wyniku klęski
żywiołowej, katastrofy lub pożaru, albo innego
zdarzenia losowego;
2) osób oczekujących na wynajęcie lokalu socjalnego;
3) osób oczekujących na wynajęcie lokalu zamiennego;
6. Burmistrz w szczególnych, społecznie uzasadnionych przypadkach może przyznać prawo do lokalu socjalnego z pominięciem kolejności określonej
w § 4 ust. 2 – po zasięgnięciu opinii właściwej Komisji Rady Miejskiej w Międzyrzeczu.
7. Dopuszcza się wynajęcie dwóch lub więcej lokali w przypadku gospodarstw wielodzietnych, zakwalifikowanych do uzyskania lokalu zamiennego.
Rozdział 2
Zasady wynajmowania lokali socjalnych
i zamiennych
§ 4. 1. Lokale socjalne wynajmowane są osobom
zamieszkującym na terenie Gminy i pozostającym
w niedostatku.
2. Lokale socjalne wynajmowane są w pierwszej
kolejności:
1) osobom, którym sąd w wyroku orzekającym
o przymusowym opróżnieniu lokalu przyznał
prawo do takiego lokalu;
2) osobom znajdującym się w niedostatku i nie
posiadającym tytułu prawnego do lokalu.
3. Na lokale socjalne przeznacza się w pierwszej
kolejności wolne lokale mieszkalne wchodzące
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, spełniające
co najmniej dwa z podanych niżej kryteriów:
1) ogrzewanie piecami węglowymi,
2) brak samodzielnej łazienki,
3) w.c. usytuowane na klatce schodowej lub poza
budynkiem.
4. Na lokale socjalne przeznacza się również
pomieszczenia w nowo wybudowanych domach
socjalnych i innych nowo wybudowanych obiektach
zbiorowego zamieszkania lub pomieszczenia ze
wspólną używalnością w. c, łazienek lub innych izb,
położone w innych obiektach zbiorowego zamieszkania.
§ 5. 1. Lokale socjalne wynajmowane są na czas
oznaczony:
1) jednego roku na rzecz osób, o których mowa
w § 4 ust. 2 pkt 1 uchwały,
2) dwóch lat na rzecz osób, o których mowa w § 4
ust. 2 pkt 2 uchwały.
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2. Najem lokalu socjalnego może zostać przedłużony na kolejny okres, jeżeli jego najemca nadal
spełnia kryteria uzyskania pomocy mieszkaniowej
w tej formie, a zajmowany dotychczas lokal odpowiada warunkom określonym w § 4 ust. 3 lub 4
uchwały.
3. Najemcom lokali socjalnych, którym dotychczasowa umowa najmu wygasła, a którzy nadal
spełniają kryteria uzyskania pomocy mieszkaniowej
w tej formie, Burmistrz może zaproponować na kolejny okres:
1) zawarcie umowy najmu innego lokalu socjalnego w ramach wielopłaszczyznowego systemu zamiany lokali, o którym mowa w § 28
uchwały,
2) zawarcie umowy najmu dotychczas zajmowanego lokalu, jeżeli lokal ten odpowiada warunkom określonym w § 4 ust. 3 lub 4 uchwały.
4. Nie przyjęcie propozycji, o której mowa w ust.
3 stanowi podstawę wystąpienia przez Burmistrza
do sądu o nakazanie opróżnienia lokalu zajmowanego bez tytułu prawnego.
5. Jeżeli dochody gospodarstwa domowego najemcy lokalu socjalnego wzrosły ponad wysokość,
określoną w § 2 pkt 12 uchwały, Burmistrz może
zaproponować najemcy lokalu socjalnego:
1) zawarcie umowy najmu innego lokalu na czas
nieoznaczony w ramach wielopłaszczyznowego
systemu zamiany lokali, o którym mowa w § 28
w przypadku, gdy dochód gospodarstwa domowego najemcy nie przekroczy kryterium
określonego w § 2 pkt 13 uchwały,
2) uzyskania pomocy w wynajęciu mieszkania,
stanowiącego własność tbs, poprzez wskazanie
tego najemcy do zawarcia umowy najmu z tbs,
w przypadku, gdy dochody jego gospodarstwa
domowego spełniają kryteria określone w § 19
ust. 2 uchwały, o ile należności z tytułu najmu
lokalu regulowane były na bieżąco i nie wszczęto wobec najemcy postępowania sądowego
o zapłatę lub opróżnienie lokalu.
6. Nie przyjęcie propozycji, o której mowa
w ust. 5, jak również nie osiągnięcie porozumienia
co do warunków i terminu rozwiązania umowy najmu, stanowi podstawę wystąpienia przez Burmistrza
do sądu o rozwiązanie umowy najmu i nakazanie
przez sąd opróżnienia lokalu.
7. Przepisy ustępu 5 i 6 mają odpowiednie zastosowanie w stosunku do osób, którym dotychczasowa umowa najmu lokalu socjalnego wygasła,
a nadal pozostają w dotychczasowym lokalu.
8. Osobom, którym sąd w wyroku orzekającym
o przymusowym opróżnieniu lokalu mieszkalnego
przyznał prawo do lokalu socjalnego, może zostać
zaproponowane zawarcie umowy najmu dotychczasowego lokalu jako lokalu socjalnego, jeżeli osoba
taka spełnia kryteria uzyskania pomocy mieszkaniowej w tej Gminie, a zajmowany lokal spełnia warunki określone w § 4 ust. 3 lub 4 uchwały.
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§ 6. 1. Pierwszeństwo w wynajęciu lokalu zamiennego przysługuje najemcom:
1) pozbawionym mieszkań w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy, pożaru lub innego zdarzenia
losowego;
2) zamieszkującym w budynkach przeznaczonych
do rozbiórki ze względu na zły stan techniczny;
3) zamieszkującym w budynkach przeznaczonych
do rozbiórki ze względu na nieopłacalność remontu;
4) zamieszkujących w budynkach przeznaczonych
do rozbiórki ze względu na inwestycje;
5) zamieszkujących w budynkach użyteczności
publicznej lub wymagających opróżnienia przez
mieszkańców ze względu na przeznaczenie na
cele użyteczności publicznej;
6) zamieszkujących w pomieszczeniach nie nadających się do zamieszkania ze względu na położenie, wyposażenie lub stan techniczny;
7) którzy pozostawiają do dyspozycji gminy dotychczas zajmowany lokal w stanie technicznym nie gorszym niż wskazany lokal zamienny
oraz nie posiadają zaległości z tytułu opłat za
używanie lokalu, chyba, że spłacają je w ratach
za zgodą wynajmującego.
2. Umowę najmu lokalu zamiennego podpisuje
się z najemcą lub małżonkami, jeżeli tytuł prawny do
dotychczas zajmowanego lokalu przysługiwał obojgu małżonkom. Prawo do zamieszkiwania wraz
z najemcą w lokalu zamiennym mają: małżonek oraz
osoby wspólnie z nim stale zamieszkujące i gospodarujące, które swoje prawa do zamieszkiwania
w lokalu wywodzą z prawa tego najemcy.
3. Lokale zamienne wynajmowane są osobom,
o których mowa w ust. 1, bez względu na wysokość
dochodu ich gospodarstwa domowego.
4. Wykwaterowanie osób z budynków przeznaczonych do rozbiórki ze względu na zły stan techniczny następuje w kolejności, w jakiej umieszczone
są w stałym wykazie, o którym mowa w § 14 ust. 1
pkt 2. Może jednak nastąpić przyspieszenie wykwaterowania z danego budynku, gdy konieczność taka
wynika z opinii o pogarszającym się stanie technicznym wydanej przez właściwy organ nadzoru budowlanego lub z opinii służb technicznych.
§ 7. 1. Lokal zamienny może być również wynajęty najemcy, któremu wypowiedziano dotychczasową umowę najmu lokalu mieszkalnego, w oparciu
o art. 21 ust. 4 ustawy.
2. Wynajęcie lokalu zamiennego najemcy, o którym mowa w ust. 1 następuje bez względu na wysokość dochodu gospodarstwa domowego najemcy.
3. Najemcy, o którym mowa w ust. 1, może być
również, w ramach wielopłaszczyznowego systemu
zamiany lokali, zaproponowane wynajęcie innego
lokalu nie spełniającego cech lokalu zamiennego.
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Rozdział 3
Zasady wynajmowania pozostałych lokali
§ 8. 1. Lokale, które nie są wynajmowane jako
lokale socjalne, zamienne lub tymczasowe pomieszczenia wynajmuje się, z zastrzeżeniem § 9, 10 i 11
uchwały, osobom o niskich dochodach i nie mającym zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych pod
warunkiem, że spełniają one następujące kryteria:
1) zamieszkują dotychczas w lokalu, gdzie powierzchnia pokoi nie przekracza 5 m2 na jedną
osobę uprawnioną do zamieszkiwania,
2) w czasie ostatniego roku nie zbyły lub nie przekazały innym osobom:
a) prawa własności lub współwłasności lokalu
lub budynku mieszkalnego,
b) spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,
c) prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
d) prawa najmu lokalu mieszkalnego;
3) w czasie ostatniego roku nie dokonały dobrowolnie zmiany warunków mieszkaniowych na
gorsze, wynajmując lokal o stanie technicznym
lub powierzchni mieszkaniowej umożliwiającej
ubieganie się o udzielenie pomocy mieszkaniowej przez Gminę Międzyrzecz
4) przypadający na członka gospodarstwa domowego ich udokumentowany średni miesięczny
dochód z okresu kolejnych sześciu miesięcy
poprzedzających
dzień
złożenia
wniosku
o przyznanie lokalu mieszkalnego, nie przekracza poziomu określonego w § 2 pkt 13 uchwały.
2. Lokale, które nie są wynajmowane jako lokale
socjalne, zamienne lub tymczasowe pomieszczenia,
wynajmuje się również wychowankom, opuszczającym w wyniku uzyskania pełnoletności domy dziecka i inne placówki
opiekuńczo-wychowawcze
o uprawnieniach domu dziecka oraz opuszczające
rodziny zastępcze, o ile nie mają zaspokojonych
potrzeb mieszkaniowych, a przypadający na członka
gospodarstwa domowego wychowanka udokumentowany średni miesięczny dochód z okresu sześciu
kolejnych miesięcy poprzedzających dzień złożenia
wniosku o przyznanie lokalu mieszkalnego, nie przekracza poziomu określonego w § 2 pkt 13 uchwały.
3. Postanowień ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do
osób o znacznym stopniu niepełnosprawności,
o których mowa w art. 4 ust. 1 oraz art. 5 ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także do osób posiadających na utrzymaniu
zamieszkujące we wspólnym gospodarstwie domowym dzieci, które wymagają stałej opieki zdrowotnej, w szczególności ze względu na:
1) całkowitą dysfunkcję kończyn górnych lub dolnych, niedowład oraz porażenie uniemożliwiające samodzielne poruszanie się i kontrolowanie czynności fizjologicznych,
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2) znaczne lub głębokie upośledzenie umysłowe,
chorobę psychiczną, uszkodzenie lub chorobę
centralnego układu nerwowego, uniemożliwiającą samodzielność w decyzjach lub czynnościach życia codziennego,
3) inne choroby upośledzające w bardzo dużym
stopniu sprawność organizmu.
§ 9. 1. Burmistrz na pisemny i umotywowany
wniosek ośrodka pomocy społecznej, może wydzielić z komunalnego zasobu mieszkaniowego lokale
mieszkalne na rzecz tej jednostki, z przeznaczeniem
na mieszkania chronione.
2. Mieszkania chronione, o których mowa
w ust. 1, przekazywane będą do dyspozycji ośrodka
pomocy społecznej, na czas nieoznaczony, po zasięgnięciu opinii właściwej Komisji Rady Miejskiej
w Międzyrzeczu.
3. Ośrodek pomocy społecznej dysponuje przekazanymi lokalami na cele określone w ust. 1.
4. Wyłanianie osób, które używać mają mieszkań
chronionych następuje przez ośrodek pomocy społecznej, w oparciu o istniejące przepisy prawa, regulujące zasady przydziału mieszkań chronionych.
5. Ośrodek pomocy społecznej uiszcza czynsz
oraz obowiązany jest wnosić na bieżąco opłaty eksploatacyjne, związane z używaniem lokali o statusie
mieszkań chronionych.
§ 10. Lokale o powierzchni użytkowej przekraczającej 80m2, są wynajmowane rodzinom wielodzietnym (7 i więcej osób w rodzinie - gospodarstwie
domowym) albo, jeżeli nie zachodzi potrzeba ich
wynajęcia, mogą być przekazane do dyspozycji
gminnym jednostkom organizacyjnym lub wynajmowane organizacjom pozarządowym na realizacje
zadań z zakresu pomocy społecznej w szczególności
na mieszkania oraz przedsięwzięcia z zakresu opieki
zastępczej, albo też – w razie braku takich potrzeb
– zbyte bądź zagospodarowane zgodnie z Wieloletnim Planem Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy.
§ 11. Burmistrz, po zasięgnięciu opinii właściwej
komisji Rady Miejskiej, z pominięciem zasad określonych w ustawie, może zawrzeć umowę najmu
lokalu z osobą, której zamieszkanie na terenie Gminy uznał za ważne dla interesu Gminy. Osoby takie
uiszczają czynsz wolny.
§ 12. 1. Wynajmujący w uzasadnionych przypadkach może wyrazić zgodę na podnajem całego lokalu lub części lokalu przez najemcę, bądź na oddanie
przez niego lokalu w bezpłatne używanie osobom
trzecim. Dotyczy to również lokali zamiennych.
2. Burmistrz wyraża zgodę na podnajem lokalu
w całości lub w części na wniosek najemcy,
w przypadku gdy najemca czasowo opuszcza lokal
z powodu:
1) podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania,
2) podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania,
3) leczenia.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 139

– 13166 –

3. Wynajmujący wyraża zgodę na oddanie
w bezpłatne używanie części lokalu na czas określony lub nieokreślony, na wniosek najemcy.
4. Oddanie części lokalu w bezpłatne używanie,
na wniosek najemcy, na czas nieokreślony może
nastąpić na rzecz:
1) pełnoletnich zstępnych,
2) wstępnych,
3) pełnoletniego rodzeństwa,
4) przysposobionych lub przysposabiających,
5) współmałżonków osób, będących członkami
rodziny, zamieszkujących wspólnie z najemcą,
6) osób pozostających faktycznie we wspólnym
pożyciu z najemcą, jeżeli nie posiadają tytułu
prawnego lub innego lokalu.
5. Oddanie części lokalu w bezpłatne używanie,
na wniosek najemcy, na czas określony może nastąpić na rzecz:
1) pełnoletnich zstępnych,
2) wstępnych,
3) pełnoletniego rodzeństwa,
4) innych osób w celu zapewnienia opieki nad najemcą i innymi członkami rodziny, po potwierdzeniu powyższego faktu przez uprawnione organy, instytucje,
5) przysposobionych lub przysposabiających,
6) współmałżonków osób, będących członkami
rodziny zamieszkujących wspólnie z najemcą,
7) osób pozostających faktycznie we wspólnym
pożyciu z najemcą,
8) innych osób, których pobyt jest uzasadniony
pracą, nauką lub leczeniem, po potwierdzeniu
powyższego faktu przez uprawnione organy,
instytucje,
6. Wynajmujący negatywnie rozpatruje wniosek
najemcy o wyrażenie zgody na podnajem lokalu
bądź oddanie w bezpłatne używanie na czas określony lub nieokreślony, jeżeli:
1) budynek, w którym zamieszkuje najemca został
przeznaczony do rozbiórki, z wyłączeniem sytuacji, gdy konieczne jest zapewnienie opieki nad
najemcą po potwierdzeniu tego faktu przez
uprawnione organy lub instytucje. W takim
przypadku zgoda na oddanie części lokalu
w bezpłatne używanie może być wyrażona wyłącznie na czas określony, nie dłuższy niż na
czas trwania prawa najemcy do najmu lokalu
lub do czasu wykwaterowania najemcy do lokalu zamiennego,
2) najemca posiada zaległości w opłatach za używanie lokalu, chyba, że spłaca je w regularnych
ratach za zgodą wynajmującego,
3) wobec najemcy prowadzone jest postępowanie
mające na celu wypowiedzenie lub rozwiązanie
stosunku najmu,
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4) gdy zawarcie umowy podnajmu lub oddania
w bezpłatne używanie lokalu spowoduje przegęszczenie poniżej 5m2 łącznej powierzchni pokoi,
7. Podnajęcie lokalu przez najemcę, bądź oddanie w bezpłatne używanie bez wymaganej zgody
określonej w ust. 1, stanowi podstawę wypowiedzenia umowy najmu.
Rozdział 4
Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków
o najem lokali oraz sposób poddania tych spraw
kontroli społecznej
§ 13. 1. Osoby ubiegające się o wynajęcie lokalu
zobowiązane są do złożenia wniosku oraz udokumentowania spełnienia warunków określonych
uchwałą, od spełnienia których uzależniona jest
możliwość zawarcia z nimi umowy najmu lokalu
przez Gminę oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie
ich danych osobowych w zakresie niezbędnym do
jawnego rozpatrzenia wniosku. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1do uchwały.
2. Warunkiem rozpatrzenia wniosków osób,
o których mowa w ust. 1, jest wykazanie przez nie,
w jakich warunkach zamieszkiwały w okresie ostatniego roku oraz wykazanie, czy i jakie tytuły prawne
do używania innych lokali mieszkalnych posiadają,
a także pozostali członkowie ich gospodarstwa domowego.
3. Właściwa komórka organizacyjna Urzędu
Miejskiego w Międzyrzeczu albo jednostka organizacyjna Gminy, w której zakresie działania jest administrowanie mieszkaniowym zasobem Gminy,
rejestruje wnioski osób, o których mowa w ust. 1,
według kolejności zgłoszeń, nadając wnioskowi
numer i umieszczając niezbędne dane w rejestrze.
W przypadku, gdy wniosek jest niekompletny lub
nie zostały złożone wszystkie dokumenty, jakie powinny być dołączone do wniosku, wyznacza się dodatkowy 21 dniowy termin na ich uzupełnienie.
4.
Niedotrzymanie
terminu,
wskazanego
w ust. 3, powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia i utratę praw do zaliczenia okresu oczekiwania na udzielenie pomocy mieszkaniowej przez
Gminę lub praw do zaliczenia okresu oczekiwania na
zawarcie umowy najmu lokalu chyba, że wnioskodawca powiadomi Burmistrza o uzupełnieniu dokumentów w późniejszym terminie, nie dłuższym niż
30 dni od dnia powiadomienia.
5. Rozpatrując wnioski ocenia się potrzeby
mieszkaniowe wszystkich członków gospodarstwa
domowego, mających zamieszkać w lokalu, którego
dotyczy wniosek. Jeżeli dotychczas wraz z najemcą
zamieszkują osoby mające prawo do używania innego lokalu, ocenie podlegają warunki mieszkaniowe tych osób w innym lokalu, który mają prawo
używać.
§ 14. 1. Osoby spełniające przesłanki umożliwiające zawarcie z nimi umowy najmu lokalu, oczekujące na wynajęcie lokalu socjalnego, zamiennego,
albo dla osób o niskich dochodach umieszcza się na
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stałych wykazach osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu odpowiednio:
1) socjalnego,
2) zamiennego,
3) dla osób o niskich dochodach.
2.
Umieszczenie
na
wykazie
następuje
z uwzględnieniem kolejności złożenia wniosku przez
kolejne osoby, na podstawie:
1) list osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu, istniejących w dniu wejścia
w życie uchwały i zweryfikowanych według zasad określonych uchwałą,
2) wniosków zarejestrowanych do dnia wejścia
w życie uchwały, nieumieszczonych na listach
wymienionych w pkt. 1, zweryfikowanych według zasad określonych uchwałą,
3) wniosków o najem lokali zarejestrowanych od
dnia wejścia w życie uchwały.
3. Umieszczenie na wykazie nie gwarantuje
wnioskodawcy uzyskania propozycji zawarcia umowy najmu lokalu w określonym terminie. Ilość złożonych propozycji zależna jest od możliwości zaspokojenia potrzeb mieszkańców przez Gminę.
4. Rozpatrywanie i załatwianie wniosków o najem lokali poddaje się kontroli społecznej, przez
umieszczanie wykazów osób oczekujących na wynajęcie lokalu w Biuletynie Informacji Publicznej i na
tablicy ogłoszeń w urzędzie miejskim, a także podawanie do publicznej wiadomości rocznej informacji
o realizacji wykazów.
§ 15. 1. Wykazy osób zakwalifikowanych do
udzielenia pomocy mieszkaniowej, o których mowa
w § 14 ust. 1, podlegają stałej weryfikacji. Weryfikacja ta polega na aktualizacji informacji mających
wpływ na udzielenie przez Gminę pomocy mieszkaniowej osobom umieszczonym na wykazie przynajmniej raz w roku oraz przed zawarciem umowy
najmu. W związku z tym, osoby te zawiadamia się
o konieczności ponownego przedłożenia odpowiednich dokumentów, wyznaczając im na to 30 dniowy
termin oraz do umożliwienia upoważnionym pracownikom Urzędu Miejskiego porównania rzeczywistych
warunków
lokalowych
wnioskodawcy
z deklarowanymi we wniosku.
2. W razie nie przedłożenia dokumentów
w terminie, albo przedłożenia tylko części potrzebnych dokumentów, stosuje się odpowiednio przepisy § 13 ust. 3 i 4 uchwały.
3. Burmistrz skreśla z wykazów osób oczekujących na udzielenie pomocy mieszkaniowej osoby,
które:
1) nie przedłożyły dokumentów umożliwiających
aktualizację wszystkich informacji mających
wpływ na udzielenie pomocy mieszkaniowej
przez Gminę albo odmówiły lub uniemożliwiły
porównanie rzeczywistych warunków mieszkaniowych z deklarowanymi we wniosku,
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2) przestały spełniać przesłanki umożliwiające
udzielenie im pomocy mieszkaniowej przez
Gminę.
4. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej weryfikacji
okaże się, że osoba umieszczona na jednym
z wykazów, o którym mowa w § 14 ust. 1 , przestała
spełniać przesłanki umożliwiające zawarcie umowy
najmu określonego rodzaju lokalu, ale jednocześnie
spełnia przesłanki umożliwiające zawarcie umowy
najmu innego rodzaju lokalu spośród wymienionych
w § 14 ust. 1, to osoba ta, po wcześniejszym wyrażeniu przez nią zgody, jest umieszczana na tym wykazie, który odpowiada spełnianym przez nią przesłankom. Umieszczenie w nowym wykazie następuje na pozycji odpowiadającej dacie złożenia
i zakwalifikowania pierwszego wniosku tej osoby
o udzielenie pomocy mieszkaniowej. Nie wyrażenie
zgody na umieszczenie w nowym wykazie powoduje
skreślenie jej z wykazu.
5. Porównanie rzeczywistych warunków mieszkaniowych z deklarowanymi we wniosku, dokonuje
co najmniej 2- osobowy zespół pracowników Urzędu, wyznaczony przez Burmistrza.
6. Pracownik wchodzący w skład zespołu uzgadnia z wnioskodawcą czas i miejsce oględzin.
§ 16. Postanowień § 14 i § 15 nie stosuje się do
wynajmowania lokali osobom:
1) przekwaterowanym na czas oznaczony z lokali
i budynków przeznaczonych do remontu lub
modernizacji;
2) pozbawionych mieszkań w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy, pożaru lub innego zdarzenia
losowego;
3) o których mowa w § 7, § 9 oraz w § 11.
§ 17. 1. Osoba ubiegająca się o wynajęcie lokalu,
spełniająca określone w uchwale przesłanki umożliwiające zawarcie z nią umowy najmu, otrzymuje
propozycję zapoznania się z położeniem i stanem
technicznym lokalu. Kolejność osób, którym składane są propozycję powinna odpowiadać kolejności
umieszczenia tych osób w wykazie. W wyjątkowych,
szczególnych przypadkach kolejność osób, którym
składane są propozycje może nie być zachowana.
Trzykrotna odmowa przyjęcia propozycji najęcia
kolejnych lokali powoduje przesunięcie tej osoby na
ostatnią pozycję odpowiedniego wykazu osób zakwalifikowanych do udzielenia pomocy mieszkaniowej przez Gminę .
2. W przypadku przyjęcia propozycji wynajęcia
określonego lokalu, Burmistrz przedkłada osobie
ubiegającej się o zawarcie umowy najmu lokalu,
ofertę zawarcia umowy wskazując lokal mieszkalny
będący przedmiotem przyszłej umowy, stawkę
czynszu za najem 1 m2 tego lokalu, zakres obowiązków i uprawnień stron oraz termin nie dłuższy niż
7 dni, w którym osoba ubiegająca się o wynajęcie
lokalu powinna wyrazić zgodę na podpisanie umowy o proponowanej treści lub odmówić jej podpisania.
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3. Po upływie terminu o którym mowa w ust. 2,
oferta przestaje wiązać Burmistrza.

2) zamieszkują na terenie Gminy, z wyjątkiem
osób, o których mowa w ust. 3 pkt 3.

4. Po przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 2,
Burmistrz zawiera umowę najmu lokalu wskazanego
w ofercie.

3. Lokale mieszkalne z zasobów mieszkaniowych
tbs mogą być wynajmowane, z zastrzeżeniem ust. 2,
również na rzecz:

§ 18. Burmistrz może upoważnić inne osoby do
wykonywania czynności zastrzeżonych uchwałą dla
niego, w tym do zawierania i rozwiązywania umów
najmu lokali.

1) osób umieszczonych na wykazach osób, oczekujących na wynajęcia lokalu zamiennego,

Rozdział 5
Zasady udzielania pomocy w wynajęciu mieszkania
stanowiącego własność tbs
§ 19. 1. Pomoc Gminy w wynajęciu lokalu stanowiącego własność tbs polega na wskazaniu, z kim
tbs zawrzeć ma umowę najmu lokalu, którego budowa sfinansowana została przy udziale środków
finansowych pochodzących z kapitału zakładowego
Spółki pokrytego i objętego przez Gminę – zgodnie
z postanowieniem umowy spółki tbs lub w oparciu
o umowę, o której mowa w art. 31 ust. 1 ustawy
z dnia 26 października 1995r. o niektórych formach
popierania budownictwa mieszkaniowego.
2. Osobami, które mogą uzyskać pomoc, o której
mowa w ust. 1, są osoby, zainteresowane wynajęciem lokali mieszkalnych stanowiących własność
tbs, które spełniają warunki określone w art. 30
ust. 1 i 1a ustawy o niektórych formach popierania
budownictwa mieszkaniowego, a ponadto spełniają
następujące warunki:
1) w dniu zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego dochód na osobę w ich gospodarstwie
domowym jest nie niższy niż:
a) w gospodarstwie jednoosobowym - 70%
przeciętnego wynagrodzenia w województwie lubuskim,
b) w gospodarstwie dwuosobowym – 100%
przeciętnego wynagrodzenia w województwie lubuskim,
c) w gospodarstwie trzyosobowym – 130%
przeciętnego wynagrodzenia w województwie lubuskim,
d) w gospodarstwie czteroosobowym – 160%
przeciętnego wynagrodzenia w województwie lubuskim,
e) w gospodarstwie pięcioosobowym - 190%
przeciętnego wynagrodzenia w województwie lubuskim,
f)

w gospodarstwie sześcioosobowym – 220%
przeciętnego wynagrodzenia w województwie lubuskim,

g) w gospodarstwie siedmioosobowym - 250%
przeciętnego wynagrodzenia w województwie lubuskim,
h) w gospodarstwie liczącym więcej niż 7 osób
– 250% przeciętnego wynagrodzenia w województwie lubuskim powiększone o 30% tego wynagrodzenia dla każdej osoby;

2) najemców lokali komunalnych, zainteresowanych zmianą warunków mieszkaniowych, którzy pozostawią do dyspozycji Gminy dotychczas zajmowany lokal komunalny,
3) osób, które podjęły pracę na terenie Gminy.
§ 20. 1. Pomoc, o której mowa w § 19 ust. 1
uchwały udzielana jest w następującej kolejności:
1) najemcom lokali wchodzących w skład zasobu
tbs, którzy złożyli wniosek o zmianę lokalu
w ramach tego zasobu;
2) osobom umieszczonym na wykazach osób
oczekujących na wynajęcie lokalu zamiennego,
o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1-6 uchwały;
3) najemcom lokali komunalnych, zainteresowanych zmianą warunków mieszkaniowych, którzy opróżniają i pozostawiają do dyspozycji
Gminy dotychczas zajmowany lokal;
4) najemcom lokali podlegających prywatyzacji,
którym wypowiedziano umowę najmu na skutek nie skorzystania przez nich z prawa pierwszeństwa w nabyciu dotychczas najmowanego
lokalu;
5) osobom, które podjęły pracę na terenie Gminy.
2. Burmistrz, w przypadku uzasadnionym interesem gminy, może udzielić pomocy mieszkaniowej
osobie, o której mowa w ust. 1 pkt 5, poza kolejnością określoną w ust. 1 pkt 1-4.
§ 21. 1. Osoby ubiegające się o udzielenie pomocy w wynajęciu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność tbs są zobowiązane do złożenia
wniosku o udzielenie takiej pomocy. Wzór wniosku
stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.
2. Do rozpatrywania i załatwiania tych wniosków
zastosowanie mają odpowiednio postanowienia
§ 13 ust. 3 i 4 uchwały.
3. W wyniku rozpatrywania wniosków ustala się,
które osoby spełniają, wymienione w § 19 ust. 2
i 3 przesłanki umożliwiające udzielenie pomocy
w wynajęciu lokalu mieszkalnego.
4. Na podstawie zarejestrowanych wniosków
osób spełniających przesłanki umożliwiające udzielenie im pomocy w wynajęciu lokalu stanowiącego
własność tbs sporządzany jest wykaz tych osób.
Wykaz ten podzielony jest na części dotyczące
osobno każdej z grup osób wymienionych w § 19
ust 2 i 3 uchwały.
5. Wykaz osób oczekujących na udzielenie pomocy w wynajęciu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność tbs podlega stałej weryfikacji. Do
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przeprowadzenia tej weryfikacji stosuje się odpowiednio postanowienia § 15 uchwały.

pełnoletnimi dziećmi, rodzicami, rodzeństwem lub
osobami przysposobionymi, a najemca:

6. Wskazywanie osób, z którymi tbs zawrzeć ma
umowę najmu lokalu, o którym mowa w § 19 ust. 1
uchwały, następuje na podstawie informacji, jaką
tbs przesyła Burmistrzowi na trzy miesiące przed
planowanym terminem zasiedlania budynków lub
lokali, która dotyczy:

1) przeprowadził się do lokalu do którego nie uzyskał tytułu prawnego, albo

1) lokalizacji, liczby i powierzchni lokali:
a) w nowo wybudowanych budynkach,
b) których najemcy złożyli wniosek o ich zamianę;
2) propozycji zamian lokali wymienionych w pkt 1
lit. b.
7. W oparciu o informację i propozycję,
o których mowa w ust. 6 oraz wykaz, o którym mowa w ust. 4 sporządzana jest lista osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu z zasobu tbs,
z zachowaniem zasad pierwszeństwa określonych
w § 20.
8. Lista osób, o której mowa w ust. 7 po zatwierdzeniu przez Burmistrza jest przekazywana tbs do
realizacji.
9. Przed sporządzeniem listy, o której mowa
w ust. 7, sprawdza się dodatkowo, czy osoby, które
mają zostać umieszczone na liście nie przestały
spełniać przesłanek umożliwiających udzielenie im
pomocy w wynajęciu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność tbs.
§ 22. 1. Osoby umieszczone na liście, o której
mowa w § 21 ust. 7, Burmistrz pisemnie informuje,
że osoby te zostały wskazane jako te, z którymi tbs
zawrzeć ma umowę najmu lokalu mieszkalnego
stanowiącego własność tbs. W zawiadomieniu tym
Burmistrz określa termin, w jakim umowa najmu
tego lokalu powinna zostać zawarta.
2. Burmistrz skreśla daną osobę z listy, o której
mowa w § 21 ust. 7, jeżeli nie zawarła ona
w wyznaczonym terminie umowy najmu, chyba, że
powiadomi Burmistrza o zamiarze zawarcia umowy
w późniejszym terminie, jednak nie dłuższym niż
30 dni od dnia powiadomienia.
3. W przypadku określonym w ust. 2 Burmistrz
sporządzi listę uzupełniającą według zasad określonych w § 21 ust. 7 i 8.
4. Zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego
stanowiącego własność tbs przez osobę umieszczoną na wykazach, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 2,
powoduje skreślenie tej osoby z tego wykazu.
Rozdział 6
Zasady postępowania z osobami używającymi
lokali bez tytułu prawnego.
§ 23. 1. Wynajmujący może zawrzeć umowę
najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność
Gminy z osobami pełnoletnimi, które pozostały
w lokalu mieszkalnym opuszczonym przez dotychczasowego najemcę, jeżeli są w stosunku do niego

2) uzyskał tytuł prawny do innego lokalu,
w którym – w przypadku przekwaterowania
wszystkich osób uprawnionych nastąpiłoby
przegęszczenie poniżej 5 m2 powierzchni
mieszkalnej na osobę.
2.
Warunkiem
zawarcia
umowy
najmu
z osobami określonymi w ust. 1 jest stałe zamieszkiwanie z najemcą przez okres co najmniej 3 lat i nie
posiadanie przez nie i ich współmałżonków tytułu
prawnego do innego lokalu oraz spełnienie kryterium dochodowego, określonego w § 2 pkt 13
uchwały.
3. Wynajmujący może zawrzeć umowy najmu
z osobami, które uzyskały pozwolenie na adaptację
lokalu niemieszkalnego na mieszkalny.
4. Wynajmujący może zawrzeć umowę najmu
lokalu z osobami, które nie wstąpiły w stosunek
najmu po śmierci najemcy, jeżeli zamieszkiwały
z najemcą przez okres co najmniej 10 lat, pod warunkiem, że spełniają kryterium dochodowe określone w § 2 pkt 13 uchwały.
5. Jeżeli dochód osób wymienionych w ust. 2
lub 4 jest wyższy od określonego w § 2 pkt 13, wynajmujący może zawrzeć umowę najmu lokalu
z tymi osobami, pod warunkiem ustalenia w umowie czynszu wolnego.
§ 24. 1. Burmistrz może wyrazić zgodę na ponowne nawiązanie lub kontynuowanie najmu
z osobą, której wypowiedziano umowę najmu na
podstawie art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy, a która uregulowała zaległe należności w opłatach związanych
z używaniem lokalu.
2. Postanowienia ust. 1 stosuje się również do
osób, którym sąd prawomocnym wyrokiem nakazał
opróżnienie lokalu, jeżeli spłaciły one zaległe należności w opłatach związanych z używaniem lokalu
oraz wszystkie koszty sądowe i egzekucyjne związane z postępowaniem o opróżnienie lokalu, o ile
nadal zamieszkują w tym lokalu.
3. Burmistrz może w sytuacjach szczególnie uzasadnionych zastosować postanowienia ust. 1 również wobec osób, które nie uregulowały należności
w opłatach związanych z używaniem lokalu, w przypadku złożenia przez te osoby wniosku o zamianę
zajmowanego przez siebie lokalu na lokal o niższym
standardzie w zamian za spłatę należności głównej
zadłużenia. Pozostała część zadłużenia obciążona
wówczas nadal dłużnika.
Rozdział 7
Postępowanie w przypadku modernizacji,
rozbudowy, nadbudowy i adaptacji
§ 25. 1. Przeprowadzenie przez najemcę modernizacji lokalu wymaga zgody wynajmującego.
2. W przypadku podziału lokalu zgoda na podział
może być wyrażona, o ile lokale powstałe w jego
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wyniku będą spełniały wymogi samodzielności
w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994r.
o własności lokali.
3. Po dokonanej modernizacji polegającej na połączeniu lub podziale lokalu Burmistrz Międzyrzecza
wyraża zgodę na zawarcie umowy najmu lokalu lub
lokali.
4. Umowy najmu, o których mowa w ust. 3, mogą być zawarte ze współnajemcą lub osobą uprawnioną do zamieszkiwania lokalu.
5. Lokale o obniżonym standardzie Burmistrz
może przekwalifikować na lokale socjalne albo tymczasowe pomieszczenia.
6. Przekwalifikowanie tymczasowego pomieszczenia na lokal socjalny lub inny lokal mieszkalny,
a także lokalu socjalnego na inny lokal mieszkalny,
wymaga jego uprzedniej modernizacji.
§ 26. 1. Nadbudowie mogą podlegać budynki
komunalne, a przebudowie zbędne pomieszczenia
niemieszkalne (suszarnie, pralnie, strychy, wózkarnie) w tych budynkach.
2. Przebudowie nie podlegają strychy w komunalnych budynkach mieszkalnych, wykorzystywane
jako ogólnodostępne suszarnie, w przypadku braku
możliwości pozostawienia do ogólnego użytku suszarni o powierzchni odpowiadającej normie 0,5 m2
powierzchni suszarni na jednego mieszkańca danej
klatki schodowej, z zastrzeżeniem, iż powierzchnia
suszarni pozostała do adaptacji nie może być mniejsza niż 6 m2 .
3. Wykonanie modernizacji lub przebudowy istniejącego lokalu mieszkalnego oraz adaptacji pomieszczeń niemieszkalnych w budynkach komunalnych na cele mieszkaniowe przez:
1) najemcę lokalu,
2) osobę umieszczoną na wykazach osób zakwalifikowanych do udzielenia pomocy mieszkaniowej lub na wykazach osób oczekujących na
wynajęcie lokalu, wymaga zgody Burmistrza.
4. Pierwszeństwo adaptowania powierzchni pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkalne posiadają osoby umieszczone na wykazach osób oczekujących na udzielenie pomocy mieszkaniowej, bądź
najemcy lokali, w których na jedna osobę uprawnioną do zamieszkiwania przypada nie więcej niż
5m2 powierzchni pokoi, a najemcy ci zamieszkują
w lokalach znajdujących się bezpośrednio pod, nad
lub obok pomieszczeń przewidzianych do adaptacji.
5. Wykonanie prac, o których mowa w ust. 3 odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa budowlanego, na koszt i ryzyko osób wnioskujących o tę przebudowę.
6. Dopuszcza się, za zgodą Wynajmującego,
możliwość rozbudowy lub przebudowy istniejącego
lokalu, położonego w budynku komunalnym, wykraczającej poza obrys kondygnacji przyziemnych.
7. Po zakończeniu prac adaptacyjnych i przyjęciu
obiektu do użytkowania zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, Wynajmujący wyraża zgodę na za-
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warcie umowy najmu lokalu powstałego w wyniku
przebudowy.
Rozdział 8
Warunki dokonywania zamiany lokali komunalnych
i wielopłaszczyznowy system zamiany lokali
§ 27. 1. Najemcy lokali komunalnych mogą
ubiegać się o zamianę zajmowanego lokalu mieszkalnego w celu poprawy warunków zamieszkiwania,
jeżeli:
1) stan zdrowia, trwałe kalectwo najemcy lub
współzamieszkującego z nim członka gospodarstwa domowego uzasadnia zawarcie umowy najmu lokalu o wyższym standardzie lub lokalu o korzystniejszej lokalizacji;
2) zajmowany przez najemcę lokal spełnia kryteria
lokalu socjalnego lub nie odpowiada potrzebom najemcy z uwagi na zbyt małą powierzchnię lub złe wyposażenie techniczne, a najemca
chce poprawić warunki mieszkaniowe;
3) dokonanie zamiany uzasadnione jest szczególnymi względami społecznymi, a okoliczności te
znajdują potwierdzenie w odpowiednich dokumentach;
4) zajmowany przez najemcę lokal jest zbyt duży
w stosunku do jego potrzeb i najemca chce
zamienić dotychczas zajmowany lokal na inny
o mniejszym metrażu lub o niższym standardzie.
2. Jeżeli zamiana zmierza do rozdzielenia osób
wspólnie zamieszkałych w jednym lokalu pomiędzy
dwa lub więcej lokali, po dokonaniu zamiany umowa najmu może być zawarta również z wstępnymi,
zstępnymi, osobami przysposobionymi albo rodzeństwem najemcy – pod warunkiem, że osoby te
zamieszkują stale z najemcą do czasu zamiany lokali
i nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu
mieszkalnego.
§ 28. 1. Zamiana lokali może również nastąpić
w wyniku propozycji złożonej najemcy przez Gminę.
Propozycje te mogą dotyczyć:
1) najemców posiadających zaległości w opłatach
za używanie lokalu, którym w celu uniknięcia
rozwiązania dotychczasowej umowy najmu
i wystąpienia do sądu o nakazanie opróżnienia
lokalu, składana jest propozycja zamiany dotychczas zajmowanego lokalu na inny
2) najemców lokali podlegających prywatyzacji,
którzy nie skorzystali z pierwszeństwa w nabyciu zajmowanego lokalu;
3) najemców, o których mowa w § 5 ust. 3 pkt 1
i ust. 5 pkt 1 uchwały;
4) najemców, o których mowa w § 3 ust. 4 pkt 3
i ust. 6 uchwały.
2. Warunkiem zamiany, o której mowa w ust. 1
pkt 1, jest spłata zadłużenia przez najemcę lub osobę
trzecią. Nieprzyjęcie przez najemcę propozycji zamiany lokalu i nie spłacenie zaległości w opłatach za
używanie lokalu, stanowi podstawę do wypowie-
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dzenia umowy najmu i wystąpienie do sądu o nakazanie opróżnienia lokalu.
§ 29. 1. Zamiany lokali realizowane są w ramach
wielopłaszczyznowego systemu zamiany lokali, którego uczestnikami mogą być:

ny oraz podnajemców używających lokali wynajmowanych przez Gminę od innych właścicieli
i podnajmowanych tym podnajemcom stosuje się
obniżki czynszu:
1) opłacanego za lokal mieszkalny - o ile dochód
na członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 125% najniższej emerytury
w gospodarstwach jednoosobowych lub 100%
najniższej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych oraz są spełnione warunki obniżania czynszu, określone w Wieloletnim Programie Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Międzyrzecz

1) najemcy lokali mieszkalnych, wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy;
2) najemcy lokali mieszkalnych nie wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy,
z wyłączeniem najemców lokali stanowiących
własność osób fizycznych;
3) właściciele lokali mieszkalnych;

2) wolnego- o ile dochód na członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 175%
najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych lub 125% najniższej emerytury
w gospodarstwach wieloosobowych oraz są
spełnione warunki obniżania czynszu, określone w Wieloletnim Programie Gospodarowania
Mieszkaniowym Zasobem Gminy Międzyrzecz.

4) osoby, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.
2. Wielopłaszczyznowy system zamiany lokali
stosuje się, gdy co najmniej jeden z zamienianych
lokali wchodzi w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy.
3. Zamiana lokali odbywa się między uczestnikami wielopłaszczyznowego systemu zamiany lokali
nie posiadającymi zaległości w opłatach za używanie lokalu, z zastrzeżeniem § 28 ust. 1 pkt 1.
4. Zamiana lokali odbywa się za pośrednictwem
Gminy, na podstawie wniosków o zamianę lokali
złożonych przez zainteresowanych zamianą najemców lub innych uczestników wielopłaszczyznowego
systemu zamiany lokali.

2. Zmiany wysokości dochodów przypadających
na członka gospodarstwa domowego wykazanych
w deklaracji złożonej przez najemcę, które nastąpiły
w okresie 12 miesięcy od dnia zastosowania obniżki
czynszu, nie mają wpływu na jej wysokość.
3. Informacja o zastosowaniu lub odmowie zastosowania obniżki czynszu udzielana jest wnioskodawcy w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.
Rozdział 10

5. Zamiana lokali może nastąpić na podstawie
propozycji złożonej najemcy przez Gminę.
6. Dokonanie zamiany lokalu wchodzącego
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy następuje
na podstawie zgody Burmistrza. Do zamiany innych
lokali niezbędna jest zgoda właściciela danego lokalu.
7. Zamiana lokalu mieszkalnego wchodzącego
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy na lokal
z zasobu towarzystwa budownictwa społecznego
może nastąpić pod warunkiem spełnienia przez najemcę kryteriów umożliwiających wynajęcie lokalu
stanowiącego własność tego towarzystwa.

Przepisy końcowe
§ 31. Traci moc uchwała: Nr XXXIX/336/2002
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 26 marca
2002r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Międzyrzecz (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 43 poz. 549 z 2002r. z późniejszymi
zmianami2).
§ 32. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Maciej Rębacz

Rozdział 9
Wysokość dochodu gospodarstwa domowego
uzasadniająca zastosowanie obniżek czynszu
§ 30. 1. Na wniosek najemców zajmujących lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gmi-
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2

Zmiana uchwały została ogłoszona w Dz. Urz. Województwa
Lubuskiego z 2009r. Nr 103 poz. 1373
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIV/108/11
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
z dnia 29 listopada 2011r.
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Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
z dnia 29 listopada 2011r.
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UCHWAŁA NR XVII/137/11
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH
z dnia 30 listopada 2011r.
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012”
Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536
ze zmianami), uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się „Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2012” o następującej treści:
Tytuł I
Program współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy
CZĘŚĆ 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 wrażliwych 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 zrealizowanie wspólnego celu, jakim jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy Strzelce Krajeńskie.
Niezmiernie ważne jest więc budowanie i utrwalanie
podstaw trwałej i systematycznej współpracy administracji samorządowej z organizacjami pozarządowymi.
MIEJSCE REALIZACJI:
Gmina Strzelce Krajeńskie
ADRESACI PROGRAMU:

CZĘŚĆ II
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Program określa cele, formy, zasady oraz zakres przedmiotowy współpracy z organizacjami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
w zakresie prowadzenia działalności w sferze zadań
publicznych Gminy.
2. Ilekroć w Programie jest mowa o:
a) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
b) organizacjach pozarządowych – należy przez
to rozumieć organizacje pozarządowe oraz
podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3
ww. ustawy,
c) programie – należy przez to rozumieć Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2012,
d) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Strzelcach Krajeńskich,
e) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Strzelec Krajeńskich,
f)

Gminie – należy przez to rozumieć Gminę
Strzelce Krajeńskie,

g) Urzędzie – Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich,
h) konkursie – należy przez to rozumieć otwarty
konkurs ofert.
3. Współpraca Gminy i organizacji obejmuje zadania publiczne, o których mowa w art. 4 ust. 1
ustawy.
CZĘŚĆ III

organizacje pozarządowe
podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
KOORDYNATOR PROGRAMU:
Burmistrz Strzelec Krajeńskich

CELE PROGRAMU:
1. Cel główny
Budowanie i umacnianie partnerstwa
Gminą a organizacjami pozarządowymi.

pomiędzy

2. Cele szczegółowe:
a) wspieranie działań na rzecz umacniania istniejących i pobudzania nowych inicjatyw
związanych z powstawaniem nowych organi-
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zacji pozarządowych w Gminie działających
dla dobra lokalnej społeczności,
b) umacnianie w społecznej świadomości poczucia odpowiedzialności za rozwój lokalnego środowiska,
c) integracja i wspólne działanie organizacji pozarządowych i Gminy dążące do realizacji
sfery zadań publicznych wymienionych
w art. 4 ust. 1 ustawy,
d) promocja działalności organizacji pozarządowych,
e) pobudzenie innowacyjności i konkurencyjności poprzez umożliwienie organizacjom pozarządowym
indywidualnego
wystąpienia
z ofertą realizacji konkretnych zadań publicznych,
f)

poprawa jakości życia mieszkańców poprzez
pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych,

g) włączenie zainteresowanych organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do realizacji programów służących rozwojowi
Gminy.
CZĘŚĆ IV
ZASADY WSPÓŁPRACY:
Współpraca
z
organizacjami
pozarządowymi
w Gminie opiera się na następujących zasadach:
1. Pomocniczości – Gmina udziela pomocy organizacjom pozarządowym w niezbędnym zakresie, uzasadnionym potrzebami społeczeństwa,

Poz. 2914

1. Współpraca o charakterze finansowym, polegająca na zlecaniu realizacji zadań publicznych może
odbywać się w formach:
a) powierzania wykonania zadań publicznych
wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie
ich realizacji,
b) wspierania wykonania zadań publicznych
wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
2. Na realizację zadań zleconych planuje się
przeznaczyć w 2012r. środki finansowe w wysokości
271 790,00zł. Ostateczną wysokość środków na realizację zadań zleconych określi Rada w uchwale
budżetowej na rok 2012.
3. Burmistrz określi, w ramach zadań priorytetowych wymienionych w programie, szczegółowe
rodzaje zadań publicznych przewidzianych do zlecenia, formę zlecenia oraz wysokość środków na poszczególne zadania.
4. Podstawowym trybem przekazywania środków finansowych organizacjom pozarządowym jest
konkurs. W przypadkach wskazanych przez ustawę
dopuszczalne jest stosowanie innego trybu.
5. Organizacje pozarządowe mogą z własnej inicjatywy złożyć ofertę realizacji zadań publicznych
w trybie przewidzianym przez ustawę.
6. Współpraca pozafinansowa Gminy z organizacjami pozarządowymi w szczególności może polegać na działalności:
a) informacyjnej, realizowanej poprzez:
-

publikowanie na stronach internetowych
Urzędu wszelkich ważnych informacji dotyczących działań podejmowanych przez
Gminę, w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi,

3. Suwerenności – szanując swoją autonomię
Gmina i organizacje pozarządowe nie narzucają
sobie wzajemnie zadań, posiadają zdolność do
bycia podmiotem prawa,

-

przekazywanie przez organizacje pozarządowe Gminie informacji o przewidywanych lub realizowanych zadaniach sfery
publicznej,

4. Efektywności – wspólne dążenie do osiągnięcia
możliwie najlepszych efektów realizacji zadań
publicznych,

-

organizowanie spotkań informacyjnych
rozumianych, jako formy wymiany informacji na temat podejmowanych działań,
możliwości wymiany doświadczeń i spostrzeżeń, nawiązywania współpracy i koordynacji podejmowanych działań,

-

przekazywanie informacji za pośrednictwem lokalnych mediów o realizacji zadań
publicznych,

-

zamieszczanie przez organizacje pozarządowe otrzymujące dotacje na realizację
zadań publicznych we wszelkich materiałach promocyjno-informacyjnych zapisu
o sfinansowaniu lub dofinansowaniu zadań przez Gminę,

-

informowanie organizacji pozarządowych
o możliwości pozyskiwania środków na
działalność z różnych źródeł.

2. Partnerstwa – współpraca równorzędnych dla
siebie podmiotów w rozwiązywaniu wspólnie
zdefiniowanych problemów i osiąganiu razem
wytyczonych celów,

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.
CZĘŚĆ V
FORMY WSPÓŁPRACY ORAZ TRYB I ZASADY
DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH:
Gmina prowadzi działalność w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy we współpracy z organizacjami działającymi na jej terenie.
Współpraca może mieć charakter finansowy i pozafinansowy.
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b) organizacyjnej, realizowanej poprzez:
-

prowadzenie konsultacji, udzielanie informacji oraz pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych,

-

inicjowanie realizacji zadań publicznych,

-

podejmowanie inicjatyw integrujących organizacje pozarządowe wokół zadań ważnych dla lokalnego środowiska,

-

udzielanie przez Gminę patronatów, opinii,
rekomendacji, itp.,

-

partnerstwo Gminy w projektach realizowanych przez organizacje pozarządowe,

-

opiniowanie i konsultowanie opracowań,
analiz, programów i projektów aktów
prawnych w dziedzinach stanowiących
obszary wzajemnych zainteresowań,

-

zawieranie umów o wykonanie inicjatywy
lokalnej.

c) szkoleniowej, realizowanej poprzez:
-

-

inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń podnoszących jakość pracy organizacji
pozarządowych w sferze zadań publicznych,
inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń dotyczących m.in. pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej,

d) innej, realizowanej poprzez:
-

pomoc w nawiązywaniu przez organizacje
pozarządowe kontaktów międzynarodowych,

-

promocję działalności organizacji pozarządowych,

-

angażowanie organizacji pozarządowych
do wymiany doświadczeń i prezentacji
osiągnięć.
CZĘŚĆ VI
TRYB I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI
KONKURSOWYCH:

1. Burmistrz powoła komisję konkursową w celu
przeprowadzenia konkursu oraz przedłożenia propozycji wyboru ofert, na które proponuje się udzielenie
dotacji. Wyboru ofert dokona Burmistrz.
2. W skład komisji konkursowej wchodzą:
a) przedstawiciele desygnowani przez Burmistrza
b) przedstawiciele danych referatów Urzędu
w ramach merytorycznych priorytetów,
c) przedstawiciele organizacji pozarządowych
niebiorących udziału w konkursie.
3. W ocenie oferty złożonej w konkursie nie mogą uczestniczyć osoby powiązane z podmiotem
składającym ofertę, co do których mogą istnieć zastrzeżenia odnośnie zachowania zasady bezstronności.
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4. Na pierwszym posiedzeniu komisji konkursowej wszyscy członkowie podpisują oświadczenie
o braku powiązań z podmiotami biorącymi udział
w konkursie. Jeżeli członek komisji konkursowej
zgłasza fakt powiązania z ww. podmiotami zostaje
wówczas wyłączony z oceny oferty podmiotu,
z którym występuje powiązanie.
5. Pracami komisji konkursowej kieruje przewodniczący.
6. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów. Termin i miejsce posiedzenia komisji określa przewodniczący.
7. 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.
8. Do zadań
w szczególności:

komisji

konkursowej

należy

a) formalna weryfikacja złożonych ofert,
b) merytoryczna ocena ofert spełniających wymagania formalne,
c) propozycja podziału środków finansowych
na poszczególne oferty.
9. Komisja konkursowa przedstawia Burmistrzowi propozycje podziału środków finansowych
na realizację zadań publicznych.
10. Z prac komisji konkursowej sporządza się
protokół.
11. Wyniki otwartego konkursu ofert zawierające
nazwę oferenta, nazwę zadania publicznego, wysokość przyznanych środków ogłasza się niezwłocznie
w:
a) Biuletynie Informacji Publicznej,
b) siedzibie Urzędu,
c) stronie internetowej.
CZĘŚĆ VII
PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE:
1. Gmina współpracuje z organizacjami pozarządowymi w sferze zadań publicznych wymienionych
w art. 4 ust. 1 ustawy.
2. Na rok 2012 jako priorytetowe zostały określone zadania z następujących obszarów:
1) pomoc społeczna:
a) realizacja programów profilaktycznych, terapeutycznych dla dzieci i młodzieży zagrożonej patologiami społecznymi, a w szczególności uzależnieniami od środków psychoaktywnych,
b) realizacja programów wychodzenia z bezdomności oraz programów terapeutycznych
dla osób bezdomnych,
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c) realizacja programów pracy socjalnej dla
środowisk zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym,
d) realizacja programów służących aktywizacji
i integracji społecznej osób w podeszłym
wieku,
2) działalność charytatywna
3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej:
a) organizacja konkursów, seminariów, wystaw,
imprez plenerowych nawiązujących do tradycji narodowej
4) działalność na rzecz mniejszości narodowych,
5) ochrona i promocja zdrowia:
a) realizowanie zadań określonych w gminnym
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
7) działalność na rzecz równych praw kobiet
i mężczyzn,
8) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy,
9) działalność wspomagająca rozwój społeczności
lokalnych,
10) nauka, edukacja, oświata i wychowanie:

b) działania zapewniające zagospodarowanie
wolnego czasu dzieci i młodzieży,
c) wspieranie działań edukacyjnych przeciwdziałającym patologiom,
d) organizacja zajęć pozaszkolnych, pozalekcyjnych jako rozwój zainteresowań,
11) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,
12) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji:
a) organizacja koncertów, plenerów, konkursów, warsztatów,
b) wydawnictwa i wystawy,
kulturalnej

dla

d) organizacja
przygotowań
i uczestnictwo
w przeglądach, konkursach, warsztatach
i zgrupowaniach,
e) wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego,
f)

a) organizacja szkolenia dzieci, młodzieży
i seniorów uzdolnionych sportowo,
b) organizacja masowych
– rekreacyjnych,

imprez

sportowo

c) szkolenia i doskonalenie instruktorów, trenerów oraz organizatorów kultury fizycznej,
d) organizacja
przygotowań
i uczestnictwo
w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych,
e) promocja sportu dzieci i młodzieży,
f)

działania promujące dzieci i młodzież wybitnie uzdolnioną oraz nagradzanie za osiągnięte wyniki sportowe,

g) organizacja popołudniowych zajęć sportowych,
h) wspieranie klubów sportowych, stowarzyszeń kultury fizycznej w ich działalności statutowej, w tym w uczestnictwie w rozgrywkach prowadzonych przez związki sportowe
oraz pomoc w realizacji imprez.
14) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym,
15) działania na rzecz integracji europejskiej oraz
rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami:
a) organizacja współpracy międzynarodowej,
b) wymiana młodzieży,

a) działania promujące dzieci i młodzież wybitnie uzdolnioną,

c) prowadzenie działalności
dzieci i młodzieży,
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wspieranie wartościowych przedsięwzięć
o charakterze lokalnym w zakresie rozwoju
kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego,

13) kultura fizyczna i sport, w tym osób niepełnosprawnych:

c) edukacja europejska,
16) promocja i organizacja wolontariatu.
CZĘŚĆ VIII
OKRES REALIZACJI PROGRAMU
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok obowiązuje od 01.01.2012 roku do
31.12.2012 roku.
CZĘŚĆ IX
SPOSÓB I OCENA REALIZACJI PROGRAMU
1. Poszczególne referaty Urzędu zajmują się bieżącym monitoringiem programu jak również przygotowują sprawozdanie z jego realizacji, które jest
przedkładane Radzie Miejskiej do dnia 30 kwietnia
2013 roku.
2. Miernikami efektywności realizacji programu
są w szczególności informacje dotyczące:
a) liczby organizacji pozarządowych wyrażających wolę podjęcia się we współpracy
z Gminą realizacji zadania publicznego na
rzecz społeczności lokalnej,
b) liczby organizacji pozarządowych, które podjęły się we współpracy z Gminą realizacji zadania publicznego na rzecz lokalnej społeczności,
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c) wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy na realizację tych
zadań,
d) liczby osób, będących adresatami poszczególnych działań publicznych,
e) liczba wspólnych przedsięwzięć podejmowanych przez organizacje pozarządowe i Gminę,
f)

wysokość środków finansowych pozyskanych wspólnie przez organizacje pozarządowe i Gminę ze źródeł zewnętrznych.

3. Organizacje pozarządowe mogą zgłaszać swoje uwagi, wnioski oraz propozycje dotyczące realizacji programu podczas spotkań organizowanych
z przedstawicielami Gminy oraz bezpośrednio do
pracowników Urzędu, zajmującymi się zadaniami
określonymi w programie . Uzyskane w ten sposób
informacje będą wykorzystywane do usprawnienia
bieżącej i przyszłej współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi.
CZĘŚĆ X
SPOSÓB TWORZENIA PROGRAMU ORAZ
PRZEBIEG KONSULTACJI
1. Prace nad przygotowaniem programu zostały
zainicjowane w poszczególnych referatach Urzędu.
2. Sposób konsultacji został przyjęty Uchwałą
Nr LVIII/415/2010 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 23 września 2010r.
3. Harmonogram prac nad przygotowaniem
programu:
a) opracowanie projektu programu,
b) skierowanie projektu programu do konsultacji,
c) rozpatrzenie złożonych opinii i uwag do projektu,
d) przedłożenie projektu programu Burmistrzowi i skierowanie pod obrady sesji Rady.
4. Po uchwaleniu przez Radę program zostanie
zamieszczony
na
stronie
internetowej
www.strzelce.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej
www.bip.strzelce.pl
CZĘŚĆ XI
KONTROLA REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH
PRZEZ ORGANIZACJE:
Burmistrz sprawuje kontrolę merytoryczną i finansową nad realizacją zadań publicznych przez organizacje pozarządowe poprzez:
1. Egzekwowanie przestrzegania postanowień
zawartych w ustawie, umowach oraz niniejszym programie,
2. Analizę i ocenę przedkładanych przez organizacje rozliczeń i sprawozdań,
2914
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3. Ocenę efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania,
4. Ocenę dotyczącą właściwego ujmowania
w działaniach informacyjno-promocyjnych informacji o dofinansowaniu lub sfinansowaniu
realizacji zadania publicznego przez Gminę,
5. Egzekwowanie od organizacji wyjaśnień, zwrotu niewykorzystanych środków lub wykorzystanych niezgodnie z umową.
CZĘŚĆ XII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym programem, do współpracy Gminy z organizacjami
pozarządowymi stosuje się przepisy ustawy.
2. W sprawach spornych ostatecznego rozstrzygnięcia dokonuje Burmistrz.
§ 2. Upoważnia się Burmistrza Strzelec Krajeńskich do:
1) określenia szczegółowych rodzajów zadań,
w ramach priorytetowych zadań publicznych
określonych w programie, o którym mowa
w § 1, przewidzianych do zlecenia przez Gminę
Strzelce Krajeńskie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
2) określenia formy zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania, o których mowa
w pkt. 1,
3) określenia terminu składania ofert na realizację
zadań, o których mowa w pkt. 1,
4) powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań zleconych przez gminę Strzelce
Krajeńskie organizacjom pozarządowym oraz
podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie oraz w celu przedłożenia propozycji wyboru ofert, na które proponuje się
udzielenie dotacji,
5) wykonania innych czynności organizacyjnotechnicznych w celu realizacji niniejszej uchwały oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Krajeńskich.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Elżbieta Łabędź
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UCHWAŁA NR XVII/138/11
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH
z dnia 30 listopada 2011r.
w sprawie zmian uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminy Strzelce Krajeńskie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.:
z 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1805,
z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167,
poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 175,
poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,
z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,
z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r.
Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675,
Nr 40, poz. 230, z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134,
poz. 777, Nr 21, poz. 113), i art. 3 ustawy z dnia
21 grudnia 1978r. o odznakach i mundurach (Dz. U.
Nr 31, poz. 130, ze zm.: Dz. U. z 1998r. Nr 162,
poz. 1126, z 2000r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120,
poz. 1268, z 2001r. Nr 123, poz. 1353, z 2009r. Nr 92,
poz. 753.) uchwala się co następuje:
§ 1. § 1. W uchwale nr VII/41/07 z dnia 22 lutego
2007 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
Strzelce Krajeńskie (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 18,
poz. 267) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1:
a) po ust. 32 dodaje się ustęp 33 w brzmieniu:
„33 Łańcuchem Przewodniczącego Rady
Miejskiej jest łańcuch wykonany z metalu koloru srebrnego. Większe ogniwa, przedsta-

wiają strukturę murów miejskich. Ogniwa
mniejsze z monogramem wielkie litery SK,
będącym skrótem nazwy miasta Strzelce Krajeńskie. Lilia z godła herbowego i klejnot,
przedstawiający herb miasta, wykonane
w emalii komórkowej. Wzór łańcucha określa
załącznik Nr 4 do Statutu "
b) po ust. 33 dodaje się ustęp 34 w brzmieniu:
„34 Łańcuchem Burmistrza Strzelec Krajeńskich jest łańcuch wykonany ze złoto-żółtego
metalu (mosiądz lub tombak). Większe ogniwa, przedstawiają strukturę murów miejskich
w repusowanym srebrze. Ogniwa mniejsze
z liliami z godła herbowego i klejnot, przedstawiający herb miasta, wykonane w emalii
komórkowej. Wzór łańcucha określa załącznik Nr 5 do Statutu"
c) po ust. 41 dodaje się ustęp 42 w brzmieniu:
„42 Ustalenie zasad używania i stosowania
łańcuchów nastąpi w odrębnej uchwale. "
2) przyjmuje się załączniki Nr 4 i Nr 5 do Statutu,
stanowiące odpowiednio załącznik Nr 1 i załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Elżbieta Łabędź
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVII/138/11
Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
z dnia 30 listopada 2011r.
Załącznik Nr 4
do Statutu Gminy
Strzelce Krajeńskie

Łańcuch Przewodniczącego Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVII/138/11
Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
z dnia 30 listopada 2011r.
Załącznik Nr 5
do Statutu Gminy
Strzelce Krajeńskie

Łańcuch Burmistrza Strzelec Krajeńskich
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UCHWAŁA NR X/82/2011
RADY GMINY SIEDLISKO
z dnia 5 grudnia 2011r.
w sprawie zmiany w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Siedlisku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca
2004r. (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XV/178/04 Rady Gminy
w Siedlisku w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy
Społecznej w Siedlisku (Dz. U. Woj. Lub. Nr 79,
poz. 1232) wprowadza się następujące zmiany:

§ 23 pkt 3 otrzymuje brzmienie: ,,Nadzór nad
prawidłową realizacją budżetu sprawuje Urząd
Gminy w Siedlisku”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Siedlisko.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Ryszard Kieczur
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UCHWAŁA NR XIII/78/2011
RADY POWIATU ŻARSKIEGO
z dnia 29 listopada 2011r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych działających
na terenie Powiatu Żarskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
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 ze zm.) oraz art. 90
ust. 2 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 97,
poz. 674 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwała określa tryb udzielania i rozliczania
dotacji niepublicznym szkołom i placówkom działającym na terenie Powiatu Żarskiego oraz tryb
i zakres kontroli ich wykorzystania.
§ 2. Z budżetu Powiatu udziela się dotacji:
1) niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym
o uprawnieniach szkół publicznych, w tym
z oddziałami integracyjnymi, zwanymi dalej
„szkołami”, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki,
2) niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym
o uprawnieniach szkół publicznych, zwanymi
dalej „szkołami innymi niż wymienione
w pkt 1”,
§ 3. 1. Dotacji udziela się na wniosek osoby prowadzącej szkołę złożony Zarządowi Powiatu Żarskiego.

2. Wniosek o przyznanie dotacji powinien zawierać:
1) nazwę wnioskodawcy,
2) dane szkoły,
3) numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie
do ewidencji szkół (placówek) niepublicznych,
4) numer i datę decyzji nadającej uprawnienia
szkoły publicznej,
5) planowaną liczbę uczniów,
6) numer rachunku bankowego, na który ma być
przekazana dotacja.
7) liczbę uczniów.
Wzór wniosku określa załącznik Nr 1 do uchwały.
3. Osoba o której mowa w ust. 1 zgłasza wszelkie
zmiany danych zawartych we wniosku, w terminie
14 dni od dnia ich wystąpienia.
§ 4. 1. Wysokość dotacji dla każdej szkoły ustala
Rada Powiatu Żarskiego w uchwale budżetowej na
dany rok w oparciu o planowaną liczbę uczniów,
zgłaszaną w terminie określonym w § 3 ust. 1
2. Wysokość dotacji należnej szkole na dany
miesiąc ustala się w wysokości stanowiącej iloczyn
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rzeczywistej liczby uczniów lub wychowanków
i stawki miesięcznej przypadającej na jednego
ucznia.
§ 5. 1. Osoba prowadząca niepubliczną szkołę
sporządza i przekazuje do Starostwa Powiatowego
w Żarach do 10 -tego dnia każdego miesiąca pisemną informację o faktycznej liczbie uczniów oraz miesięcznym rozliczeniu dotacji, ustaloną na podstawie
dokumentacji przebiegu nauczania według stanu na
pierwszy dzień danego miesiąca. Wzór informacji
określa załącznik nr 2 do uchwały.
2. W przypadku zmiany liczby uczniów osoba
prowadząca niepubliczną szkołę ma obowiązek
zgłoszenia korekty danych do poprzednio złożonej
informacji, o której mowa w ust. 1 w terminie 7 dni
od dnia stwierdzenia zmiany danych.
§ 6. 1. Dotacja dla szkół, o których mowa w § 2
pkt 1 przysługuje na każdego ucznia w wysokości
100% kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez powiat żarski.
2. Dotacja dla szkół, o których mowa w § 2 pkt 2
przysługuje na każdego ucznia w wysokości 50%
ustalonych w budżecie powiatu żarskiego wydatków
bieżących ponoszonych w szkołach publicznych
tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia.
§ 7. 1. Dotacja przekazywana jest na rachunek
bankowy szkoły wskazany przez organ prowadzący
we wniosku o udzielenie miesięcznej dotacji.
2. W przypadku niedopłaty dotacji za dany miesiąc należna kwota zostanie wyrównana w terminie
płatności kolejnej raty dotacji.
§ 8. Ostateczne rozliczenie dotacji za cały rok
osoba prowadząca niepubliczną szkołę sporządza
i przekazuje do Starostwa Powiatowego w Zarach
do dnia 15 stycznia roku następującego po roku
budżetowym. Wzór rocznego rozliczenia dotacji
określa załącznik nr 3 do uchwały.
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§ 9. 1. Zarządowi Powiatu Żarskiego przysługuje
prawo kontroli liczby uczniów dotowanej szkoły oraz
prawidłowości wykorzystania dotacji w zakresie
kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki
społecznej.
2. Kontrole przeprowadza upoważniony przez
Zarząd Powiatu pracownik Starostwa Powiatowego
w Żarach.
3. Kontrola obejmuje:
1) sprawdzenie zgodności danych wykazanych we
wniosku o udzielenie dotacji, miesięcznej informacji o liczbie uczniów ze stanem faktycznym na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania,
2) sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa
art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty – na
podstawie dokumentacji finansowo-księgowej
kontrolowanej szkoły.
§ 10. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej
wysokości podlegają zwrotowi do budżetu powiatu
na zasadach określonych w art. 252 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)
§ 11. Traci moc uchwała Nr XXXVII/252/2005 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 13 grudnia 2005r.
w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania
dotacji niepublicznym szkołom i placówkom działającym na terenie Powiatu Żarskiego.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Żarskiego.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Janusz Dudojć
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIII/78/2011
Rady Powiatu Żarskiego
z dnia 29 listopada 2011r.

Wniosek o udzielenie dotacji na ........ rok
1. Wnioskodawca : ......................................................................................................................................................
2. Informacje o szkole:
a)

Typ szkoły:........................................................................................................................................................

b)

Zawód / profil :.................................................................................................................................................

c)

Rodzaj szkoły (dla młodzieży czy dla dorosłych) : .......................................................................................

d)

Adres szkoły:....................................................................................................................................................

e)

Telefon /Fax/ e-mail.......................................................................................................................................

3. Numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych ......................................
.......................................................................................................................................................................................
4. Numer i data aktu nadającego uprawnienia szkoły publicznej ...........................................................................
.......................................................................................................................................................................................
5. Numer rachunku bankowego, na który należy przekazywać dotację .................................................................
6. Regon szkoły ............................................................................................................................................................
7. Ilość uczniów:
Planowana liczba uczniów w okresie od
01. 01. ........ r. – 31. 08. ........ r.

(miejscowość, data)

Planowana liczba uczniów w okresie od
01. 09. ........ r. – 31. 12. .........r.

(pieczątka imienna i podpis wnioskodawcy)
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIII/78/2011
Rady Powiatu Żarskiego
z dnia 29 listopada 2011r.
Rozliczenie miesięczne dotacji i informacja o ilości uczniów

Rozliczenie przyznanej dotacji niepublicznej szkole za miesiąc ......................w ........... roku
1. Wysokość przyznanej dotacji .................................................................................................................................
2. Rozliczenie otrzymanej dotacji za dany miesiąc
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Wyszczególnienie wydatków
Wynagrodzenia nauczycieli
Wynagrodzenia pozostałych pracowników
Pochodne od wynagrodzeń
Zakup pomocy dydaktycznych
Pozostałe wydatki – wymienić jakie:

Kwota

RAZEM
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3. Liczba uczniów
Lp.

Pełna nazwa typu
szkoły / placówki

Zawód /
profil

Liczba uczniów zgodnie z § 5 pkt 1 uchwały na podstawie, której
zostanie przekazana dotacja na dany miesiąc

1.

2.

...

………………………...

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

(miejscowość, data,)

(pieczątka imienna i podpis osoby upoważnionej)

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIII/78/2011
Rady Powiatu Żarskiego
z dnia 29 listopada 2011r.
Roczne rozliczenie dotacji otrzymanej z budżetu Powiatu Żarskiego
1. Nazwa i adres dotowanej szkoły:: ..........................................................................................................................
2. Rozliczenie dotacji za ………....... rok .
3. Kwota dotacji: otrzymana: ............................. zł, wykorzystana : ...................................zł.
4. Liczba uczniów szkoły w roku dotacyjnym:

Miesiąc
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
RAZEM

Liczba uczniów (z pierwszego dnia miesiąca)
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5. Roczne zestawienie wydatków dotowanej jednostki sfinansowanych z dotacji:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Wyszczególnienie wydatków
Wynagrodzenia nauczycieli
Wynagrodzenia pozostałych pracowników
Pochodne od wynagrodzeń
Zakup pomocy dydaktycznych
Pozostałe wydatki – wymienić jakie:

Kwota w zł

RAZEM
...............................

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

(miejscowość, data)

(pieczątka imienna i podpis osoby upoważnionej)
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UCHWAŁA NR XVI/142/11
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 21 listopada 2011r.
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi
w 2012 roku
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U.
z 2001r., Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 5a
ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)
uchwala sie co następuje:
§ 1. Uchwala się Program współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536 z późn.
zm.), zwanymi "organizacjami pozarządowymi"
w 2012 roku, stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Województwa Lubuskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący
Tomasz Możejko
Załącznik
do uchwały Nr XVI/142/11
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 21 listopada 2011r.
Program współpracy Województwa Lubuskiego
z organizacjami pozarządowymi w 2012 roku
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r.

Nr 234, poz. 1536 t.j. z późn. zm.) nakłada na organy
administracji publicznej obowiązek realizacji zadań
ze sfery publicznej, we współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy.
Zgodnie z art. 5a ust. 1 jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu.
Rozdział I
Postanowienia ogólne
Ilekroć w niniejszym „Programie współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2012 roku”, zwanym dalej „Programem”
jest mowa o:
1) Samorządzie Województwa – należy przez to
rozumieć Samorząd Województwa Lubuskiego;
2) Zarządzie Województwa – należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Lubuskiego;
3) Sejmiku Województwa – należy przez to rozumieć Sejmik Województwa Lubuskiego;
4) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego;
5) Programie - należy przez to rozumieć „Program
współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2012 roku”;
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6) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz.1536 t.j.
z późn. zm.);

6) otwarcie na innowacyjność, konkurencyjność
poprzez umożliwienie organizacjom indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji konkretnych zadań publicznych,

7) organizacjach lub podmiotach Programu – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3
ust. 3 ustawy;

7) wzmocnienie pozycji organizacji i zapewnienie
im na równi z innymi podmiotami szans w realizacji zadań publicznych, poprzez wspieranie
oraz powierzanie im zadań, przy zapewnieniu
odpowiednich środków finansowych na ich realizację,

8) dotacji – należy przez to rozumieć dotację w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt. 1 lit. e oraz art. 221
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr. 157, poz. 1240 z późn.
zm.);
9) konkursie – należy przez to rozumieć otwarty
konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust 2
i art. 13 ustawy;
10) trybie pozakonkursowym – należy przez to rozumieć tryb zlecania realizacji zadań publicznych poza konkursem ofert, określonych
w art. 19a ustawy;
11) Radzie Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego – należy przez to rozumieć organ powołany na mocy Zarządzenia
nr 82/2011 Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 8 lipca 2011r. o charakterze konsultacyjnym i opiniodawczym samorządu województwa w zakresie działalności pożytku publicznego, który skupia przedstawicieli lubuskich organizacji pozarządowych oraz administracji rządowej i samorządowej.
Rozdział II
Cele współpracy
1. Celem głównym Programu jest kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez budowanie partnerstwa pomiędzy samorządem województwa a organizacjami, służącego rozpoznawaniu
i lepszemu zaspokajaniu potrzeb społecznych, jak
również podnoszeniu poziomu życia mieszkańców
regionu lubuskiego.
2.

Celami szczegółowymi Programu są:

1) kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego
w regionie poprzez tworzenie sprzyjających warunków dla powstania inicjatyw lokalnych,
2) pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców regionu lubuskiego,
3) promocja postaw obywatelskich i prospołecznych, przeciwdziałanie dyskryminacji i włączanie społeczne osób wykluczonych,
4) dążenie do pełniejszego zaspakajania potrzeb
społecznych, a tym samym poprawy jakości
i atrakcyjności życia mieszkańców regionu lubuskiego,
5) integrowanie podmiotów Programu realizujących inicjatywy w sferze zadań publicznych
wymienionych w art. 4 ustawy,

8) tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju
trzeciego sektora w województwie lubuskim
poprzez wzmacnianie jego potencjału,
9) zwiększenie udziału podmiotów
w realizacji zadań publicznych,

Programu

10) wspieranie wszelkich form samopomocy i wolontariatu przyczyniające się do rozwoju podmiotów Programu.
Rozdział III
Zasady współpracy
Współpraca samorządu województwa z podmiotami
Programu odbywać się będzie w oparciu o następujące zasady:
1) pomocniczości – zgodnie z którą samorząd województwa uznaje prawo zorganizowanych
wspólnot obywateli do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów, w tym
należących także do sfery zadań publicznych.
W takim zakresie współpracuje z nimi, a także
wspiera ich działalność oraz umożliwia realizację zadań publicznych na zasadach i w formie
określonej w ustawie;
2) suwerenności stron – oznacza, że samorząd województwa respektuje odrębność i suwerenność organizacji pozarządowych, uznaje ich
prawo do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów, w tym należących także do sfery zadań publicznych;
3) partnerstwa – które oznacza, że organizacje, na
zasadach i w formie określonej w ustawie,
uczestniczą w identyfikowaniu i diagnozowaniu
problemów społecznych, w wypracowywaniu
sposobów ich rozwiązywania oraz współdziałają z organami samorządu województwa przy
wykonywania zadań publicznych;
4) efektywności – samorząd województwa przy
zlecaniu organizacjom zadań publicznych
do realizacji, dokonuje wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych, przestrzegając zasad uczciwej konkurencji oraz zachowując wymogi określone
w ustawie o finansach publicznych;
5) uczciwej konkurencji i jawności – zakłada ona
kształtowanie przez organy samorządu województwa przejrzystych zasad współpracy, opartych na równych i jawnych kryteriach wyboru
realizatora zadania publicznego oraz na zapewnieniu równego dostępu do informacji.
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Rozdział IV
Zakres przedmiotowy
1. Współpraca
samorządu
województwa
z podmiotami Programu obejmuje zadania z zakresu
sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 4
ustawy. Do priorytetowych obszarów współpracy,
które wynikają z ustawowych zadań własnych samorządu należą zadania w zakresie:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
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23) ratownictwa i ochrony ludności,
24) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych,
konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
25) upowszechniania i ochrony praw konsumentów,
26) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz
rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
27) promocji i organizacji wolontariatu,
28) pomocy Polonii i Polakom za granicą,
29) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych,

3) działalności charytatywnej,

30) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,

4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

31) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa,
rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw
dziecka,

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 zagrożonych
zwolnieniem z pracy,

32) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym,
33) działalności na rzecz podmiotów Programu,
w zakresie określonym w pkt 1-32.
2. We współpracy z podmiotami Programu realizowane są:
„Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego”,

9) działalności na rzecz równych praw kobiet
i mężczyzn,

„Strategia Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego na lata 2005-2013”,

10) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,

„Wojewódzki Program Integracji Społecznej Osób Niepełnosprawnych”,

11) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

„Program wspierania działań pomocy
społecznej na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców Województwa
Lubuskiego”,

12) działalności wspomagającej rozwój techniki,
wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań
technicznych w praktyce gospodarczej,
13) działalności wspomagającej rozwój wspólnot
i społeczności lokalnych,
14) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty
i wychowania,
15) wypoczynku dzieci i młodzieży,
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,

„Wojewódzki Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
lata 2012 – 2017”,
„Wojewódzki Program Przeciwdziałania
Narkomanii na lata 2011-2016”,
„Kierunki prorodzinnej polityki społecznej
Województwa Lubuskiego”,
„Wojewódzki Program
Przemocy w Rodzinie”,

Przeciwdziałania

„Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie Lubuskim na lata 2006-2013”,
„Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na
lata 2010 – 2013”,

20) porządku i bezpieczeństwa publicznego,

„Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013”,

21) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej,

„Strategia rozwoju kultury Województwa
Lubuskiego”,

22) upowszechniania i ochrony wolności i praw
człowieka oraz swobód obywatelskich, a także
działań wspomagających rozwój demokracji,

„Lubuski Regionalny Program Operacyjny
na lata 2007-2013”,
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„Program Operacyjny Kapitał Ludzki”.
Rozdział V
Formy współpracy
Współpraca samorządu województwa z podmiotami
Programu obejmuje współpracę o charakterze finansowym i pozafinansowym.
I. Współpraca finansowa
1. Współpraca finansowa może odbywać się
w formach:
1) powierzenia wykonania zadania publicznego,
wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji;
2) wspierania wykonania zadania publicznego
wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie
jego realizacji.
2. Podstawowym trybem zlecania realizacji zadania publicznego jest otwarty konkurs ofert.
W przypadkach wskazanych przez ustawę dopuszczalne jest stosowanie innego trybu.
3. Współpraca z podmiotami Programu przy
realizacji zadań publicznych w trybie ustawy finansowana będzie ze środków budżetu samorządu województwa, Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych oraz z budżetu państwa.
4. Zlecanie zadań publicznych w roku 2012 będzie odbywało się w oparciu o uchwałę
Nr 249/2050/10 Zarządu Województwa Lubuskiego
z dnia 11 maja 2010 roku w sprawie ustalenia regulaminu postępowania w sprawach o udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych Województwa
Lubuskiego określonych w art. 4 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873
z późn. zm.), sposobu ich rozliczania oraz kontroli
wykonywania zadań zleconych.
5. Zasady i tryb wyboru ofert są jawne i podawane do publicznej wiadomości w ogłoszeniu
o otwartym konkursie ofert.
6. Umowa o wspieranie lub o powierzenie zadania publicznego może być zawarta na czas realizacji zadania.
7. Organizacje mogą z własnej inicjatywy złożyć ofertę realizacji zadania publicznego zgodnie
z art. 12 ust 1 ustawy.
8. Zgodnie z art. 19a ustawy, oferta złożona
w trybie pozakonkursowym może być dofinansowana po uznaniu celowości realizacji zadania przez
Zarząd Województwa jeśli spełnia łącznie następujące warunki:
1) wysokość dofinansowania lub finansowania
zadania publicznego nie przekracza kwoty
10.000 zł;
2) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni;
3) łączna kwota środków finansowych przekazana
w ten sposób tej samej organizacji w danym
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roku kalendarzowym nie może przekroczyć
20.000zł.

9. Wysokość środków finansowych przyznanych przez Zarząd Województwa w tym trybie nie
może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku
budżetowym na realizację zadań publicznych przez
organizacje.
10. W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych
od dnia wpłynięcia oferty, Zarząd Województwa
zamieszcza ofertę na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Urzędu w miejscu
przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń oraz na
stronie internetowej Urzędu.
11. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
12. Po upływie terminu oraz po rozpatrzeniu
uwag, Zarząd Województwa niezwłocznie zawiera
umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego
lub o powierzenie realizacji zadania publicznego.
Oferta, stanowi załącznik do umowy.
II. Współpraca pozafinansowa
Współpraca pozafinansowa
w szczególności w postaci:

realizowana

będzie

1. wzajemnego informowania się o planowanych
kierunkach działalności i współdziałania w celu
ujednolicenia i zharmonizowania tych kierunków poprzez:
spotkania związane z realizacją Lubuskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2007 – 2013,
prace nad wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
podejmowane przez Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi współdziałania w dziedzinie rolnictwa, rozwoju wsi,
przetwórstwa rolno-spożywczego, dziedzictwa kulturowego wsi z: Lubuską Izbę
Rolniczą, przedstawicielami Lubuskiego
Forum Rolniczego, członkami Zielonogórskiego
Stowarzyszenia
Winiarskiego,
przedstawicielami Lubuskiego Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Zielonej Górze oraz Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek
i Organizacji Rolniczych w Gorzowie
Wlkp., NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych, członkami Zarządu Polskiej
Izby Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji w Poznaniu, samorządami lokalnymi, organizacjami rybackimi,
Lokalnymi Grupami Rybackimi (5 grup),
Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych
w Zielonej Górze, Szczecinie, Poznaniu
oraz we Wrocławiu, Lubuskim Stowarzyszeniem Sołtysów,
działania podejmowane na rzecz rozwoju
przedsiębiorczości,
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prace nad realizacją „Strategii Polityki
Społecznej Województwa Lubuskiego na
lata 2005-2013”,
działania mające znaczenie dla poprawy
warunków życia i zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
działania podejmowane na rzecz rozwoju
kultury fizycznej,
inne działania wymagające współdziałania
z organizacjami pozarządowymi.
Informacje przekazywane będą w trakcie spotkań, narad, szkoleń i konsultacji, a w razie potrzeby, w formie opracowań pisemnych.
2. konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego w oparciu
o uchwałę Nr LV/568/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 21 września 2010 roku
w sprawie określenia szczegółowego sposobu
konsultowania projektów aktów prawa miejscowego,
3.

konsultowania z organizacjami projektów aktów
normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji:
3.1. w obszarze rolnictwa, środowiska i rozwoju
wsi projektów uchwał Sejmiku w sprawie
zmiany granic obwodów łowieckich, projektów rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczących wdrażania Programu
Operacyjnego RYBY 2007 – 2013, wyboru na
krajową listę produktów tradycyjnych, innych
zadań z zakresu rolnictwa z branżowymi organizacjami rolniczymi,
3.2. w obszarze gospodarki – infrastruktury
i wspierania przedsiębiorczości konsultowanie zadań bieżących z organizacjami przedsiębiorców.
3.3. w obszarze polityki społecznej:
projektów aktów normatywnych i ich nowelizacji (z przedstawicielami organizacji)
- w ramach konferencji, szkoleń i spotkań
organizowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii,
projektów programów tworzonych w ramach „Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego na lata 2005-2013”.

4. tworzenia w miarę potrzeb wspólnych zespołów
o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli podmiotów Programu
prowadzących działalność w obszarze pożytku
publicznego oraz przedstawicieli właściwych
organów administracji publicznej:
4.1. w obszarze rolnictwa, środowiska i rozwoju
wsi:
4.1.1.udział
organizacji
pozarządowych
w posiedzeniach Komisji Rolnictwa
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i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa, sesjach Sejmiku Województwa, naradach organizowanych przez
Departament Rolnictwa, Środowiska
i Rozwoju Wsi,
4.1.2.udział przedstawicieli Departamentu
w naradach i pracach organizowanych
przez następujące organizacje pozarządowe: Lubuską Izbę Rolniczą, Polski
Związek Łowiecki, Polski Związek Wędkarski, Lubuski Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Zielonej
Górze, Wojewódzki Związek Rolników,
Kółek i Organizacji Rolniczych w Gorzowie Wlkp., Lubuski Zarząd Dzierżawców i Pracodawców, Lubuskie
Stowarzyszenie Sołtysów – Zarząd Wojewódzki, Stowarzyszenie Inżynierów
Techników Rolnictwa – Zarząd Wojewódzki,
Polski
Klub
Ekologiczny
– Okręg Lubuski, Związek Hodowców
i Producentów Zwierząt i Roślin i innych,
4.1.3.współpraca z Zielonogórskim Stowarzyszeniem Winiarskim, Stowarzyszeniem Kulturowym Winnice Lubuskie
przy przygotowaniu i realizacji programu pilotażowego – odrodzenie tradycji
winiarskiej w województwie lubuskim,
4.1.4.udział w pracach Rady Społecznej przy
Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Kalsku,
4.1.5.udział Departamentu w pracach organizowanych przez Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego tj:
współpraca z rolnikami i ich organizacjami branżowymi m.in.: Związkiem
Hodowców Trzody Chlewnej, Związkiem Hodowców Bydła Mlecznego
i Mięsnego, dotyczącymi sektora drobiarskiego a także pozostałymi w takich dziedzinach jak: doradztwo rolnicze, doradztwo ekonomiczne, szkolenia, kursy podnoszące kwalifikacje
oraz uprawnienia rolników, itp.,
współpraca z organizacjami działającymi na rzecz rozwoju wsi m.in.: Lokalnymi Grupami Działania w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Lokalnymi Grupami
Rybackimi powstałymi w ramach
Programu Operacyjnego RYBY 20072013,
4.1.6.współpraca z rolnikami i przetwórcami
w ramach programu Poznaj Dobrą
Żywność, informującym o wysokiej jakości produktów żywnościowych oraz
w celu propagowania produktów regionalnych i tradycyjnych pochodzących z naszego regionu.
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4.2. w obszarze gospodarki i infrastruktury powoływane będą zespoły do realizacji określonych zadań,
4.3. w obszarze realizacji Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego udział organizacji pozarządowych w konsultacjach dokumentów i w Komitecie Monitorującym
Lubuski Regionalny Program Operacyjny na
lata 2007-2013,
4.4. w obszarze kultury fizycznej udział Lubuskiej Federacji Sportu w pracach komisji ds.
przyznawania stypendiów sportowych,
4.5. w obszarze kultury udział przedstawiciela
organizacji pozarządowych w składzie Kapituły Nagród Kulturalnych Marszałka Województwa Lubuskiego i nagród za wspieranie i promowanie życia kulturalnego regionu Złoty Dukat Lubuski,
4.6. w obszarze polityki społecznej kontynuacja
prac powołanej przez Marszałka Województwa Wojewódzkiej Społecznej Rady Do
Spraw Osób Niepełnosprawnych.
Ponadto zgodnie z ustawą powoływane są komisje konkursowe po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert w celu opiniowania złożonych wniosków.
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promowanie działalności podmiotów Programu i pomoc w tworzeniu dobrego wizerunku m.in. poprzez zgłaszanie organizacji do różnego typu konkursów o zasięgu
wojewódzkim, ogólnopolskim, a także
propagowanie ich działalności na łamach
Lubuskiego Pisma Samorządowego „Region”,
prowadzenie i stałe aktualizowanie bazy
danych organizacji działających na terenie
województwa lubuskiego, zamieszczonej
na stronie internetowej www.politykaspoleczna.lubuskie.pl,
obejmowanie patronatem Marszałka Województwa Lubuskiego przedsięwzięć realizowanych przez podmioty Programu,
promowanie działań w zakresie rozwoju
ekonomii społecznej, przeciwdziałania
ubóstwu i włączania społecznego osób
wykluczonych,
prowadzenie działań na rzecz integracji
środowisk kombatanckich oraz koordynowanie działań w zakresie współpracy z organizacjami ds. kombatantów i osób represjonowanych.

6. organizacje pozarządowe mogą informować o:

5. innych form współpracy, które będą realizowane poprzez:

planowanych kierunkach działalności i realizowanych programach,

organizowanie szkoleń i konferencji dla
podmiotów Programu,

potrzebie współdziałania z samorządem
województwa w ich realizacji.

pomoc
w
nawiązywaniu
kontaktów
i współpracy podmiotów Programu w skali
regionalnej, ponadregionalnej i międzynarodowej,
integrowanie społeczeństwa obywatelskiego w zakresie działań na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami – państwami Unii Europejskiej
(organizowanie spotkań, konferencji, seminariów),
doradztwo i współpracę przy pozyskiwaniu
przez podmioty Programu środków finansowych z innych źródeł,
pomoc merytoryczną pracowników Urzędu,
udostępnianie na preferencyjnych zasadach pomieszczeń lub sprzętu technicznego w celu realizacji zadań statutowych organizacji,

Rozdział VI
Priorytetowe zadania publiczne
Poszczególne Departamenty Urzędu w ramach
współdziałania z podmiotami Programu prowadzącymi działalność pożytku publicznego, wdrażać będą
w roku 2012 następujące priorytetowe zadania województwa:
1. w obszarze pomocy społecznej poprzez zlecanie:
działań priorytetowych wynikających z realizacji
„Programu wspierania działań pomocy społecznej
na
rzecz
wyrównywania
poziomu
życia mieszkańców województwa lubuskiego”,
a w szczególności:
zapewniania opieki nad dziećmi z rodzin
ubogich, niewydolnych wychowawczo
i ekonomicznie oraz zagrożonych patologią społeczną, w tym poprzez organizację
działań wypoczynkowo – terapeutycznych,

udzielanie rekomendacji podmiotom Programu współpracujących z samorządem
województwa, które ubiegają się o dofinansowanie z innych źródeł,

zapewniania opieki kobietom w ciąży, samotnym matkom z dziećmi, osobom bezdomnym, osobom będącym w sytuacjach
kryzysowych, narażonym na przemoc i odrzuconym przez rodzinę,

popularyzację działalności organizacji działających na terenie województwa lubuskiego w mediach i na stronach internetowych
Urzędu
–
www.lubuskie.pl,
www.polityka-spoleczna.lubuskie.pl,

świadczenia usług opiekuńczych osobom
starszym, samotnym, chorym i niepełnosprawnym, zagrożonym ubóstwem i społeczną marginalizacją,
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wspierania przedsięwzięć ukierunkowanych na aktywizację osób starszych,
wspierania rodziny w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych,
szkoleń liderów i wolontariuszy organizacji
pozarządowych.
2. w obszarze promocji województwa:
Zadanie: wspieranie wartościowych przedsięwzięć o charakterze regionalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym, które poprzez szeroką promocję własną wpływają na pozytywny
wizerunek województwa, realizowanych poprzez
następujące zadania:
2.1. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
organizacja festiwali, konkursów, przeglądów, spotkań, plenerów, warsztatów, konferencji, seminariów, wystaw artystycznych, historycznych, muzealnych i innych
imprez o zasięgu co najmniej regionalnym, mających istotne znaczenie dla polskiej kultury i sztuki,
działania związane z tzw. sztuką w przestrzeni publicznej (np. instalacje, murale,
performance,
działania
efemeryczne,
happeningi, działania eksperymentalne
itp.).
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wspieranie instytucji lekarza rodzinnego
jako efektywnego narzędzia promocji, profilaktyki
i leczenia.
3.2. zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego
społeczeństwa poprzez:
zadania w obszarze podnoszenia poziomu
wiedzy mieszkańców regionu odnośnie
pierwszej pomocy przedmedycznej,
zadania w zakresie zapobiegania negatywnym skutkom zdrowotnym wynikającym
z zanieczyszczenia środowiska i żywności.
3.3 dostosowanie opieki zdrowotnej do dynamiki długookresowych trendów demograficznych poprzez:
zadania w zakresie poprawy zdrowia kobiet w wieku rozrodczym oraz noworodków i niemowląt,
zadania w zakresie poprawy zdrowia dzieci
i młodzieży,
zadania w zakresie poprawy stanu zdrowia
populacji dorosłej.
3.4 promocja zdrowia i kształtowanie prozdrowotnych postaw mieszkańców województwa lubuskiego poprzez:

2.2. wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych:

propagowanie wiedzy o podstawowych
zasadach prowadzenia zdrowego stylu życia,

działania zwiększające atrakcyjność regionu poprzez marketing regionalny – wdrażanie Strategii Marki „Lubuskie warte zachodu”,

realizację edukacyjnych programów zdrowotnych, programów zdrowotnych i profilaktycznych,

organizacja tematycznych eventów, które
zostaną przeprowadzone podczas Dni Województwa Lubuskiego,
2.3. wspomagające rozwój gospodarczy, w tym
rozwój przedsiębiorczości:
organizacja lub udział w przedsięwzięciach
promujących przedsiębiorczość,
wspieranie inicjatyw o charakterze promocyjnym, których celem jest rozwój gospodarczy regionu.
3. w obszarze ochrony zdrowia:
Zadanie: poprawa zdrowia i jakości życia mieszkańców województwa lubuskiego jako czynnika
rozwoju społeczno-ekonomicznego:
3.1. poprawa efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia poprzez:
organizacje akcji i kampanii informacyjnych o dostępności do świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego,
wspieranie rozwoju systemu elektronicznej informacji medycznej,

organizowanie działań na rzecz promocji
zdrowia: pikniki, zjazdy, happeningi,
współpracę z organizacjami pozarządowymi ukierunkowanymi na konkretną jednostkę chorobową,
opracowywanie, druk i dystrybucja plakatów, publikacji i ulotek promocyjnych,
organizację konkursów dla dzieci i młodzieży.
4. w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez zlecanie:
4.1. działań priorytetowych wynikających z realizacji „Wojewódzkiego Programu Integracji Społecznej Osób Niepełnosprawnych”,
dotyczących:
wzrostu poziomu wykształcenia oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych osób
niepełnosprawnych poprzez działania na
rzecz ich aktywizacji zawodowej,
doskonalenia profilaktyki oraz systemów
wsparcia skierowanych do osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin,
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wyrównywania szans osób niepełnosprawnych w życiu społecznym,

turalnych oraz promocji walorów kulturowych województwa, realizowanych poprzez:

zwiększenia aktywności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez
likwidację
barier
architektonicznych
i urbanistycznych w ramach:

organizowanie festiwali, konkursów, przeglądów, spotkań, plenerów, warsztatów,
konferencji, seminariów, wystaw historycznych, muzealnych i innych imprez mających istotne znaczenie dla polskiej kultury i sztuki oraz ich krajowej i zagranicznej
promocji,

prowadzenia kampanii informacyjnopromocyjnych na rzecz likwidacji barier
architektonicznych, urbanistycznych,
doradztwa zawodowego,
kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych
i problematyki niepełnosprawności,
wypracowanie skutecznych działań w zakresie zapobiegania inwalidztwu i innym
dysfunkcjom organizmu,
aktywne zaangażowanie organizacji pozarządowych w kreowaniu polityki społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych oraz
ich rodzin.
4.2. działań z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – w ramach zadań wymienionych
w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 7 lutego 2008r. w sprawie
rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. Nr 29,
poz. 172).
5. w obszarze edukacji:
Zadanie: wspieranie i promocja wartościowych
przedsięwzięć edukacyjnych o charakterze regionalnym i ponadregionalnym wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,
a w szczególności poprzez zlecanie:
organizacji konkursów i olimpiad,
opracowywania i wydawania publikacji
wykorzystywanych do realizacji celów dydaktyczno-wychowawczych,
szkolenia nieetatowej kadry stowarzyszeń,
pełniącej funkcje wychowawcze,
organizacji szkoleń, seminariów i konferencji związanych z różnymi formami edukacji.
6. w obszarze kultury:
Zadania w zakresie:
6.1. wspierania wartościowych przedsięwzięć
o charakterze wojewódzkim, podejmowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty, w zakresie, rozwoju kultury, ochrony
i racjonalnego wykorzystania dziedzictwa
kulturowego, promocji twórczości, edukacji
i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kul-

wydawanie niekomercyjnych, niskonakładowych książek, czasopism, periodyków
i druków ulotnych, informacyjnych, badawczych, krytycznych i przekładów literatury – w postaci drukowanej oraz innych
technik zapisu obrazu i dźwięku,
wspieranie zawodowego i amatorskiego
ruchu artystycznego, twórczości ludowej
oraz ochronę unikalnych i zanikających
zawodów i umiejętności artystycznych
i ich warsztatów,
działania na rzecz ochrony i propagowania
kultur mniejszości narodowych,
udział zespołów artystycznych i wykonawców indywidualnych z województwa lubuskiego w festiwalach, przeglądach i konkursach regionalnych, ogólnopolskich
i międzynarodowych,
działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego,
organizowanie uroczystości i imprez związanych z obchodami świąt państwowych
i rocznic.
6.2. organizowanie festiwali filmowych.
6.3. organizowanie przedsięwzięć kulturalnych
charakterze wojewódzkim i ponadregionalnym.
6.4. wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego.
6.5. działania na rzecz mniejszości narodowych.
7. w obszarze kultury fizycznej:
Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej poprzez:
organizację imprez sportowych o zasięgu
wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym o istotnym znaczeniu dla województwa,
szkolenia i udziału zawodników z województwa lubuskiego w zawodach wojewódzkich, ogólnopolskich, międzynarodowych, w tym szkolenia kadr wojewódzkich w różnych kategoriach wieku przy
uwzględnieniu kryterium osiąganych wyników w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,
upowszechniania kultury fizycznej i sportu
wśród dzieci i młodzieży szkolnej, w śro-
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dowisku akademickim, wiejskim oraz osób
niepełnosprawnych,

wspieranie inicjatyw integracyjnych między regionami,

organizację przedsięwzięć
sportu dla wszystkich,

organizowanie konferencji, szkoleń, spotkań, imprez sportowych, promocyjnych
z udziałem partnera zagranicznego (regionu partnerskiego) z przedstawicielami
grup społecznych,

dotyczących

promocja województwa lubuskiego poprzez sport w kraju i za granicą.
8.
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w obszarze turystyki regionalnej:
Zadanie: promowanie turystyki i krajoznawstwa
w województwie lubuskim poprzez współpracę
i wspieranie organizacji. Organizowanie wyjazdów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, mających
na celu rozpowszechnianie walorów turystycznych województwa lubuskiego. Budowanie tożsamości regionalnej mieszkańców województwa
lubuskiego, integracja przedstawicieli i miłośników turystyki i krajoznawstwa poprzez organizowanie imprez, spotkań, konferencji, szkoleń,
warsztatów. Przygotowanie i druk wydawnictw
promocyjnych na temat atrakcji turystycznych
regionu. Wspierane będą:
8.1. wypoczynek dzieci i młodzieży:
wsparcie wypoczynku dzieci i młodzieży,
mającego na celu upowszechnianie turystyki i wiedzy na temat regionu, budowanie tożsamości regionalnej, zapoznanie
z historią i dziedzictwem kulturowym regionu,
8.2. turystyka i krajoznawstwo:
działalność krajoznawcza o zasięgu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym,
zadania w zakresie promowania walorów
turystycznych regionu, promocja lokalnych produktów i atrakcji turystycznych
poprzez organizację konferencji, spotkań,
seminariów, warsztatów, udziału w targach krajowych, międzynarodowych,
przygotowanie i druk wydawnictw promocyjnych na temat atrakcji turystycznych
regionu opatrzonych marką „Lubuskie
warte zachodu” lub „Naturalne Lubuskie”,
zadania w zakresie tworzenia i promocji
nowych oraz renowacji istniejących szlaków turystycznych w województwie lubuskim,
rozbudowa infrastruktury turystycznej,
tworzenie sieciowych produktów turystycznych o zasięgu regionalnym i ponadregionalnym.

9. w obszarze integracji europejskiej:
Zadanie: działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami poprzez:
wymianę doświadczeń z partnerem zagranicznym (w szczególności z regionów
partnerskich naszego województwa) w zakresie: promocji, edukacyjno – kulturowym oraz gospodarczym,

prowadzenie informacji europejskiej dla
mieszkańców województwa lubuskiego,
działania związane z promocją potencjału
ludzkiego regionu za granicą,
działania promujące walory i możliwości
województwa poza granicami kraju.
10. w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom
i patologiom społecznym poprzez zlecanie:
10.1.
działań priorytetowych wynikających
z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na lata 2012 – 2017, a w szczególności:
10.1.1. profilaktykę uzależnienia od alkoholu
oraz edukację zdrowotną, która będzie
obejmować:
prowadzenie edukacji publicznej na temat
działania alkoholu na organizm i ryzyka
szkód wynikających z różnych wzorów
spożywania alkoholu (kampanie, szkolenia),
udzielanie wsparcia na tworzenie nowych
oraz istniejących miejsc wsparcia środowiskowego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, a także oferujących
pomoc dzieciom z FASD,
wspieranie działań mających na celu rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych,
tworzenie i upowszechnianie działań profilaktycznych, edukacyjnych oraz terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin
z problemem alkoholowym,
organizacja szkoleń dla pracowników świetlic z programem socjoterapeutycznym
i opiekuńczo-wychowawczym oraz innych
grup zawodowych (nauczycieli, pedagogów, pracowników socjalnych, pracowników służby zdrowia itp.) w zakresie pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym oraz dzieci z FASD,
wspieranie realizacji działań konsultacyjnosuperwizyjnych dla osób pracujących
w świetlicach i innych placówkach świadczących pomoc osobom uzależnionym
i współuzależnionym,
realizacja i wspieranie kampanii edukacyjnych mających na celu zwiększanie świadomości młodzieży na temat szkód wynikających z picia alkoholu przez dzieci
i młodzież,
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inicjowanie różnorodnych form profilaktyki
rówieśniczej (programów opartych na
działaniach liderów młodzieży),
wspieranie działań służących promocji
zdrowego stylu życia z uwzględnieniem
aktywności kulturalnej i sportowej dzieci
i młodzieży,
wzmacnianie abstynenckich postaw i zachowań wśród dzieci i młodzieży,
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wspieranie rozwoju systemu specjalistycznego wsparcia udzielanego osobom wykluczonym oraz zagrożonym wykluczeniem społecznym na skutek uzależnienia
od alkoholu, zmierzającego do ich integracji społecznej,
wspieranie działań w zakresie zapewnienia
hosteli i mieszkań socjalnych dla osób po
zakończonej terapii (z udokumentowaną
abstynencją),

wspieranie programów profilaktyki uniwersalnej skierowanej do dzieci i młodzieży oraz ich rodziców,

10.3.1. przeciwdziałanie przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym, która będzie obejmować:

udzielanie wsparcia na działania profilaktyczne z obszaru profilaktyki selektywnej
i wskazującej adresowanej do grup ryzyka
i młodych ludzi eksperymentujących z alkoholem,

wspieranie działań na rzecz upowszechniania programów i metod pomocy psychologicznej, terapeutycznej i samopomocy dla ofiar przemocy w rodzinach alkoholowych – dorosłych i dzieci,

wspieranie działań mających na celu udzielanie pomocy i wsparcia dla rodziców, których dzieci piją alkohol,
upowszechnianie działań edukacyjnych dla
dorosłych w zakresie szkód wynikających
z picia alkoholu przez dzieci i młodzież,
wspieranie działań wdrażających programy edukacyjne adresowane do rodziców,
realizacja oraz wspieranie kampanii, programów i działań edukacyjnych promujących wychowanie dzieci bez przemocy,
wspieranie inicjatyw edukacyjnych na temat działania alkoholu na organizm i ryzyka szkód w kontekście prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu,
promocja i wspieranie działalności organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej oraz wolontariatu w zakresie profilaktyki uzależnień od alkoholu,
10.2.1. leczenie, rehabilitację uzależnienia od
alkoholu i reintegrację społeczną, która będzie obejmować:
wspieranie działań poszerzających oferty
programów terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu,
upowszechnianie ofert programów pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej
i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
i pijących szkodliwie, wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem
społecznym,
zwiększenie oferty działań zmierzających
do aktywizacji zawodowej i społecznej
osób uzależnionych od alkoholu po zakończeniu leczenia odwykowego (dokształcanie, nabycie nowych umiejętności oraz
dodatkowych kwalifikacji zawodowych),
wspieranie działalności środowisk abstynenckich,

prowadzenie działalności szkoleniowej
oraz konferencji dla przedstawicieli służb
działających w obszarze przeciwdziałania
przemocy w rodzinach z problemem alkoholowym, w tym policjantów, kadry pomocy społecznej, nauczycieli i specjalistów
zatrudnionych w szkołach i placówkach
systemu oświaty, kuratorów sądowych,
sędziów i prokuratorów, członków gminnych komisji rozwiązywania problemów
alkoholowych,
pracowników
ochrony
zdrowia, pracowników lecznictwa odwykowego,
wspieranie działań na rzecz doskonalenia
metod interwencji i pomocy ofiarom
przemocy w rodzinie w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty”,
promowanie upowszechniania standardów
interdyscyplinarnej pracy na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
wspieranie działań na rzecz upowszechniania wytycznych do realizacji działań interwencyjnych, psychologicznych oraz oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla
osób stosujących przemoc wobec najbliższych,
wspieranie inicjatyw wdrażających i realizujących programy edukacyjno-korekcyjne
i psychologiczne dla sprawców przemocy
w rodzinie,
organizacja i prowadzenie szkoleń dla
osób pracujących ze sprawcami przemocy
w rodzinie,
prowadzenie edukacji na temat zjawiska
przemocy w rodzinie, w szczególności
z problemem alkoholowym, możliwości
przeciwdziałania i sposobów reagowania,
10.2.
działań priorytetowych wynikających
z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na
lata 2011-2016,
a w szczególności:
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profilaktyka uniwersalna dzieci i młodzieży, rodziców,

3) Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego.

profilaktyka selektywna i wskazująca
w miejscach o zwiększonym narażeniu na
kontakt z narkotykami oraz dla osób z grup
ryzyka: ze środowisk zmarginalizowanych,
zagrożonych demoralizacją i wykluczeniem społecznym oraz dzieci i młodzieży
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

2. Właściwe
merytorycznie
Departamenty
Urzędu prowadzą bezpośrednią współpracę z organizacjami. Współpraca ta w szczególności polega
na:

leczenie, rehabilitacja oraz ograniczenie
szkód zdrowotnych i reintegracja społeczna,
organizowanie szkoleń i podnoszenie kwalifikacji osób realizujących zadania profilaktyczne z zakresu narkomanii.
11. działań wynikających ze „Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego na lata 20052013” dotyczących wspierania rozwoju ekonomii społecznej.
12. działań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca
2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (Dz. U. z 2011r Nr 149, poz. 887) dotyczących prowadzenia ośrodków adopcyjnych.
Rozdział VII
Okres realizacji Programu
Niniejszy Program realizowany będzie od 1 stycznia
2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
Terminy realizacji poszczególnych zadań publicznych określone będą w otwartych konkursach ofert
ogłaszanych przez Zarząd Województwa.
Rozdział VIII
Sposób realizacji Programu
1. Podmiotami uczestniczącymi we współpracy
przy realizacji Programu są:
1) Sejmik Województwa – który uchwala Program
oraz określa wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych
przez organizacje, jako organ stanowiący i kontrolny województwa;
2) Zarząd Województwa – który realizuje bieżącą
współpracę z organizacjami, jako organ wykonawczy województwa poprzez:
a) ogłaszanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Województwa
oraz powoływanie Komisji Konkursowych,
b) podejmowanie decyzji o wyborze oferty na
realizację zadań publicznych po zasięgnięciu
opinii Komisji Konkursowych, a następnie
właściwych Komisji Sejmiku Województwa.
c) właściwe merytorycznie Departamenty Urzędu;
d) organizacje, prowadzące działalność pożytku
publicznego w zakresie odpowiadającym
działaniom województwa lubuskiego;

1) przygotowaniu i prowadzeniu konkursów ofert
dla organizacji na realizację zadań finansowanych ze środków samorządu województwa,
2) sporządzaniu sprawozdań z realizacji Programu,
3) analizie sprawozdań częściowych i końcowych
składanych przez organizacje z realizacji zadań
publicznych,
4) udziale swoich przedstawicieli w spotkaniach i
szkoleniach dotyczących współpracy z organizacjami,
5) współpracy w obszarze działalności pożytku
publicznego z organizacjami, wojewódzkimi
samorządowymi jednostkami organizacyjnymi,
organami administracji publicznej, ośrodkami
badawczymi, mediami.
3. Realizację Programu ze strony Zarządu Województwa koordynuje Departament Infrastruktury
Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Lubuskiego.
Do obowiązków koordynatora należy w szczególności:
1) koordynacja spraw z zakresu współpracy z organizacjami,
2) koordynacja pracy poszczególnych Departamentów Urzędu, w zakresie związanym
z przygotowaniem zasad współpracy, projektu
Programu oraz konsultacji ww. Programu
z organizacjami oraz Radą Działalności Pożytku
Publicznego Województwa Lubuskiego,
3) sporządzanie we współpracy z Departamentami
Urzędu zbiorczych informacji na temat współpracy samorządu województwa z organizacjami, w tym w szczególności o zleconych organizacjom do realizacji zadań publicznych,
4) wpieranie organizacji z terenu województwa
lubuskiego poprzez promocje ciekawych inicjatyw, ułatwienie nawiązywania współpracy z innymi organizacjami, wzajemne informowanie
o planowanych działaniach, opracowywanych
programach, ogłaszanych konkursach.
4. Poszczególne zadania, zlecane organizacjom
pozarządowym, finansowane będą ze środków
przewidzianych w budżecie województwa w następujących działach i rozdziałach (w paragrafach
przewidujących dotacje dla fundacji, stowarzyszeń
i innych podmiotów niepublicznych):
1) w obszarze turystyki regionalnej
Dział 630 – Turystyka
rozdz. 63095 – Pozostała działalność
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2) w obszarze integracji europejskiej
Dział 750 – Administracja publiczna
rozdz. 75095 – Pozostała działalność
3) w obszarze promocji województwa
Dział 750 – Administracja publiczna
rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu
terytorialnego
4) w obszarze kultury
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury
5) w obszarze kultury fizycznej
Dział 926 – Kultura fizyczna
rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej
6) w obszarze edukacji
Dział 801 – Oświata i Wychowanie
rozdz. 80195 – Pozostała działalność
7) w obszarze ochrony zdrowia
Dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdz. 85195 – Pozostała działalność
8) w obszarze polityki społecznej
Dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii
rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Dział 852 – Pomoc społeczna
rozdz. 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
Rozdział IX
Wysokość środków
Wysokość środków przeznaczonych na realizację
zadań określa uchwała Sejmiku Województwa
w sprawie uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na rok 2012 oraz uchwała w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
W 2012 roku na realizację zadań objętych niniejszym
programem planuje się w budżecie województwa
środki w wysokości 3.226.120* zł na realizację zadań
publicznych w ramach otwartych konkursów ofert
oraz na podstawie art. 19a ustawy.
Informacja o środkach finansowych pochodzących
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-
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pełnosprawnych przekazywana jest samorządowi
województwa w I kwartale danego roku.
*

Niniejsza kwota ma charakter szacunkowy i może
zostać skorygowana w zależności od możliwości
finansowych samorządu województwa.
ROZDZIAŁ X
Sposób oceny realizacji Programu
1. Ocena realizacji Programu dokonana będzie
w oparciu o następujące informacje dotyczące
w szczególności:
1) liczby ogłoszonych otwartych konkursów ofert
na realizację zadań publicznych województwa
lubuskiego;
2) wysokości oraz wykorzystania środków finansowych przeznaczonych z budżetu województwa na realizację zadań publicznych przez
podmioty Programu;
3) liczby ofert, które wpłynęły od organizacji
w ramach konkursów;
4) liczby organizacji podejmujących zadania publiczne wynikające z obszarów ujętych w Programie;
5) liczby umów zawartych z podmiotami Programu na realizację zadań publicznych w ramach
środków finansowych przekazanych przez samorząd województwa;
6) liczby podmiotów Programu, które zwróciły się
do samorządu województwa o finansowanie
lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartych konkursów ofert
oraz w ramach własnej inicjatywy;
7) liczby wniosków złożonych przez podmioty
Programu o realizację zadań publicznych
z pominięciem otwartych konkursów ofert;
8) liczby wniosków złożonych przez mieszkańców
województwa bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów Programu o realizacje zadań
publicznych w ramach inicjatywy lokalnej;
9) stopnia zgodności realizowanych przez podmioty Programu zadań wynikających z poszczególnych obszarów ujętych w Programie;
10) liczby zorganizowanych przedsięwzięć mających na celu rozwój podmiotów Programu oraz
ich profesjonalizację;
11) liczby wspólnych przedsięwzięć podejmowanych przez podmioty Programu i województwo,
12) liczby inicjatyw podejmowanych przez podmioty Programu objętych patronatem Marszałka
Województwa Lubuskiego.
2. Bieżącym monitoringiem w zakresie realizacji zadań ujętych w Programie zajmują się właściwie
merytorycznie departamenty Urzędu.
3. Sprawozdanie z realizacji Programu zostanie
sporządzone przez Departament Infrastruktury Społecznej, na podstawie danych przedstawionych
przez poszczególne Departamenty Urzędu.
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4. W terminie do dnia 30 kwietnia 2013 roku
Zarząd Województwa przedłoży Sejmikowi Województwa sprawozdanie z realizacji Programu.
5. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez
zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu
w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip. lubuskie.pl oraz na stronie internetowej Departamentu
Infrastruktury Społecznej www.polityka-spoleczna.
lubuskie.pl.
Rozdział XI
Sposób tworzenia programu i przebieg konsultacji
1. Prace nad przygotowaniem Programu zostały zainicjowane w Departamencie Infrastruktury
Społecznej Urzędu.
2. Przygotowanie Programu objęło realizację
następujących działań:
1) przygotowanie przez właściwe merytorycznie
departamenty Urzędu informacji na temat realizowanych przez nie zadań publicznych w odpowiednim obszarze działania w ramach
współpracy z podmiotami Programu;
2) opracowanie projektu Programu;
3) skierowanie projektu Programu do konsultacji
poprzez upublicznienie na stronie internetowej
Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej
www.bip.lubuskie.pl oraz na stronie internetowej Departamentu Infrastruktury Społecznej
www.polityka-spoleczna.lubuskie.pl;
4) rozpatrzenie opinii i uwag złożonych przez
podmioty Programu podczas konsultacji;
5) konsultowanie Programu z Radą Działalności
Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego;
6) przedłożenie projektu Programu na posiedzeniu
Zarządu Województwa. Przyjęty projekt Programu przekazany zostaje na posiedzenie właściwej
Komisji
Sejmiku
Województwa,
a w dalszej kolejności pod obrady Sejmiku Województwa.
7) Przekazanie do Wojewody w celu zamieszczenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego Uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie uchwalenia Programu
współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2012r. wraz z załącznikiem (Program).
3. Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
Uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego, Program zostaje zamieszczony na stronie internetowej Urzędu w Biuletynie Informacji
Publicznej www.bip.lubuskie.pl oraz na stronie internetowej Departamentu Infrastruktury Społecznej
www.polityka-spoleczna.lubuskie.pl.

Poz. 2918
Rozdział XII

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych
1. Po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na
wykonanie zadań publicznych samorządu województwa w danym obszarze, Zarząd Województwa
powołuje w drodze uchwały Komisję Konkursową,
w celu opiniowania ofert złożonych przez podmioty
Programu.
2. Do obowiązków dyrektorów Departamentów
Urzędu realizujących konkursy ofert na wykonanie
zadań publicznych samorządu województwa w obszarach wskazanych w Programie, należy prowadzenie spraw związanych z powołaniem i pracą Komisji Konkursowej zgodnie z właściwością departamentów.
3.

W skład Komisji Konkursowej wchodzą:

1) przedstawiciele właściwego merytorycznie departamentu;
2) osoby wskazane przez podmioty Programu,
z wyłączeniem osób, które związane są z podmiotami wnioskującymi o dotację;
3) w pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie
obejmującej zakres zadań publicznych, których
konkurs dotyczy, powołane na wniosek Dyrektora departamentu.
4. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje jeżeli:
a) żadna organizacja nie wskaże osób do składu
komisji konkursowej lub
b) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej lub
c) wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust 2d lub art. 15 ust. 2f ustawy.
5. Każdy z członków Komisji Konkursowej,
przed rozpoczęciem jej prac, zobowiązany jest do
złożenia pisemnego oświadczenie o bezstronności.
6. Zarząd Województwa zastrzega sobie prawo
do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu,
zgodnie z uchwałą Nr 249/2050/10 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 11 maja 2010 roku
w sprawie ustalenia regulaminu postępowania w
sprawach o udzielenie dotacji na realizację zadań
publicznych Województwa Lubuskiego określonych
w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), sposobu ich
rozliczania oraz kontroli wykonywania zadań zleconych.
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7. Pracą Komisji Konkursowej kieruje jej Przewodniczący, wybrany na pierwszym posiedzeniu.
Termin i miejsce posiedzenia Komisji określa Dyrektor departamentu realizującego konkurs.
8. O terminie i porządku obrad Komisji Konkursowej każdy z członków Komisji zostaje powiadomiony odrębnym pismem lub faxem przed jej posiedzeniem.
9. Komisja Konkursowa podejmuje decyzje
zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
W przypadku równej ilości głosów decyduje głos
Przewodniczącego.
10. Za udział w posiedzeniach Komisji jej członkom nie przysługuje wynagrodzenie i zwrot kosztów
przejazdu.
11. Departament właściwy merytorycznie przedkłada członkom Komisji wykaz złożonych ofert. Wykaz winien zawierać nazwę oferenta, nazwę zadania,
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całkowity koszt zadania i wnioskowaną przez organizację kwotę dotacji.
12. Do zaopiniowania przez Komisję Konkursową dopuszcza się wszystkie oferty biorące udział
w konkursie. Ocena ofert dokonywana jest w formie
punktowej przez uprawnione osoby właściwego
merytorycznie departamentu, w oparciu o kryteria
określone w „Karcie oceny zadania”.
13. Na podstawie przyznanej punktacji Komisja
Konkursowa rekomenduje właściwej Komisji Sejmiku Województwa oraz Zarządowi Województwa
podmioty Programu biorące udział w konkursie
do dofinansowania.
14. Z prac Komisji sporządzany jest protokół,
który podpisują wszyscy jej członkowie obecni
na posiedzeniu.
15. Treść protokołu Przewodniczący przedstawia
właściwej Komisji Sejmiku oraz Zarządowi Województwa.
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UCHWAŁA NR XVI/145/11
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 21 listopada 2011r.
w sprawie ustalenia zasad na jakich podmioty lecznicze, dla których podmiotem tworzącym jest
Województwo Lubuskie, mogą zbywać, wydzierżawiać, wynajmować, oddawać w użytkowanie oraz
użyczać majątek trwały
Na podstawie art. 18 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa
(Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz. 1590 z późn. zm.) oraz
art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.
o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r., Nr 112,
poz. 654 ), uchwala się co następuje:
Rozdział I
Zbycie majątku trwałego podmiotów leczniczych
§ 1. Nieruchomości będące własnością Województwa Lubuskiego, oddane podmiotom leczniczym w nieodpłatne użytkowanie, nie mogą być
przez te podmioty zbywane.
§ 2. Wszelkie czynności związane ze zbyciem nieruchomości oddanych podmiotom leczniczym
w nieodpłatne użytkowanie, podejmuje Zarząd Województwa Lubuskiego, stosownie do zasad określonych Uchwałą NR XVI/96/2000 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 17 kwietnia 2000r.,
zmienioną Uchwałą NR XXVI/183/2001 z dnia
10 września 2001r., Uchwałą NR XXIII/173/2004
z dnia 22 listopada 2004r., i Uchwałą Nr X/88/2007
z dnia 25 czerwca 2007r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości województwa lubuskiego oraz ich wydzierżawiania
i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata.

§ 3. Podmiot leczniczy, może dokonywać zbycia
nieruchomości nabytych w obrocie cywilnoprawnym, po wyrażeniu opinii przez radę społeczną, oraz
po uzyskaniu zgody Zarządu Województwa.
§ 4. 1. Zbycie majątku ruchomego, który jest
zbędny lub w wyniku restrukturyzacji bądź zmniejszenia świadczonych usług okazał się nadmierny,
albo którego dalsza eksploatacja jest nieuzasadniona ekonomicznie, może być dokonane na podstawie
umotywowanego wniosku podmiotu leczniczego,
skierowanego do Zarządu Województwa Lubuskiego, po uzyskaniu jego zgody i w drodze przetargu
przy uwzględnieniu § 5, § 6. Do wniosku podmiotu
leczniczego w tym przypadku, musi być załączona
opinia rady społecznej.
2. Zbycie majątku ruchomego, zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki, należy każdorazowo
poprzedzić oceną techniczną i ekonomiczną oraz
sporządzić wycenę wartości zbywanego majątku.
§ 5. 1. Zbycie majątku ruchomego w formie bezprzetargowej, może mieć miejsce w przypadku, gdy
minimum dwa kolejne przetargi, mimo obniżenia
ceny wywoławczej zbywanego mienia ruchomego
nie przyniosły rezultatu, lub gdy składniki majątko-
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we mają ustaloną cenę rynkową i jest oczywiste, że
w drodze przetargu nie otrzyma się ceny wyższej.

3. Obowiązek zastosowania procedury przetargowej nie dotyczy umów najmu lokali mieszkalnych.

2. Mienie ruchome, dla którego, mimo obniżenia
ceny wywoławczej, nie wyłoniono nabywcy w drodze przetargu, może zostać poddane likwidacji.

§ 9. 1. Udzielenie zgody, o której mowa w § 8
ust. 1 na dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie nieruchomości lub ich części, na okres dłuższy
niż 3 lata lub na czas nieokreślony, może nastąpić na
odpowiednio umotywowany wniosek podmiotu
leczniczego, sporządzony zgodnie z ust. 2.

3. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2, zobowiązuje się podmioty lecznicze do pisemnego
powiadomienia podmiotu tworzącego o zamiarze
zbycia majątku ruchomego w formie bezprzetargowej lub likwidacji mienia ruchomego. Powiadomienie powinno zawierać szczegółowy opis przedmiotu
zbycia lub likwidacji wraz z uzasadnieniem oraz pozytywną opinię rady społecznej.
4. Z przeprowadzonej sprzedaży lub likwidacji,
podmiot leczniczy sporządza protokół, którego kserokopię przekazuje do wiadomości Zarządu Województwa.
§ 6. 1. Podmiot leczniczy może dokonać bezprzetargowego zbycia sieci uzbrojenia terenu na podstawie wniosku skierowanego do Zarządu Województwa Lubuskiego i po uzyskaniu zgody na dokonanie tej czynności. Zbycie może być dokonane na
rzecz gminy lub podmiotu posiadającego odpowiednią koncesję lub zezwolenie, na warunkach
uzgodnionych w umowie, na podstawie której dochodzi do ich przekazania.
2. W przypadku zbycia sieci uzbrojenia na rzecz
gminy w zakresie wykonywania zadań własnych,
może ono być dokonane bezpłatnie.
3. Do wniosku podmiotu leczniczego musi być
załączona pozytywna opinia rady społecznej oraz
projekt umowy.
§ 7. Podmiot leczniczy, po uzyskaniu pozytywnej
opinii rady społecznej oraz zgody Zarządu Województwa Lubuskiego, może nieodpłatnie przekazać
zbędny majątek ruchomy o którym mowa w § 4, na
rzecz innych samorządowych jednostek organizacyjnych, dla których podmiotem tworzącym jest
Województwo Lubuskie oraz na rzecz publicznych
placówek oświatowych i szkół wyższych, z przeznaczeniem na cele dydaktyczne.
Rozdział II
Dzierżawa, najem, użytkowanie oraz użyczenie
majątku trwałego podmiotów leczniczych.
§ 8. 1. Wydzierżawianie, wynajmowanie, oddawanie w użytkowanie oraz użyczanie nieruchomości
lub ich części, na okres powyżej 3 lat lub na czas
nieokreślony, jest możliwe po uprzednim uzyskaniu
zgody Zarządu Województwa Lubuskiego na dokonanie tej czynności.
2. Dokonanie czynności, o której mowa w ust. 1,
odbywa się z zastosowaniem procedury przetargowej, obowiązującej w danym podmiocie leczniczym.

2. Wniosek, który należy złożyć nie później niż
30 dni przed planowanym podpisaniem umowy
dzierżawy, najmu lub użyczenia, powinien zawierać:
1) szczegółowe określenie przedmiotu dzierżawy,
najmu bądź użyczenia:
a) położenie i nr działki, będącej w całości lub
w części przedmiotem dzierżawy, najmu,
użytkowania lub użyczenia,
b) rodzaj i powierzchnia przedmiotu dzierżawy,
najmu, użytkowania lub użyczenia,
c) okres dzierżawy, najmu, użytkowania lub
użyczenia,
d) przeznaczenie wydzierżawianych, wynajmowanych lub użyczanych nieruchomości,
e) w przypadku obiektów wymagających remontu, należy podać wysokość koniecznych
do poniesienia nakładów inwestycyjnych.
2) pozytywną opinię rady społecznej,
3) projekt umowy dzierżawy, najmu, użytkowania
lub użyczenia, zawierający zapis o możliwości
rozwiązania umowy z dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia
4) oświadczenie kierownika podmiotu leczniczego, że dzierżawa, najem, użytkowanie lub użyczenie nieruchomości lub ich części, na okres
dłuższy niż 3 lata lub na czas nieokreślony, nie
ograniczy możliwości realizacji zadań statutowych, nie wpłynie negatywnie na warunki
i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych,
oraz nie naruszy przepisów art. 13 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej.
§ 10. 1. Wydzierżawianie, wynajmowanie, oddawanie w użytkowanie lub użyczenie, nieruchomości lub jej części na okres do 3 lat, odbywa się
z zastosowaniem procedury przetargowej. W tym
przypadku zobowiązuje się podmioty lecznicze, do
powiadomienia Zarządu Województwa o tym zamiarze, nie później niż 30 dni przed podpisaniem umowy dzierżawy, najmu lub użyczenia.
2. Powiadomienie o którym mowa w ust. 1 powinno zawierać:
a) położenie i numer działki, będącej w całości
lub w części przedmiotem dzierżawy, najmu
lub użyczenia,
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b) rodzaj i powierzchnia przedmiotu dzierżawy,
najmu, użytkowania lub użyczenia,
c) okres dzierżawy, najmu, użytkowania lub
użyczenia,
d) nazwa i adres najemcy, dzierżawcy, biorącego w najem użytkowanie lub użyczenie,
e) cel umowy dzierżawy, najmu, użytkowania
lub użyczenia,
f)

w przypadku obiektów wymagających remontu, podać wysokość koniecznych do poniesienia nakładów inwestycyjnych,

g) stawkę czynszu oraz osiągane korzyści miesięczne (brutto i netto) z tytułu dzierżawy,
najmu, użytkowania lub użyczenia,
§ 11. W przypadku, gdy po umowie zawartej na
czas oznaczony do 3 lat, strony zawierają kolejną
umowę, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, w zależności od wielkości powierzchni będącej przedmiotem tej umowy, obowiązują następujące zasady:
1. gdy powierzchnia nie przekracza 50m2, obowiązują zasady określone w § 10 niniejszej uchwały,
2. gdy powierzchnia jest równa lub przekracza
50m2, wymagana jest zgoda Zarządu Województwa Lubuskiego, i obowiązują zasady
określone w § 9 niniejszej uchwały.
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§ 12. 1. W przypadku wydzierżawienia, wynajęcia, użyczenia lub oddania w użytkowanie mienia
ruchomego, podmiot leczniczy, przed podpisaniem
stosownej umowy, musi uzyskać zgodę Zarządu
Województwa Lubuskiego.
2. Zarząd Województwa Lubuskiego wydaje
zgodę na umotywowany wniosek podmiotu leczniczego, po przedstawieniu warunków umowy dzierżawy, najmu, użyczenia lub użytkowania majątku
ruchomego.
Rozdział III
Postanowienia końcowe
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Lubuskiego.
§ 14. Traci moc Uchwała Nr XXXV/344/2009
Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 maja
2009r. w sprawie ustalenia zasad na jakich samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej dla których organem założycielskim jest Województwo
Lubuskie, mogą zbywać, wydzierżawiać wynajmować, oddawać w użytkowanie oraz użyczać majątek
trwały.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Sejmiku
Tomasz Możejko
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UCHWAŁA NR 513/2011
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 29 listopada 2011r.
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11
ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz. U.
z 2001r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) oraz art. 91
ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) – Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze, po przeprowadzeniu postępowania nadzorczego w przedmiocie
zgodności z prawem uchwały Nr XIII.67.2011 Rady
Gminy Górzyca z dnia 28 października 2011r.
w sprawie zasad dofinansowania zadań związanych
z usuwaniem
wyrobów
zawierających
azbest
z terenu Gminy Górzyca – stwierdza:
nieważność badanej uchwały w całości – z uwagi na
jej podjęcie z naruszeniem art. 403 ust. 2 - 5 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2008r. Nr 125, poz. 150 z późn. zm.).

UZASADNIENIE
Uchwała Rady Gminy Górzyca objęta badaniem
nadzorczym została doręczona tut. Izbie w dniu
21 listopada 2011r. Oceniając zgodność postanowień badanej uchwały z przepisami prawa Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
ustaliło, że organ stanowiący Gminy Górzyca, powołując się między innymi na przepisy art. 403 ust. 2,
ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony środowiska – ustalił zasady wspierania
przedsięwzięć zmierzających do poprawy środowiska przez kontrolowaną utylizację odpadów budowlanych zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych, gospodarczych i innych
obiektów (§ 1 ust. 1 uchwały). Zgodnie z § 2 - środki
finansowe przeznaczone na udzielenie dotacji pochodzić będą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu pn. ”Gospodarowanie odpadami innymi niż
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komunalne”. „Kwota dofinansowania przedsięwzięć
może stanowić do 85% kosztów kwalifikowanych
obejmujących koszty demontażu, transportu oraz
unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.
Koszt co najmniej 15% stanowi niezbędny wkład
własny Wnioskodawcy” (§ 3 uchwały). Z postanowień § 3 badanej uchwały wynika, że w realizacji
przedsięwzięć - nie wystąpi udział środków finansowych Gminy Górzyca. W § 4 badanej uchwały
postanowiono ponadto, że „W przypadku dofinansowania przekazywanego za pośrednictwem Gminy
Górzyca, zasady pomocy publicznej stosowane są
w odniesieniu do osób fizycznych (..)". Na podstawie
art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska - do zadań własnych gmin
należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a
ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42
w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów
z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402
ust. 4-6, stanowiących dochody budżetów gmin,
pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów
przekazywaną do wojewódzkich funduszy. Zgodnie
z treścią art. 403 ust. 4 powołanej wyżej ustawy
Prawo ochrony środowiska finansowanie ochrony
środowiska i gospodarki wodnej, o którym mowa
w ust. 1 i 2, może polegać na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
27
sierpnia
2009r.
o finansach publicznych
- z budżetu gminy lub budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji:
1) podmiotów niezaliczonych do sektora finansów
publicznych, w szczególności: a) osób fizycznych,
b) wspólnot mieszkaniowych, c) osób prawnych,
d) przedsiębiorców; 2) jednostek sektora finansów
publicznych będących gminnymi lub powiatowymi
osobami prawnymi. Powołane wyżej przepisy wskazują na to, że organ stanowiący Gminy Górzyca
- podejmując uchwałę objętą badaniem nadzorczym – naruszył zakres upoważnienia do dokonania
regulacji w zakresie dotacji udzielanych z budżetu
Gminy Górzyca, określony przez art. 403 ust. 5
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ustawy Prawo ochrony środowiska, na podstawie
którego upoważniony został do określenia zasad
udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji
w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikającym z przepisów art. 400a ust. 1 pkt 2,
5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy Prawo
ochrony środowiska oraz do uregulowania trybu
postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. Badana uchwała odnosi się bowiem do finansowania przedsięwzięć zmierzających
do poprawy środowiska przez kontrolowaną utylizację odpadów budowlanych zawierających azbest,
pochodzących z budynków mieszkalnych, gospodarczych i innych obiektów – ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – przekazywanych za pośrednictwem
Gminy Górzyca – co wynika z treści powołanego
wyżej § 4 badanej uchwały. Uchwała nie reguluje
natomiast zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikającym z przepisów art. 400a
ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42
ustawy Prawo ochrony środowiska – naruszając
w ten sposób przepisy art. 403 ust. 5 ustawy Prawo
ochrony środowiska. Wobec przedstawionego wyżej
stanu sprawy - Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze orzekło jak w sentencji
niniejszej uchwały.
Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze, – służy Gminie
Górzyca prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., za pośrednictwem tut. Kolegium, w terminie 30 dni od
daty doręczenia uchwały.
Przewodniczący Kolegium:
Ryszard Zajączkowski
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UCHWAŁA NR 524/2011
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 29 listopada 2011r.
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11
ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz. U.
z 2001r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) oraz art. 91
ust. 1 i 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) – Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze, po przeprowadzeniu postępowania nadzorczego w przedmiocie
zgodności z prawem uchwały Nr XV/130/11 Rady
Miejskiej w Strzelcach Kraj. z dnia 27 października

2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub
kluby dziecięce na obszarze Gminy Strzelce Kraj.
stwierdza nieważność zapisu zawartego w § 1 ust. 4 uchwały
– z powodu sprzeczności z art. 32 - ustawy z dnia
7 kwietnia 1997r. Konstytucji RP (Dz. U. Nr 78,
poz. 483 ze zm.) i art. 60 ustawy z dnia 4 lutego
2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U.
Nr 45, poz. 253 ze zm.).
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UZASADNIENIE
Uchwała objęta postępowaniem nadzorczym - została doręczona tut. Izbie w dniu 7 listopada 2011r.
Badaną uchwałą Rada Miejska w Strzelcach Kraj.
uchwaliła na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia
4 lutego 2001r. o opiece nad dziećmi wieku do 3 lat
- cyt. wyżej wysokość i zasady ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby
dziecięce na obszarze Gminy Strzelce Kraj. Oceniając zgodność postanowień uchwały z przepisami
prawa, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze ustaliło, że Rada Miejska
w Strzelcach Kraj., w § 1 ust. 4 badanej uchwały
postanowiła, że „Dotacją objęte są dzieci rodziców
zamieszkałych lub pracujących na terenie Gminy
Strzelce Krajeńskie oraz rodziców uczących się”.
Taki zapis w ocenie Kolegium narusza obowiązujące
przepisy prawa w tym zakresie. Mianowicie z art. 60
ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad
dziećmi w wieku do 3 lat – cyt. wyżej wynika, że
podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy
mogą otrzymać na każde dziecko objęte opieką
w żłobku lub klubie dziecięcym dotację z budżetu
gminy. Natomiast ustęp 2 art. 60 stanowi, że wysokość i zasady ustalania dotacji celowej określa rada
gminy w drodze uchwały. Z w/w cytowanych prze-
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pisów prawa wynika jednoznacznie, że dotacja celowa na powyższe zadanie nie jest obligatoryjna,
jednak w przypadku podjęcia takiej uchwały przez
organ stanowiący wynika, iż dotacja ma dotyczyć
każdego dziecka. Nie można czynić w tym zakresie
żadnych wyjątków. Objęcie dotacją tylko rodziców
zamieszkałych lub pracujących oraz uczących się
narusza konstytucyjną zasadę równości obywateli
wobec prawa wyrażoną w art. 32 Konstytucji RP.
Zatem wszyscy rodzice muszą być traktowani równo
wobec prawa, bez względu na to „co robią” lub
gdzie mieszkają. Mając powyższe na uwadze - Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej
Górze orzekło jak w sentencji niniejszej uchwały.
Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze – w zakresie
stwierdzonej nieważności uchwały, służy Gminie
prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., za pośrednictwem tut. Kolegium, w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały.
Przewodniczący Kolegium:
Ryszard Zajączkowski
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UCHWAŁA NR 525/2011
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 29 listopada 2011r.
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11
ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz. U.
z 2001r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) oraz art. 91
ust. 1 i 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) – Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze, po przeprowadzeniu postępowania nadzorczego w przedmiocie
zgodności z prawem uchwały Nr 82/6/IX/11 Rady
Miejskiej w Iłowej z dnia 27 października 2011r.
zmieniającej uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez
Gminę - stwierdza:
nieważność zapisów zawartych w § 1 pkt 2) i pkt 3)
uchwały – z powodu sprzeczności z art. 7 - ustawy
z dnia 7 kwietnia 1997r. Konstytucja RP (Dz. U.
Nr 78, poz. 483 ze zm.), art. 27 ust. 1 i ust. 2 ustawy
z dnia 25 czerwca 2011r. o sporcie (Dz. U. Nr 127,
poz. 857 ze zm.), oraz art. 47 i art. 250 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157. poz. 1240 ze zm.)
UZASADNIENIE
Uchwała objęta postępowaniem nadzorczym - została doręczona tut. Izbie w dniu 4 listopada 2011r.

Badaną uchwałą Rada Miejska w Iłowej na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 2011r.
- cyt. wyżej zmieniła uchwałę Nr 36/6/V/11 z dnia
25 marca 2011r. w sprawie określenia warunków
i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę
Iłowa. Oceniając zgodność postanowień uchwały
z przepisami prawa, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze ustaliło, że Rada
Miejska w Iłowej badaną uchwałą (§ 1 pkt 2) nadała
nowe brzmienie § 8, w którym zapisano między innymi: „8.1. Określa się górne kwoty dotacji w roku
budżetowym dla klubów sportowych posiadających
sekcję piłki nożnej w zależności od najwyższej klasy
rozgrywek organizowanych przez Polski Związek
Piłki Nożnej, w której ta sekcja uczestniczy, według
stanu na dzień składania wniosku:: 1) liga III i wyższe
– 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 żadnych rozgrywkach – do 5.000 złotych 2. Określa się górną kwotę dotacji w roku budżetowym dla
klubów sportowych nie posiadających sekcji piłki
nożnej do wysokości 5.000 złotych. 3. Górne kwoty
dotacji określone w ust.1 i ust. 2 nie ulegają sumowaniu. Klub sportowy korzysta z najbardziej ko-
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rzystnej dla siebie górnej kwoty dotacji ….”. Te zapisy wyżej cytowane i pozostałe zawarte w tym
punkcie oraz w pkt 3) uchwały, w którym nadano
nowe brzmienie wnioskowi o dotację w ocenie Kolegium naruszają obowiązujące przepisy prawa
w tym zakresie. Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy
o sporcie tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu stanowi zadanie własne jednostek samorządu terytorialnego.
Sportem natomiast według art. 2 ustawy o sporcie
– cyt. wyżej są wszelkie formy aktywności fizycznej,
które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane
wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na
wszelkich poziomach. Sport wraz z wychowaniem
fizycznym, rehabilitacją ruchową składają się na
kulturę fizyczną. Aby umożliwić jednostkom samorządu terytorialnego realizację zadania własnego,
o którym mowa w ust. 1 art. 27 ustawy o sporcie,
ustawodawca w ust. 2 tego artykułu wskazał, że
organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może określić w drodze uchwały, warunki i tryb
finansowania zadania własnego, o którym mowa
w ust. 1 wskazując w uchwale cel publiczny z zakresu sportu, który ta jednostka zamierza osiągnąć.
Rada Miejska w Iłowej wypełniając dyspozycję
art. 27 ust. 2 ustawy o sporcie podjęła stosowną
uchwałę Nr 36/6/V/11 na sesji w dniu 25 marca
2011r. Natomiast dokonując zmiany tej uchwały
poprzez nadanie nowego brzmienia § 8 tej uchwały
i zmianę treści wniosku o dotację Rada Miejska naruszyła art. 27 ust. 2 ustawy o sporcie. Przepis ten
nie pozwala na określanie górnych kwot dotacji celowej dla określonych zróżnicowanych podmiotów.
Organ stanowiący jako organ władzy publicznej
może działać w myśl art. 7 Konstytucji RP, wyłącznie
na podstawie i w granicach prawa. Poprzez nadanie
nowego brzmienia § 8 uchwały naruszono także
art. 47 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych – cyt. wyżej, zgodnie z którym podmiot
wnioskujący o przyznanie środków publicznych na
realizację wyodrębnionego zadania powinien przed-
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stawić ofertę wykonania zadania zgodnie z zasadami
uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
Nie ma znaczenia w tym przypadku np., w której
klasie, czy też lidze rozgrywek organizowanych przez
Polski Związek Piłki Nożnej jest sklasyfikowany, czy
też nie uczestniczy w żadnych rozgrywkach. Wysokość dotacji celowej, ani też jej górna granica nie
może być określona w uchwale organu stanowiącego, gdyż jak wynika jednoznacznie z art. 250 ustawy
o finansach publicznych - cyt. wyżej jest to wyłączna
kompetencja zarządu jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z tą normą prawną zarząd jst,
udzielając dotacji celowej zawiera umowę, która
określa w szczególności: 1) wysokość dotacji, cel lub
opis zakresu rzeczowego zadania, na którego realizację są przekazywane środki dotacji; 2) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego; 3) termin i sposób
rozliczenia udzielonej dotacji oraz termin zwrotu
niewykorzystanej części dotacji celowej, z tym że
termin ten nie może być dłuższy niż terminy zwrotu
określone w niniejszym dziale. Mając powyższe na
uwadze - Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze orzekło jak w sentencji niniejszej uchwały. Ponadto wskazuje się ,iż w podstawie
prawnej badanej uchwały nie należało powoływać
art. 221 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, gdyż
ta norma prawna nie ma zastosowania do badanej
uchwały, podjętej na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy
o sporcie
Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze – w zakresie
stwierdzonej nieważności uchwały, służy Gminie
prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., za pośrednictwem tut. Kolegium, w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały.
Przewodniczący Kolegium:
Ryszard Zajączkowski
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UCHWAŁA NR 531/2011
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 29 listopada 2011r.
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11
ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz. U.
z 2001r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) oraz art. 91
ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze, po przeprowadzeniu postępowania nadzorczego w przedmiocie zgodności
z prawem uchwały Nr XV/110/11 Rady Miejskiej

w Lubsku z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, stwierdza:
1. nieważność w części § 1 ust. 1 wskazanej wyżej
uchwały – w zakresie zwrotu ”oraz budowle”
- jako sprzecznego z art. 7, art. 217 ustawy
z dnia 2 kwietnia 1997r. Konstytucja RP (Dz. U.
Nr 78, poz. 483) w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 8
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
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z późn. zm.) oraz z dyspozycją art. 7 ust. 3 w zw.
z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t.
Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.);
2. nieważność w części § 1 ust. 2 wskazanej wyżej
uchwały – w zakresie zwrotu ”oraz budowli”
- jako sprzecznego z art. 7, art. 94, art. 217
ustawy z dnia 2 kwietnia 1997r. Konstytucja RP
(Dz. U. Nr 78, poz. 483) w zw. z art. 18 ust. 2
pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) oraz z dyspozycją
art. 7 ust. 3 w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach
lokalnych (j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613
z późn. zm.).
UZASADNIENIE
Przedmiotowa uchwała wpłynęła do Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w dniu
15 listopada 2011r. Oceniając zgodność jej postanowień z przepisami prawa, Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze ustaliło, że
zapis dokonany w § 1 ust. 1 przedmiotowej uchwały
o treści: „Zwalnia się z podatku od nieruchomości
grunty, budynki lub ich części oraz budowle wykorzystywane na potrzeby statutowej działalności
w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz pomocy społecznej”, w części dotyczącej
słów ”oraz budowle” - jest sprzeczny z art. 7,
art. 217 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997r. Konstytucja
RP (Dz. U. Nr 78, poz. 483) w zw. z art. 18 ust. 2
pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) oraz z dyspozycją art. 7 ust. 3 w zw.
z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych. Ponadto, w ocenie
Kolegium - zapis dokonany w § 1 ust. 2 przedmiotowej uchwały, o treści: „Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 nie dotyczą gruntów, budynków lub ich
części oraz budowli związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej”, w części dotyczącej
słów: ”oraz budowli” - narusza art. 7, art. 94, art. 217
ustawy z dnia 2 kwietnia 1997r. Konstytucja RP
(Dz. U. Nr 78, poz. 483) w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 8
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) oraz z dyspozycąa art. 7 ust. 3 w zw. z art. 2
ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z powołanym
wyżej art. 7 ustawy Konstytucja RP - organy władzy
publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Zatem wywiedziona z przepisu prawa norma
prawna, jest podstawą dla działania upoważnionego
w tym przepisie organu. Uszczegółowienie i rozwinięcie regulacji wynikającej z zasady ustrojowej,
wyrażonej w art. 7 Konstytucji RP wywieść można
natomiast, jeżeli chodzi o stanowienie przepisów
miejscowego prawa podatkowego przez organy
stanowiące gmin - wprost z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym. To właśnie ten przepis

Poz. 2923

stanowi, że do wyłącznej właściwości rady gminy
należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat, jednakże organ stanowiący ma to czynić
w granicach określonych w ustawach. Zgodnie natomiast z art. 217 Konstytucji RP nakładanie podatków i innych danin publicznych, określanie podmiotów i przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń
oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków
- następuje w drodze ustawy. Tym samym o tym czy
dany przedmiot podlega opodatkowaniu czy też nie,
w świetle Konstytucji RP - decyduje ustawa, w tym
przypadku ustawa o podatkach i opłatach lokalnych,
wskazująca w art. 2 ust. 1 pkt 3, że opodatkowaniu
podatkiem od nieruchomości podlegają budowle
lub ich części związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej. Zatem ustawa ta wyłącza z opodatkowania budowle lub ich części, w rozumieniu prawa budowlanego, które nie są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Mając powyższe
na uwadze uchwała rady gminy nie może, w tym
zakresie wprowadzać zwolnienia z podatku od nieruchomości budowli nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, skoro ustawodawca
wykluczył tego typu budowle lub ich części z opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Granicę
dopuszczalności działania rady gminy, w zakresie
wprowadzania zwolnień w podatku od nieruchomości - wyznacza ustawa z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych. Ustawa ta określa
w art. 7 ust. 3, że organ stanowiący gminy może
wyłącznie w drodze uchwały wprowadzić inne niż
określone w ust. 1 tego przepisu zwolnienia o charakterze przedmiotowym. Nie może modyfikować
regulacji przedmiotu opodatkowania podatkiem od
nieruchomości, określonego w art. 2 ust. 1 pkt 3,
bowiem regulacja tego przepisu - nie ma charakteru
zwolnienia przedmiotowego lecz stanowi wykonanie
dyspozycji art. 217 Konstytucji RP, zgodnie z którym
określenie przedmiotów opodatkowania zostało
zastrzeżone do regulacji w drodze ustawy nie zaś
uchwały rady gminy. Kompetencja organu stanowiącego dotyczy tylko i wyłącznie wprowadzania
innych zwolnień przedmiotowych, niż określone
ustawowo w art. 7 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. W świetle powyższych rozważań, za
niezgodną z prawem uznać należy, w ocenie Kolegium Izby - również dyspozycję § 1 ust. 2 przedmiotowej uchwały, o treści: „Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 nie dotyczą gruntów, budynków lub ich
części oraz budowli związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej, w części dotyczącej słów:
”oraz budowli”, która narusza art. 7, art. 94, art. 217
ustawy z dnia 2 kwietnia 1997r. Konstytucja RP
(Dz. U. Nr 78, poz. 483) w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 8
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) oraz z dyspozycją art. 7 ust. 3 w zw. z art. 2
ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2006r.
Nr 121, poz. 844 z późn. zm.).
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Przedmiotowy zapis dotyczący budowli skutkuje
bowiem zwolnieniem z podatku od nieruchomości
- budowli lub ich części, które ustawodawca, w art. 2
ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
- wyłącza przedmiotowo z opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Rada gminy w tym zakresie
naruszyła art. 94 ustawy Konstytucja RP - wprowadzając zapis w § 1 ust. 2 badanej uchwały, bez upoważnienia ustawowego i zarazem z naruszeniem
upoważnienia ustawowego wyrażonego, w przypadku wprowadzania zwolnień przedmiotowych
w podatku od nieruchomości - w art. 7 ust. 3 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych. Mając powyższe
na uwadze - Kolegium Regionalnej Izby Obrachun-
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kowej w Zielonej Górze orzekło jak w sentencji niniejszej uchwały.
Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej
w Zielonej
Górze,
w zakresie
stwierdzenia nieważności postanowień badanej
uchwały – służy Gminie prawo złożenia skargi do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., za pośrednictwem tut. Kolegium, w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały.
Przewodniczący Kolegium:
Ryszard Zajączkowski
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UCHWAŁA NR 532/2011
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 29 listopada 2011r.
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11
ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz. U.
z 2001r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) oraz art. 91
ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze, po przeprowadzeniu postępowania nadzorczego w przedmiocie zgodności
z prawem uchwały Nr XII/71/2011 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 27 października 2011r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, stwierdza:
nieważność powołanej wyżej uchwały w części dotyczącej § 1 pkt 7 – w zakresie zwrotu ”od budynków
lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności
leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych
świadczeń - 4,47zł od 1m2 powierzchni użytkowej”
jako sprzecznego z art. 7, art. 94, art. 217 ustawy
z dnia 2 kwietnia 1997r. Konstytucja RP (Dz. U.
Nr 78, poz. 483) w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d w zw.
z art. 20 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.
Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) w zw.
z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie górnych granic stawek
kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 roku
(MP z 2011r. Nr 95, poz. 961).
UZASADNIENIE
Przedmiotowa uchwała wpłynęła do Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w dniu 8 listopada 2011r. Oceniając zgodność jej postanowień

z przepisami prawa, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze ustaliło, że zapis dokonany w §1 pkt 7 – w zakresie zwrotu ”od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,47zł od 1m2 powierzchni
użytkowej” narusza art. 7, art. 94, art. 217 ustawy
z dnia 2 kwietnia 1997r. Konstytucja RP (Dz. U.
Nr 78, poz. 483) w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d w zw.
z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2010r.
Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) w zw. z obwieszczeniem
Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r.
w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 roku (MP z 2011r.
Nr 95, poz. 961). Zgodnie z powołanym wyżej
art. 7 ustawy Konstytucja RP - organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.
Zatem wywiedziona z przepisu prawa norma prawna, jest podstawą dla działania upoważnionego
w tym przepisie organu. Uszczegółowienie i rozwinięcie regulacji wynikającej z zasady ustrojowej,
wyrażonej w art. 7 Konstytucji RP, wywieść można
natomiast, jeżeli chodzi o stanowienie przepisów
miejscowego prawa podatkowego przez organy
stanowiące gmin - wprost z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym. Przepis ten stanowi, że
do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat,
jednakże organ stanowiący ma to czynić w granicach określonych w ustawach. Zgodnie natomiast
z art. 217 Konstytucji RP - nakładanie podatków
i innych danin publicznych, określanie podmiotów
i przedmiotów opodatkowania i stawek podatko-
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wych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń
oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków
następuje w drodze ustawy. Tym samym o wysokości stawek w podatku od nieruchomości, decyduje
nie tylko wola organu stanowiącego, realizującego
politykę podatkową gminy, lecz również ustawodawca - wprowadzając upoważnienie dla rady - do
podejmowania uchwał dotyczących podatków
i opłat lokalnych, w granicach określonych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Art. 5 ust. 1
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - realizuje
zasadę wyrażoną w art. 7 i 217 Konstytucji RP, poprzez wyraźne wskazanie, że rada gminy w drodze
uchwały określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że stawki nie mogą przekroczyć
w roku 2012, w przypadku budynków lub ich części
związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych,
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń
- 4,45zł od 1m2 powierzchni użytkowej - a nie jak
wskazała Rada Gminy - 4,47zł od 1m2 powierzchni
użytkowej. Istotna w tym zakresie jest regulacja wynikająca wprost z art. 20 ust. 1 i 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w których to przepisach
ustawodawca wskazuje, że górne granice stawek
kwotowych, określone w art. 5 ust. 1, art. 10 ust. 1
i art. 19 pkt 1, obowiązujące w danym roku podatkowym - ulegają corocznie zmianie na następny rok
podatkowy, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie
pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają
zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku
poprzedniego. Natomiast w art. 20 ust. 2 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych zawarto upoważnienie dla Ministra Finansów - do ogłoszenia
w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” - górnych
granic stawek kwotowych na każdy rok podatkowy,
z uwzględnieniem zasady określonej w art. 20 ust. 1
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zaokrąglając je w górę do pełnych groszy. Tym samym zakres
dopuszczalnej regulacji wysokości stawki podatku
od nieruchomości przez radę gminy, w przypadku
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budynków lub ich części związanych z udzielaniem
świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów
o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty
udzielające tych świadczeń - dopuszczalny był
w zakresie takiego ustalenia jej wysokości aby została prawidłowo wykonana dyspozycja art. 5 ust. 1
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, a więc tak
aby nie przekroczyć rocznie wysokości stawki maksymalnej, określonej w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. Zgodnie z tym
obwieszczeniem stawka maksymalna podatku od
nieruchomości od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń,
wynosi w roku 2012 - 4,45zł od 1m2 powierzchni
użytkowej. Ustalając stawkę wyższą - Rada Gminy
przekroczyła upoważnienie w tym zakresie, określone w art. 5 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zw. z art. 217 Konstytucji RP. Niezależnie
od tego Rada Gminy - przekraczając granicę ustawowego upoważnienia i określając wysokość stawki
w roku 2012 ponad wynikającą z obwieszczenia Ministra Finansów - naruszyła art. 94 Konstytucji RP,
który stanowi, że organy samorządu terytorialnego
oraz terenowe organy administracji rządowej, na
podstawie i w granicach upoważnień zawartych
w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego
obowiązujące na obszarze działania tych organów.
Mając powyższe na uwadze - Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze orzekło jak
w sentencji niniejszej uchwały.
Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze, w zakresie
stwierdzenia nieważności postanowień badanej
uchwały – służy Gminie prawo złożenia skargi do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., za pośrednictwem tut. Kolegium, w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały.
Przewodniczący Kolegium:
Ryszard Zajączkowski
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INFORMACJA
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
NR OSZ-4110-20 (11)/2011/324/BO
z dnia 24 listopada 2011r.
o decyzji Nr WCC/619-ZTO-B/324/W/OSZ/2011/BO
W dniu 24 listopada 2011r., na wniosek ECO Żagań
Sp. z o.o. z siedzibą w Żaganiu Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił zmienić przedmiot
i zakres działalności Koncesjonariusza, określony
w koncesji na wytwarzanie ciepła.
Decyzją z dnia 16 listopada 1998r. Nr WCC/619/
324/U/3/98/DN zmienioną decyzjami z dnia 16 paź-

dziernika 2001r. Nr WCC/619A/324/W/3/2001/RW,
z dnia 29 grudnia 2004r. Nr WCC/619B/324/
W/OSZ/2004/BS, z dnia 15 lutego 2006r. Nr WCC/
619C/324/ W/OSZ/ 2006/BK, z dnia 14 listopada
2006r. Nr WCC/619D/324/W/OSZ/2006/BK, z dnia
6 września 2007r. Nr WCC/619-ZTO/324/W/OSZ/
2007/RN, z dnia 26 czerwca 2008r. Nr WCC/619-ZTOA/324/W/OSZ/2008/MB oraz z dnia 23 października
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2008r.
Nr
WCC/619-ZTO-B/324/W/OSZ/2008/MB
udzielono przedsiębiorcy: ECO Żagań Sp. z o.o.
z siedzibą w Żaganiu koncesji na wytwarzanie ciepła
na okres do dnia 30 listopada 2025r., określając jednocześnie w punkcie Nr 1 decyzji „PRZEDMIOT
I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI.
Pismem z dnia 18 sierpnia 2011r. (data wpływu do
Urzędu 22 sierpnia 2011r.), Koncesjonariusz wystąpił o zmianę wydanej decyzji koncesyjnej w związku
z zakończeniem eksploatacji kotłowni gazowych przy
ul. II Armii Wojska Polskiego 7a o mocy 0,940 MW
i przy ul. Jana Keplera 48a o mocy 1,240 MW
w Żaganiu. Koncesjonariusz poinformował, iż po
wprowadzonych zmianach, łączna moc zainstalowana w 12 eksploatowanych źródłach ciepła wyniesie 31,93 MW. Dla wnioskowanej zmiany Koncesjonariusz przedłożył niezbędną dokumentację uwierzytelniającą.
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Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze. zm.) w związku
z art. 30 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz. U.
z 2006r. Nr 89, poz. 625 ze zm.), Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił zmienić swoją decyzję
z dnia 16 listopada 1998r. Nr WCC/619/324/
U/3/98/DN w sprawie udzielenia koncesji na wytwarzanie ciepła, zgodnie z wnioskiem przedsiębiorstwa.
z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Północno-Zachodniego
Oddziału Terenowego
z siedzibą w Szczecinie
Anna Bródka
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INFORMACJA
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
NR OSZ-4110-21 (9)/2011/14720/BO
z dnia 8 grudnia 2011r.
o decyzji Nr WCC/1196C/14720/W/OSZ/2011/BO
W dniu 8 grudnia 2011r., na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Strzelcach Krajeńskich Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił
zmienić przedmiot i zakres działalności Koncesjonariusza, określony w koncesji na wytwarzanie ciepła.

z przetworzenia brykietów ze zrębków drzewnych
w jednym kotle wodnym. Po wprowadzonych zmianach, łączna moc zainstalowana w 23 eksploatowanych źródłach ciepła wyniesie 14,209 MW. Dla
wnioskowanej zmiany Koncesjonariusz przedłożył
niezbędną dokumentację uwierzytelniającą.

Decyzją z dnia 6 sierpnia 2009r. Nr WCC/1196/14720/
W/OSZ/2009/WK, zmienioną decyzją z dnia 30 grudnia 2009r. Nr WCC/1196A/14720/W/OSZ/2009/BO
oraz decyzją z dnia 3 grudnia 2010r. Nr WCC/
1196B/14720/W/OSZ/2009/BO udzielono przedsiębiorcy: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Strzelcach Krajeńskich koncesji na wytwarzanie
ciepła na okres do dnia 4 sierpnia 2025r., określając
jednocześnie w punkcie Nr 1 decyzji „PRZEDMIOT
I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI.

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze. zm.) w związku
z art. 30 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz. U.
z 2006r. Nr 89, poz. 625 ze zm.), Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił zmienić swoją decyzję
z dnia 6 sierpnia 2009r. Nr WCC/1196/14720/W/
OSZ/2009/WK w sprawie udzielenia koncesji na wytwarzanie ciepła, zgodnie z wnioskiem przedsiębiorstwa.

Pismem z dnia 20 października 2011r., znak: E-GK/
3964/2011 (data wpływu do Urzędu 24 października
2011r.), Koncesjonariusz wystąpił o zmianę wydanej
decyzji w związku z wypowiedzeniem przez wspólnoty Mieszkaniowe nr 79, 80, 81 umowy na dostarczanie ciepła ze źródła w miejscowości Ogardy
(Ogardy – Osiedle) o mocy 0,200 MW, pochodzącej

z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Północno-Zachodniego
Oddziału Terenowego
z siedzibą w Szczecinie
Anna Bródka
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DECYZJA
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
NR OSZ-4210-52(9)/2011/334/IX/JG
z dnia 9 grudnia 2011r.
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami),
w związku z art. 30 ust. 1, art. 45 i 47 ust. 1 ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne
(Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Energetyki Cieplnej
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Międzyrzeczu zwanego w dalszej części decyzji
„Przedsiębiorstwem energetycznym” zawartego
w piśmie z dnia 14 października 2011r., które wpłynęło do Północno - Zachodniego Oddzialu Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą
w Szczecinie w dniu 18 października 2011r.
w sprawie zmiany taryfy dla ciepła, zatwierdzonej
decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Nr OSZ-4210-21(15)/2011/334/IX/JG z dnia 22 sierpnia 2011r.
postanawiam
zatwierdzić dokonaną przez Przedsiębiorstwo energetyczne zmianę taryfy dla ciepła, która to zmiana
stanowi załącznik do niniejszej decyzji.
UZASADNIENIE
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (zwany w dalszej części decyzji „Prezesem URE”) decyzją z dnia
22 sierpnia 2011r. Nr OSZ-4210-21(15)/2011/334/
IX/JG zatwierdził taryfę dla ciepła ustaloną przez
Przedsiębiorstwo energetyczne, które posiada koncesje udzielone przez Prezesa URE w dniu 1 października 1998r. na wytwarzanie ciepła Nr WCC/145/
334/U/1/98/MS (ze zmianami) oraz na przesyłanie
i dystrybucję ciepła Nr PCC/156/334/U/1/98/MS (ze
zmianami).
Pismem z dnia 14 października 2011r. Przedsiębiorstwo energetyczne wystąpiło z wnioskiem o zatwierdzenie nowych cen i stawek opłat za ciepło
dostarczane dla odbiorców zasilanych z kotłowni
opalanych węglem kamiennym, brunatnym i gazem
ziemnym. Pismem z dnia 24 października 2011r.
i 17 listopada 2011r. Przedsiębiorstwo energetyczne
zostało wezwane do złożenia wyjaśnień i korekt
- odpowiedź oraz pisma uzupełniające odpowiedź
wpłynęły w dniach 7 i 23 listopada 2011r. Następnie
pismem z dnia 29 listopada 2011r. Przedsiębiorstwo
energetyczne zostało poinformowane o zakończeniu
postępowania administracyjnego oraz o możliwości
zapoznania się z materiałem dowodowym. W dniu
8 grudnia 2011r. Przedsiębiorstwo poinformowało
Prezesa URE, że nie skorzysta z przysługującego mu
prawa do zapoznania się z materiałem dowodowym.
Wzost cen i stawek opłat za dostarczanie ciepła
Przedsiębiorstwo energetyczne uzasadniło wzostem

kosztów zakupu paliwa węglowego i gazu ziemnego, w stosunku do kosztów stanowiących podstawę
kalkulacji cen i stawek opłat w obecnie obowiązującej taryfie dla ciepła. Wzrost kosztów zakupu paliwa
zużywanego do produkcji ciepła, stanowi nieprzewidzianą i istotną zmianę warunków wykonywania
przez Przedsiębiorstwo energetyczne działalności
gospodarczej o której mowa w § 28 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września
2011r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. Nr 194, poz. 1291), która
umożliwia zmianę taryfy wprowadzonej do stosowania, w trybie określonym w art. 47 ustawy - Prawo energetyczne, po dokonaniu stosownej analizy
i oceny skutków ekonomicznych tych zmian.
Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy, której
strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za
zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ
administracji publicznej, który ją wydał, lub przez
organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczegółowe
nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej
decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub
słuszny interes strony.
W powyższej sprawie uznałem, że zostały spełnione
przesłanki określone w powyższym przepisie, umożliwiające zmianę decyzji, postanowiłem zatem orzec
jak w sentencji.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przysługuje Przedsiębiorstwu energetycznemu odwołanie do Sądu
Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów – za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od
dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy
- Prawo energetyczne, w związku z art. 47946
pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).
2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość
wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej
decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek
o uchylenie albo zmianę decyzji – w całości lub
części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Północno - Zachodniego Oddziału Terenowego
Urzędu
Regulacji
Energetyki
z siedzibą
w Szczecinie, ul. Żubrów 3, 71-617 Szczecin.
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3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku
z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy – Prawo
energetyczne, zmiana taryfy zostanie skierowana do ogłoszenia na koszt Przedsiębiorstwa
energetycznego w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo
energetyczne, zmiana taryfy może zacząć obowiązywać nie wcześniej niż po upływie 14 dni
i nie później niż do 45 dnia od dnia jej publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Północno - Zachodniego
Oddziału Terenowego
Anna Bródka
Grupa taryfowa A1
Lp.
Wyszczególnienie
Cena za zamówioną moc cieplną
1.
2.
3.
4.
5.

Cena ciepła
Cena nośnika ciepła
Stała stawka opłaty za usługi przesyłowe
Zmienna stawka opłaty za usługi przesyłowe

Grupa taryfowa A 2
Lp.
Wyszczególnienie
Cena za zamówioną moc cieplną
1.
2.
3.
4.
5.

Cena ciepła
Cena nośnika ciepła
Stała stawka opłaty za usługi przesyłowe
Zmienna stawka opłaty za usługi przesyłowe

Grupa taryfowa A3
Lp.
Wyszczególnienie
Cena za zamówioną moc cieplną
1.
2.
3.
4.
5.

Cena ciepła
Cena nośnika ciepła
Stała stawka opłaty za usługi przesyłowe
Zmienna stawka opłaty za usługi przesyłowe

Poz. 2927
Załącznik
do decyzje Nr OSZ-4210-52(9)/2011/334/IX/JG
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 9 grudnia 2011r.
ZMIANA TARYFY DLA CIEPŁA

W taryfie dla ciepła ustalonej przez Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Międzyrzeczu, stanowiącej załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 sierpnia 2011r. Nr OSZ–
4210-21(15)/2011/334/IX/JG wprowadza się następujące zmiany:
w części 4 „Rodzaje oraz wysokości cen i stawek
opłat” w miejsce dotychczasowych cen i stawek
opłat dla grup A1, A2, A3, B1, B2, C, D, F, G, H, I
oraz J wprowadza się następujące ceny i stawki
opłat.
Jedn. miary
zł/MW/rok
rata - zł/MW/m-c
zł/GJ
zł/ m3
zł/MW/rok
rata - zł/MW/m-c
zł/GJ

Tabela 4.1
Ceny i stawki opłat netto
133 747,81
11 145,65
28,91
23,08
13 026,14
1 085,51
2,77

Jedn. miary
zł/MW/rok
rata - zł/MW/m-c
zł/GJ
zł/ m3
zł/MW/rok
rata - zł/MW/m-c
zł/GJ

Tabela 4.2
Ceny i stawki opłat netto
133 747,81
11 145,65
28,91
23,08
21 107,54
1 758,96
5,23

Jedn. miary
zł/MW/rok
rata - zł/MW/m-c
zł/GJ
zł/ m3
zł/MW/rok
rata - zł/MW/m-c
zł/GJ

Tabela 4.3
Ceny i stawki opłat netto
133 747,81
11 145,65
28,91
23,08
24 034,91
2 002,91
5,54
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Grupa taryfowa B1
Lp.
Wyszczególnienie
Cena za zamówioną moc cieplną
1.
2.
3.
4.
5.

Cena ciepła
Cena nośnika ciepła
Stała stawka opłaty za usługi przesyłowe
Zmienna stawka opłaty za usługi przesyłowe

Grupa taryfowa B2
Lp.
Wyszczególnienie
Cena za zamówioną moc cieplną
1.
2.
3.
4.
5.

Cena ciepła
Cena nośnika ciepła
Stała stawka opłaty za usługi przesyłowe
Zmienna stawka opłaty za usługi przesyłowe

Grupa taryfowa C
Lp.
Wyszczególnienie
Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną
1.
moc cieplną
2. Stawka opłaty za ciepło
Grupa taryfowa D
Lp.
Wyszczególnienie
Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną
1.
moc cieplną
2. Stawka opłaty za ciepło
Grupa taryfowa F
Lp.
Wyszczególnienie
Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną
1.
moc cieplną
2. Stawka opłaty za ciepło
Grupa taryfowa G
Lp.
Wyszczególnienie
Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną
1.
moc cieplną
2. Stawka opłaty za ciepło
Grupa taryfowa H
Lp.
Wyszczególnienie
Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną
1.
moc cieplną
2. Stawka opłaty za ciepło

Poz. 2927

Jedn. miary
zł/MW/rok
rata - zł/MW/m-c
zł/GJ
zł/ m3
zł/MW/rok
rata - zł/MW/m-c
zł/GJ

Jedn. miary
zł/MW/rok
rata - zł/MW/m-c
zł/GJ
zł/ m3
zł/MW/rok
rata - zł/MW/m-c
zł/GJ

Tabela 4.4
Ceny i stawki opłat netto
99 264,60
8 272,05
63,45
13,44
9 822,84
818,57
4,78
Tabela 4.5
Ceny i stawki opłat netto
99 264,60
8 272,05
63,45
13,44
15 973,68
1 331,14
6,81

Jedn. miary

Tabela 4.6
Ceny i stawki opłat netto

zł/MW

13 671,57

zł/GJ

63,62

Jedn. miary

Tabela 4.7
Ceny i stawki opłat netto

zł/MW

7 936,76

zł/GJ

63,65

Jedn. miary

Tabela 4.9
Ceny i stawki opłat netto

zł/MW

10 037,27

zł/GJ

62,09

Jedn. miary

Tabela 4.10
Ceny i stawki opłat netto

zł/MW

16 654,24

zł/GJ

51,61

Jedn. miary

Tabela 4.11
Ceny i stawki opłat netto

zł/MW

6 379,21

zł/GJ

65,34
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Grupa taryfowa I
Lp.
1.
2.

Tabela 4.12

Wyszczególnienie
Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną
moc cieplną
Stawka opłaty za ciepło

Jedn. miary

Ceny i stawki opłat netto

zł/MW

13 003,05

zł/GJ

50,86

Grupa taryfowa J
Lp.
1.
2.

Tabela 4.13

Wyszczególnienie
Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną
moc cieplną
Stawka opłaty za ciepło

Jedn. miary

Ceny i stawki opłat netto

zł/MW

11 587,25

zł/GJ

40,80

Pozostała część taryfy pozostaje bez zmian.
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OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
z dnia 5 grudnia 2011r.
o zmianie w składzie Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
Na podstawie art. 183 w zw. z art. 194 ust. 1 ustawy
z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U.
z 2010r. Nr 176, poz. 1190 z późn. zm.) oraz w zw.
z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks Wyborczy
(Dz. U. Nr 21 poz. 113 z późn. zm.) Komisarz Wyborczy w Gorzowie Wlkp. podaje następujące informacje:

§ 2. Rada Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
w dniu 23 listopada 2011r. podjęła uchwałę
Nr XXI/200/2011 stwierdzającą, iż na jego miejsce
wstępuje Marcin Jerzy Gucia, kandydat z tej samej
listy Nr 4 – Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, w okręgu wyborczym Nr 4, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, nie
utracił prawa wybieralności i wyraził zgodę na przyjęcie mandatu.

§ 1. Uchwałą Nr XX/181/2011 z dnia 26 października 2011r. Rada Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnej Krystyny
Mieczysławy Sibińskiej, w okręgu wyborczym Nr 4
z listy Nr 4 – Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP wskutek pisemnego zrzeczenia się mandatu.

§ 3. Obwieszczenie podaje się do publicznej
wiadomości i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.
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Komisarz Wyborczy
Zbigniew Piątek
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WYROK
WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
SYGN. AKT I SA/GO 490/11
z dnia 22 września 2011r.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym:
Przewodniczący
Sędziowie

Sędzia WSA Dariusz Skupień
Sędzia WSA Krystyna Skowrońska - Pastuszko (spr.)
Sędzia WSA Anna Juszczyk

Protokolant

Sekretarz sądowy Alicja Rakiej

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 września
2011r. sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego
w Świebodzinie na uchwałę Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 grudnia 2008r. Nr XXIII/127/08
w sprawie poboru podatków od osób fizycznych
w drodze inkasa
stwierdza nieważność § 1 ust. 2 b zaskarżonej
uchwały.

- Wiśniewska
2 933
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WYROK
WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
SYGN. AKT II SA/GO 558/11
z dnia 22 września 2011r.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym:
Przewodniczący
Sędziowie

Sędzia WSA Joanna Brzezińska

(z wyjątkiem piwa), przeznaczonych dla spożycia
poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta
i Gminy Dobiegniew

Sędzia WSA Grażyna

I.

stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały
w części obejmującej § 4, § 5 oraz § 6.

II.

w pozostałym zakresie umarza postępowanie
sądowe,

III.

stwierdza, że zaskarżona uchwala w części
określonej w punkcie I sentencji wyroku nie
podlega wykonaniu.

Sędzia WSA Mirosław Trzecki
Stani-

szewska (spr)
Protokolant

sekr. sąd. Małgorzata Zacharia
- Gardzielewska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 września
2011r. sprawy ze skargi Wojewody Lubuskiego na
uchwałę Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia
22 grudnia 2009r. Nr XXXIX/273/2009 w sprawie
ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu
2 934
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WYROK
WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
SYGN. AKT II SA/GO 576/11
z dnia 28 września 2011r.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym:
Przewodniczący

Sędzia WSA Michał Ruszyński

Sędziowie

Sędzia WSA Marek Szumilas
(spr.)

w Dobiegniewie z dnia 1 lipca 2010r, Nr XLV/311/
2010 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych
I.

stwierdza nieważność § 3 ust. 1 zaskarżonej
uchwały,

II.

orzeka, że zaskarżona uchwała w części określonej w punkcie I wyroku nie podlega wykonaniu.

Sędzia WSA Joanna Brzezińska
Protokolant

st. sekr. sąd. Agata Przybyła

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 września
2011r. sprawy ze skargi Prokuratora Okręgowego
w Gorzowie Wlkp. na uchwałę Rady Miejskiej
2 935
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
WOJEWODY LUBUSKIEGO
NR NK.I.4131.436.2011.MGRZ
z dnia 12 grudnia 2011r.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) stwierdzam nieważność
uchwały Nr XVI/116/2011 Rady Gminy Deszczno
z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie określenia
szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg
w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga
stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania
organu lub osób uprawnionych do udzielania tych
ulg w części:
§ 6,
§ 11.
UZASADNIENIE
Na sesji w dniu 7 listopada 2011r. Rada Gminy
Deszczno podjęła uchwałę w sprawie określenia
szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg
w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga
stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania
organu lub osób uprawnionych do udzielania tych
ulg.
Uchwała doręczona została organowi nadzoru w dniu
14 listopada 2011r.

Po dokonaniu analizy prawnej organ nadzoru
stwierdza, że uchwała w części § 6 i § 11 istotnie
narusza prawo, tj. art. 59 ust. 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2010r. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 7 ust. 3 i 3a
ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U.
z 2007r. Nr 59, poz. 404 ze zm.).
Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należności
pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające jednostce samorządu terytorialnego lub jej
jednostkom podległym, mogą być umarzane albo
ich spłata może być odraczana lub rozkładana na
raty, na zasadach określonych przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.
Z kolei w myśl art. 59 ust. 2 powołanej ustawy organ
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego
określi szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania
ulg, o których mowa w ust. 1, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których
ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskaże
organ lub osobę uprawnione do udzielania tych ulg.
Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może, w drodze uchwały, postanowić o stosowaniu z urzędu ulg, o których mowa w ust. 1,
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w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 56 ust. 1 (art. 59 ust. 3 ustawy).
Wprowadzone ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r.
- Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) nowe
upoważnienie dla rady gminy w zakresie stanowienia ulg co do należności pieniężnych przypadających jednostkom samorządu terytorialnego i jednostkom jej podległym polegało m.in. na wprowadzeniu dodatkowych regulacji, do których zobowiązane zostały organy stanowiące, a mianowicie do
określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej na ewentualność sytuacji, w których udzielana ulga stanowiłaby pomoc publiczną w rozumieniu przepisów odrębnych.
Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia
2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących
pomocy publicznej projekt programu pomocowego
przewidujący udzielanie pomocy de minimis podlega wyłącznie zgłoszeniu Prezesowi Urzędu, który
w terminie 14 dni może przedstawić zastrzeżenia
dotyczące przejrzystości zasad udzielania pomocy.
Natomiast ust. 3a art. 7 powołanej ustawy stanowi,
iż projekt programu pomocowego przewidujący
udzielanie pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie podlega wyłącznie zgłoszeniu ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa, który w terminie 14 dni może przedstawić zastrzeżenia dotyczące
przejrzystości zasad udzielania pomocy.
Kwestionowana uchwała Rady Gminy w § 6 określa
warunki udzielania ulg, które stanowią pomoc de
minimis (§ 6 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 4 uchwały) oraz
pomoc de minimis w sektorze produkcji rolnej
(§ 6 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i ust. 4 uchwały). Wobec przytoczonych wyżej przepisów art. 7 ust. 3 i 3a projekt
uchwały w tym zakresie powinien zostać zgłoszony
do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz ministra właściwego do spraw rolnictwa.
Jak wynika z pism Przewodniczącego Rady Gminy
z 24 listopada 2011r. i 28 listopada 2011r. przesłanych do organu nadzoru, przedmiotowa uchwała
została podjęta bez uprzedniego zgłoszenia jej projektu do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów i ministra właściwego do spraw
rolnictwa. Tym samym zapisy przedmiotowej
uchwały dotyczące warunków udzielania ulg jako
2 936

Poz. 2932

pomocy publicznej zostały podjęte z naruszeniem
przepisu art. 7 ust. 3 i 3a ustawy o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
Zgodnie z ukształtowanym stanowiskiem uchwała
podjęta bez uprzedniego przesłania jej projektu do
Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub bez uwzględnienia zgłoszonych przez niego
zastrzeżeń jest nieważna w tym zakresie, w którym
przewiduje udzielanie pomocy publicznej (uchwała
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 31 lipca 2008r., nr 76/XVIII/08, OwSS
2009/1/27; uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, nr 31/08 z dnia 30 stycznia
2008r., OwSS 2008/2/59).
Ponadto w ocenie organu nadzoru przepis art. 59
ust. 2 ustawy o finansach publicznych formułuje
właściwość rady gminy, i to wyłącznie w zakresie
określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu
udzielania ulg, o których mowa w ust. 1, warunków
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,
w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną,
oraz wskazania organu lub osoby uprawnionej do
udzielania tych ulg. Brak jest natomiast upoważnienia ustawowego do uregulowania przez Radę Gminy, wskazanych w § 11 uchwały, obowiązków Wójta.
Nałożenie przez Radę Gminy na Wójta dodatkowych
obowiązków
jest
przekroczeniem
przyznanej
w art. 59 ust. 2 ww. ustawy kompetencji, co stanowi
istotne naruszenie prawa.
Mając na względzie powyższe, należało orzec jak
w sentencji.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności
uchwały rady gminy wstrzymuje jej wykonanie
w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności,
z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.
Od niniejszego rozstrzygnięcia służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. w terminie 30 dni od doręczenia rozstrzygnięcia za pośrednictwem Wojewody
Lubuskiego.
z up. Wojewody Lubuskiego
Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli
Teresa Kaczmarek
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
WOJEWODY LUBUSKIEGO
NR NK.I.4131.449.2011.ABEJ
z dnia 14 grudnia 2011r.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (tekst. jedn.
Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm.) stwierdzam nieważność uchwały Rady Gminy Bledzew,
podjętej na sesji w dniu 7 listopada 2011 roku
Nr XV/66/11 w sprawie regulaminu korzystania
z cmentarzy komunalnych, w części , tj.:
§ 2,
§ 6 ust. 7 i 9,
§ 7 ust. 1 i 2,
§ 8 ust. 2,
§ 11 ust. 6,
§ 13 w zakresie słów „i Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bledzewie”.

powszechnie obowiązującym na terenie gminy nie
może regulować zasad dotyczących odpowiedzialności cywilnej ( tak kontraktowej jaki i deliktowej),
ponieważ kwestie te reguluje ustawa z dnia
23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny. „Gmina, jak
i poszczególni jej członkowie, korzystający z cmentarza miejskiego zobowiązani są do przestrzegania
prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisów prawa cywilnego. Zbyteczne jest regulowanie
w drodze prawa miejscowego materii objętej przepisami hierarchicznie wyższymi, a za zupełnie bezpodstawne uznać należy, wyłączanie – w drodze
uchwały – poszczególnych przepisów ustawowych
o odpowiedzialności cywilnej administratora cmentarza miejskiego.” – wyrok Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 20 maja
2008r., sygn. akt III SA/Wr 147/08, SIP LEX
nr 506948.

Przedmiotowa uchwała podjęta została na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym oraz art. 4 ust. 1
pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2011r.,
Nr 45, poz. 236 z późn. zm.)

W § 6 ust. 7, § 7 ust. 1 i 2 i § 8 ust. 2 Rada istotnie
naruszyła art. 7 i 10 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r.
o cmentarzach i chowaniu zmarłych w zw. z § 116
i § 118 w zw. z § 143 „Zasad techniki prawodawczej”- Załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 20 czerwca 2002r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” poprzez powtórzenie
i modyfikację przepisów ustawowych. W art. 7
ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych ustawodawca określił w jakim przypadku grób może być
użyty do ponownego pochówku w sposób następujący: Grób nie może być użyty do ponownego chowania przed upływem lat 20. Po upływie lat 20 ponowne użycie grobu do chowania nie może nastąpić, jeżeli jakakolwiek osoba zgłosi zastrzeżenie
przeciw temu i uiści opłatę, przewidzianą za pochowanie zwłok. Zastrzeżenie to ma skutek na dalszych
lat 20 i może być odnowione. Powyższe zasady nie
mają zastosowania do chowania zwłok w grobach
murowanych przeznaczonych do pomieszczenia
zwłok więcej niż jednej osoby, a także do chowania
urn zawierających szczątki ludzkie powstałe w wyniku spopielenia zwłok. Według zapisu przyjętego
przez Radę w § 6 ust. 7 termin 20 letni liczony miałby być od dnia dokonania opłaty, a nie od dnia pochówku, które to daty nie są tożsame. Natomiast
w § 7 ust. 1 i 2 oraz § 8 ust. 2 Rada określiła krąg
osób, które mają prawo do pochówku , jednakże
kwestie te są wyczerpująco określone przez ustawodawcę w art. 10 w/w ustawy.

W § 2, § 6 ust 9 i § 11 ust.6 przedmiotowej uchwały
Rada Gminy wykroczyła poza upoważnienie ustawowe stanowiąc własne zasady odszkodowawcze
we wskazanych tam przypadkach, czym istotnie
naruszyła art. 40 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym. Rada uchwalając
akt prawa miejscowego, a więc akt o charakterze

W § 13 przedmiotowej uchwały Rada ustaliła, że
„Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Bledzew i Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bledzewie”. W zakresie przekazania wykonania uchwały Kierownikowi ZGK w Bledzewie Rada
istotnie naruszyła art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy
o samorządzie gminnym. Do zadań Wójta jako or-

UZASADNIENIE
Rada Gminy Bledzew podjęła na sesji w dniu 7 listopada 2011 roku uchwałę Nr XV/66/11 w sprawie
regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych.
Uchwała doręczona została organowi nadzoru
w dniu 15 listopada 2011 roku.
Po dokonaniu analizy prawnej organ nadzoru
stwierdza, że uchwała w części, tj. w § 2, § 6 ust. 7
i 9, § 7 ust. 1 i 2, § 8 ust. 2, § 11 ust. 6, § 13 w zakresie słów „i Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bledzewie” istotnie narusza prawo,
tj. art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 4
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.), art. 7 i 10 ustawy z dnia 31 stycznia
1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst
jedn. Dz. U. z 2011r., Nr 118, poz. 687 z późn. zm)
w zw. z § 116 i § 118 w zw. z § 143 „ Zasad techniki
prawodawczej”- Załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002r.
w sprawie „ Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U.
z 2002r., Nr 100, poz. 908).
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ganu wykonawczego należy wykonywanie uchwał
rady i określanie sposobu ich wykonania. Określenie
sposobu wykonania uchwały jest pierwszym etapem jej wykonania. Ogólnie rzecz ujmując chodzi
o wskazanie m.in. środków finansowych i rzeczowych koniecznych do wykonania uchwały, ustalenie
sposobu i harmonogramu jej realizacji oraz wyznaczenie osób odpowiedzialnych za wykonanie całości
lub części zadań wynikających z uchwały. W tym
względzie oznacza to, że do zadań wójta należy zdecydowanie przez kogo, w jakich terminach i za pomocą jakich środków, w jakim trybie mają być zrealizowane zadania wynikające z uchwały. - wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 28 stycznia 2010r. sygn. akt
II SA/Go 1011/09 (Dz. Urz. Woj. Lub z 2010r., Nr 29,
poz. 450 ).

Biorąc pod uwagę przytoczone orzecznictwo oraz
przepisy prawa, organ nadzoru stwierdza, że Rada
Gminy Bledzew podejmując uchwałę Nr XV/66/11
w sprawie regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych, w części , tj.: § 2, § 6 ust. 7 i 9, § 7 ust. 1
i 2, § 8 ust. 2, § 11 ust. 6 i § 13 w zakresie słów
„i Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Bledzewie” istotnie naruszyła prawo tj. art. 30
ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym,
art. 7 i 10 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych w zw. z § 116 i § 118
w zw. z § 143 „ Zasad techniki prawodawczej”- Załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 20 czerwca 2002r. w sprawie „ Zasad techniki
prawodawczej” poprzez przekroczenie upoważnienia ustawowego i błędną wykładnię.

Z uwagi na wyłączną kompetencję organu wykonawczego do wykonania uchwały, to Wójt Gminy
określając sposób wykonania uchwały może wskazać osoby odpowiedzialne za ich realizację.

Z uwagi na powyższe orzeczono jak na wstępie.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym nie wskazuje rodzaju naruszeń prawa,
które mogą być klasyfikowane w kategorii istotnego
naruszenia prawa. W orzecznictwie sądowym
przyjmuje się jednak, iż są to takie naruszenia prawa, do których należy zaliczyć: naruszenie przepisów wyznaczających kompetencje do podejmowania uchwał, podstawy prawnej podejmowania
uchwał, przepisów prawa ustrojowego, przepisów
prawa materialnego przez wadliwą ich wykładnię
oraz przepisów regulujących procedurę podejmowania uchwał (wyrok NSA z dn. 12.11.1998r.
II SA/Wr 1516/98 – OSP z 1999r. Nr 9, poz. 165).

Od niniejszego rozstrzygnięcia służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, w terminie 30 dni
od daty doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego.
Zgodnie z art. 92 ustawy o samorządzie gminnym,
stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności
uchwały organu gminy wstrzymuje jej wykonanie
z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem
nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia
nadzorczego.
z up. Wojewody Lubuskiego
Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli
Teresa Kaczmarek
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
WOJEWODY LUBUSKIEGO
NR NK.I.4131.453.2011.MGRZ
z dnia 15 grudnia 2011r.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) stwierdzam nieważność
uchwały Nr XVI/122/2011 Rady Gminy w Deszcznie
z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie określenia trybu,
sposobu powoływania i odwoływania członków
zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych
warunków jego funkcjonowania w części: § 2 ust. 2,
§ 4 ust. 10 i ust. 12 słów: „oraz grup roboczych”, § 5
oraz § 6 ust. 2 załącznika do uchwały: „Tryb, sposób
powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego
funkcjonowania”.
UZASADNIENIE
Na sesji w dniu 7 listopada 2011r. Rada Gminy
Deszczno podjęła uchwałę w sprawie określenia

trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Uchwała doręczona została
w dniu 18 listopada 2011r.

organowi

nadzoru

Po dokonaniu analizy prawnej organ nadzoru
stwierdza, że uchwała w części: § 2 ust. 2, § 4 ust. 10
i ust. 12 słów: „oraz grup roboczych”, § 5 oraz § 6
ust. 2 załącznika do uchwały: „Tryb, sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania” istotnie narusza prawo, tj. art. 9a ust.
15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze
zm.).
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Przedmiotowa uchwała została podjęta na podstawie art. 9a ust. 15 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zgodnie z którym „rada gminy
określi, w drodze uchwały, tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.” Przepis powyższy wskazuje zatem nie tylko
zagadnienia powierzone radzie gminy do uregulowania w formie uchwały, ale określa jednocześnie
granice kompetencji prawotwórczej przyznanej
w tym zakresie organowi gminy. Ustawodawca wyznaczył czytelną granicę powierzonej kompetencji,
wskazując w ramach art. 9a ust. 15 ustawy, iż rada
gminy zobowiązana jest wskazać, w jakim trybie
i w jaki sposób będą zarówno powoływani jak
i odwoływani członkowie zespołu interdyscyplinarnego. Ponadto ustawodawca nałożył na radę gminy
obowiązek określenia warunków, na jakich zespół ten
będzie funkcjonował. Oznacza to, że uchwała, która
jest aktem prawa miejscowego musi zawierać odniesienie do zagadnień wskazanych art. 9a ust. 15
ustawy i jednocześnie nie może zawierać postanowień, które wykraczają poza treść tego przepisu.
Tymczasem w § 4 ust. 10 i 12, § 5 oraz § 6 ust. 2
załącznika do uchwały Rada Gminy Deszczno uregulowała kwestię grup roboczych, określając, że zespół
interdyscyplinarny może takie grupy tworzyć, wskazała szczegółowe warunki ich funkcjonowania oraz
określiła sytuacje kiedy członek grupy roboczej może zostać odwołany. Zdaniem organu nadzoru, rada
gminy regulując powyższą materię przekroczyła
kompetencję przyznaną jej przez przepis art. 9a
ust. 15 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy. Zgodnie z tym przepisem rada może określić szczegółowe
warunki funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego, a nie szczegółowe warunki funkcjonowania
grup roboczych. Ponadto kwestia grup roboczych
została uregulowana przez ustawodawcę w art. 9a
ust. 10 – 14 ustawy. Należy zatem uznać, iż ustawodawca kwestii tej nie pozostawił radzie gminy do
uregulowania.
Wskazać w tym miejscu należy zespół interdyscyplinarny ds. przemocy w rodzinie nie jest organem
wewnętrznym rady gminy ani też organem pomocniczym wójta czy gminnej jednostki organizacyjnej.
Jest to podmiot odrębny od organów gminy, który
realizuje ustawowo określone zadania gminy związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Zespół interdyscyplinarny, realizując przyznane mu
zadania, podejmuje i inicjuje działania w stosunku
do podmiotów zewnętrznych, do osób żyjących
w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie
i dotkniętych tym negatywnym zjawiskiem, będących jej ofiarami, a także osób stosujących przemoc
w rodzinie. Zespół interdyscyplinarny jako pomiot
odrębny od organów gminy jest również uprawniony do tworzenia grup roboczych (art. 9a ust. 10
ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie)
i decydowania o warunkach ich funkcjonowania.
Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
ograniczyła natomiast udział organów gminy w stanowieniu o zespole interdyscyplinarnym do obowiązku powołania zespołu i zawarcia porozumień
z jego członkami (wójt, burmistrz albo prezydent
miasta) oraz określenia trybu i sposobu powoływa-
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nia i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (rada gminy).
Wobec powyższego, w ocenie organu nadzoru, rada
gminy regulując kwestię funkcjonowania grup roboczych przekroczyła kompetencję przyznaną jej przez
przepis art. 9a ust. 15 ustawy o przeciwdziałaniu
przemocy. Zgodnie z tym przepisem rada może
określić szczegółowe warunki funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego, a nie szczegółowe warunki funkcjonowania grup roboczych.
Ponadto w § 2 ust. 2 załącznika do uchwały Rada
Gminy wskazała przedstawicieli instytucji wchodzących w skład Zespołu Interdyscyplinarnego. W przepisie tym wymienieni zostali przedstawiciele: Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie, Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Deszcznie, Komisariatu Policji w Gorzowie Wlkp., szkół
z terenu Gminy Deszczno, Ośrodka Zdrowia
w Deszcznie oraz Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Gorzowie Wlkp.
Zgodnie z art. 9a ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie:
„W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą
przedstawiciele:
1) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
2) gminnej komisji rozwiązywania problemów
alkoholowych;
3) Policji;
4) oświaty;
5) ochrony zdrowia;
6) organizacji pozarządowych.”
Ponadto w skład zespołu interdyscyplinarnego
wchodzą także kuratorzy sądowi (art. 9a ust. 4 ustawy). W skład zespołu interdyscyplinarnego mogą
wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele
podmiotów innych niż określone w ust. 3, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
(art. 9a ust. 5 ustawy). Z powyższych przepisów jednoznacznie wynika, iż wolą ustawodawcy było, by
w skład zespołu obligatoryjnie weszli przedstawiciele instytucji wymienionych w pkt 1 – 6 ust. 3 oraz
ust. 4 art. 9a ustawy. Możliwość decydowania przez
organ jednostki samorządu terytorialnego w zakresie wyboru instytucji, z których zostaną powołani
członkowie zespołu ogranicza się wyłącznie do możliwości powołania przedstawicieli prokuratury oraz
przedstawicieli podmiotów innych niż określone
w ust. 3, działających na rzecz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie. W ocenie organu nadzoru
w badanej uchwale rada gminy dokonała enumeratywnego wyliczenia przedstawicieli podmiotów,
którzy wchodzą w skład Zespołu, z pominięciem
przedstawicieli organizacji pozarządowych. Nie
można uznać, iż Rada Gminy wypełniła delegację
określoną w art. 9a ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie poprzez wymienienie w pkt 6
ust. 2 § 2 przedstawicieli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. Zgodnie z treścią
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§ 2 ust. 1 uchwały nr 183/XXVI/2009 Rady Powiatu
Gorzowskiego z dnia 30 czerwca 2009r. Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. jest
samodzielną budżetową jednostką organizacyjną
powiatu gorzowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp.
W zakresie realizacji zadań Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. współpracuje
na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz
osobami fizycznymi i prawnymi (§ 6). Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. jest
zatem jednostką organizacyjną powiatu, która
w ramach swoich zadań współpracuje z organizacjami pozarządowymi. Jednakże samo tą organizacją pozarządową nie jest. Oznacza to, iż rada postanowiła odmiennie odnośnie kwestii, którą uregulował już sam ustawodawca w art. 9a ust. 3 ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Przedstawiciele podmiotów wymienionych w powołanym
wyżej przepisie wchodzą w skład zespołu obligatoryjnie i nie można tego zagadnienia uznać za powierzone do unormowania radzie gminy w drodze aktu
prawa miejscowego.

członków zespołu interdyscyplinarnego, przy czym
ten tryb i sposób muszą być określone w sposób
jasny i niebudzący wątpliwości interpretacyjnych.
Rada Gminy postanowiła natomiast z jednej strony
w § 3 ust. 2 pkt 2, że członka Zespołu odwołuje Wójt
na wniosek przewodniczącego Zespołu w przypadku
naruszenia przez członka zasady zachowania poufności danych uzyskanych przy realizacji zadań,
a z drugiej strony za samo uzasadnione podejrzenie
naruszenia tych zasad postanawia o odwołaniu
członka Zespołu lub grupy roboczej w trybie natychmiastowym. Uchwała rady gminy powinna być
skonstruowana w taki sposób aby adresat mógł z jej
treści wyczytać, w sposób niebudzący wątpliwości,
jaki obowiązuje tryb i sposób odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.

Ponadto wątpliwości organu nadzoru budzi zapis § 6
ust. 2 załącznika do uchwały, w którym Rada Gminy
postanowiła, że członek Zespołu Interdyscyplinarnego lub grupy roboczej może zostać odwołany
w trybie natychmiastowym zarządzeniem Wójta
Gminy Deszczno, w przypadku uzasadnionego podejrzenia o naruszenie zasad poufności danych
i informacji uzyskanych w ramach działania w Zespole Interdyscyplinarnym lub grupie roboczej.
Zgodnie z przepisem art. 9a ust. 15 rada gminy
określa, między innymi, tryb sposób odwoływania

Od niniejszego rozstrzygnięcia służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. w terminie 30 dni od doręczenia rozstrzygnięcia za pośrednictwem Wojewody
Lubuskiego.
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Mając na względzie powyższe, należało orzec jak
w sentencji.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności
uchwały rady gminy wstrzymuje jej wykonanie
w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności,
z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

z up. Wojewody Lubuskiego
Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli
Teresa Kaczmarek

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 139

– 13224 –

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

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 sprzedaży: 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

