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UCHWAŁA NR XL/236/10
RADY GMINY PSZCZEW
z dnia 23 września 2010r.
w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczew
obrębie Borowy Młyn
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591, z 2002r:
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r: Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759;
z 2005r: Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457;
z 2006r: Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r:
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218;
z 2008r: Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458;
z 2009r: Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r:
Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 106, poz. 675), art. 20
ust. 1 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80 z 2003r. poz. 717, z 2004r: Nr 6, poz. 41,
Nr 141, poz. 1492; z 2005r: Nr 113, poz. 954, Nr 130,
poz. 1087; z 2006r: Nr 45, poz. 319, Nr 225,
poz. 1635; z 2007r: Nr 127, poz. 880; z 2008r: Nr 199,
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz.1413;
z 2010r: Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106,
poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996) Rada
Gminy Pszczew uchwala co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Przedmiotem ustaleń niniejszej uchwały
jest obszar gminy Pszczew obejmujący teren położony w miejscowości Borowy Młyn.
2. Granice obszaru objętego uchwałą oznaczono
na rysunku planu w skali 1:1000.
3. Integralną częścią niniejszej uchwały są:
1) rysunek planu, stanowiący załącznik Nr 1,
2) rozstrzygnięcie w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik Nr 2,
3) rozstrzygnięcie w sprawie realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich
finansowania zapisanych w planie, stanowiące
załącznik Nr 3.

4. Niniejsza uchwała jest zgodna z:
1) uchwałą Nr XLI/293/06 Rady Gminy Pszczew
z dnia 26 października 2006r., w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczew,
2) uchwałą Nr XL/234/10 Rady Gminy Pszczew
z dnia 23 września 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Pszczew.
§ 2. 1. Plan ustala przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów oraz zasady kształtowania
zabudowy i obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej.
2. Zakres planu jest zgodny z wymogami zawartymi w art. 15 ust. 2 obowiązującej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
3. Z uwagi na niewystępowanie problematyki,
plan nie określa:
1) granic i sposobów zagospodarowania terenów
podlegających specjalnej ochronie ustalonych
na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych
osuwaniem się mas ziemnych,
2) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu
w tym zakazów zabudowy,
3) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.
§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:
1) przeznaczeniu terenów – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym terenie, wyznaczonym liniami
rozgraniczającymi w sposób określony ustaleniami planu z dopuszczeniem budowy nowych
obiektów, przebudowy, nadbudowy, rozbudowy, zmiany sposobu użytkowania i rozbiórki
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istniejących obiektów zgodnie z ustaleniami
rozdziału 7 niniejszej uchwały;
2) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez
to rozumieć linię ograniczającą obszar, na którym dopuszcza się realizację obiektów kubaturowych;
3) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć aktualne w momencie realizacji niniejszej
uchwały przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, normy branżowe oraz ograniczenia
w dysponowaniu terenem wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych;
4) terenie jednostki planu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem;
5) tymczasowym sposobie zagospodarowania,
urządzenia lub użytkowania terenu – należy
przez to rozumieć dotychczasowe użytkowanie
terenu do czasu zagospodarowania zgodnie
z przeznaczeniem ustalonym planem;
6) uciążliwości – należy przez to rozumieć przekroczenie standardów jakości środowiska,
w tym zjawiska lub stany utrudniające życie albo dokuczliwe dla otaczającego terenu,
a zwłaszcza hałas, wibracje, zanieczyszczenia
powietrza i zanieczyszczenia odpadami, przekraczające obowiązujące wielkości normowe;
7) usługach - należy przez to rozumieć takie usługi, które nie wytwarzają dóbr materialnych
i służą zaspokojeniu podstawowych potrzeb
ludności, w zakresie handlu detalicznego
i hurtowego, np.: usługi handlu o powierzchni
sprzedażowej do 2000m2 dla jednego obiektu,
gastronomii, kultury, turystyki, telekomunikacji,
pośrednictwa finansowego, związane z nieruchomościami, informatyczne, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i rzemieślniczej, badawczo-rozwojowe, hotelarskie
i związane z kulturą, rekreacją i sportem, w wyłączeniem usług: obsługi komunikacji, sprzedaży paliw, naprawy i sprzedaży pojazdów zmechanizowanych, miejsca obsługi podróżnych;
8) usługach turystycznych – należy przez to rozumieć realizację usług związanych z rekreacją
np. jeździectwo, zabudową hotelową, pensjonatową z dopuszczeniem realizacji pól namiotowych, campingowych uzupełnionych zielenią
rekreacyjną i urządzeniami sportowymi;
9) terenie o niskiej intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć parametr efektywnego
wykorzystania terenów zabudowy z dopuszczeniem realizacji funkcji mieszkaniowej do 6 lokali
mieszkalnych;
10) ładzie przestrzennym – należy przez to rozumieć takie ukształtowanie przestrzeni, które
tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia
w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe
oraz kompozycyjno-estetyczne;

Poz. 66

11) kondygnacji – rozumie się kondygnacje nadziemne z poziomem posadzki parteru do 1,0m
od poziomu terenu z dopuszczeniem budowy
podpiwniczenia obiektów;
12) towarzyszące obiekty – obiekty budowlane
o funkcji związanej z przeznaczeniem podstawowym lub niezbędne do jego prawidłowego
użytkowania przy czym ich powierzchnia nie
może przeważać na danym terenie;
13) terenie zabudowy zwartej – należy przez to rozumieć zabudowę kubaturową, która może być
realizowana do granicy działki i zgodnie z liniami zabudowy, określonymi w ustaleniach
szczegółowych.
Rozdział 2
Przeznaczenie terenów
§ 4. 1. Na obszarze objętym planem wyznacza
się następujące tereny o różnym przeznaczeniu :
1) tereny zabudowy mieszkaniowej - jednorodzinnej, oznaczone na rysunku symbolem – „MN”,
2) tereny zabudowy letniskowej, oznaczone na rysunku symbolem – „ML”,
3) tereny usług turystycznych z zabudową letniskową, oznaczone na rysunku symbolem
– „U, ML”,
4) teren wód powierzchniowych, oznaczony na
rysunku symbolem – „WS”,
5) teren ujęcia wody, oznaczony na rysunku symbolem – „W”,
6) tereny infrastruktury technicznej, oznaczone na
rysunku symbolem – „IT”,
7) tereny komunikacji drogowej, oznaczone na rysunku symbolem „KD”, „KDW” ,
8) tereny komunikacji pieszej, oznaczone na rysunku symbolem – „KX”.
2. Tereny, o których mowa w ust. 1 o różnych
warunkach zabudowy i zagospodarowania, oznaczono dodatkowo symbolem cyfrowym.
3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala
się następujące funkcje stanowiące o ich przeznaczeniu:
1) tereny zabudowy letniskowej „ML”, obejmują
zabudowę istniejącą i projektowaną o preferencji funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności
zabudowy z dopuszczeniem zabudowy pensjonatowej, z dopuszczeniem budynków gospodarczych i garaży jako obiektów wolnostojących, dopuszcza się budowę wolnostojącego
jednego obiektu funkcji letniskowej jednego
obiektu garażowo - gospodarczo. Suma powierzchni zabudowy obiektu gospodarczego
i garażowo-gospodarczego nie może przekroczyć powierzchni zabudowy budynku letniskowego,
2) tereny zabudowy mieszkaniowej - jednorodzinnej „MN”, obejmują zabudowę istniejącą i pro-
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jektowaną o funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności zabudowy z dopuszczeniem zabudowy pensjonatowej, drobnych usług wbudowanych max. do 30%powierzchni budynku,
3) tereny zabudowy usług turystycznych z zabudową letniskową „U,ML”, obejmują projektowaną zabudowę o dominującej funkcji usług
związanych z rozwojem turystyki, przeznaczonej głównie na: ośrodki wypoczynkowe, hotele,
motele, pensjonaty, zabudowę letniskową, pola
namiotowe, campingowe; wyposażone w usługi towarzyszące typu handel, gastronomia,
usługi: administracji, oświaty, kultury i zdrowia,
na terenie dopuszcza się realizację funkcji
mieszkaniowej i agroturystycznej jako uzupełniającej i nie więcej niż do 10% powierzchni
jednostki określonej w liniach rozgraniczających.

Poz. 66

7) przy projektowaniu nowych inwestycji należy
unikać kolizji z istniejącymi elementami infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji projektowanego zagospodarowania należy istniejącą sieć przenieść zgodnie z warunkami określonymi w przepisach szczególnych po uzgodnieniu z właściwym operatorem sieci,
8) dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na terenach o innym przeznaczeniu, o ile nie zostaną zakłócone podstawowe funkcje tych terenów, z dopuszczeniem
wydzielenia działek pod urządzenia związane
z infrastrukturą techniczną pod warunkiem zapewnienia dojazdu z drogi publicznej,
9) realizacja inwestycji wymaga zapewnienia dróg
pożarowych wynikających z przepisów odrębnych.
Rozdział 4

4. Na pozostałych terenach, o których mowa
w ust.1 obowiązuje funkcja zgodna z przeznaczeniem.

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego

5. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku
planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

§ 6. Ustala się zasady ochrony środowiska przyrodniczego:

1) linie rozgraniczające tereny o różnych zasadach
zagospodarowania;

1) docelowe rozwiązanie gospodarki ściekowej
poprzez odprowadzenie ścieków zbiorczym systemem do oczyszczalni w Pszczewie,

2) nieprzekraczalne linie zabudowy;
3) symbole określające przeznaczenie terenów.
6. Pozostałe, nie wymienione w ust. 1 elementy
rysunku planu, jak np. treść podkładu mapowego,
orientacyjne linie podziałów wewnętrznych, mają
charakter informacyjny i nie są ustaleniami planu.

2) na terenach nieskanalizowanych dopuszcza się
budowę szczelnych zbiorników bezodpływowych w okresie przejściowym do czasu wybudowania kanalizacji,

Rozdział 3

3) stosowanie ekologicznych źródeł ciepła w realizowanych obiektach mieszkaniowych, usługowych i rekreacyjnych,

Zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego

4) wywożenie wszystkich odpadów stałych do lokalnego zakładu utylizacji.

§ 5. Na obszarze objętym planem kształtowanie
i ochronę ładu przestrzennego należy realizować
poprzez:

§ 7. 1. Na obszarze objętym planem, ochronie
prawnej podlegają pomniki przyrody ożywionej,
wpisane do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora
Przyrody.

1) zachowanie linii zabudowy oraz realizacje nowej zabudowy poprzez nawiązanie do charakteru zabudowy sąsiedniej,
2) zachowanie i ochronę istniejącego zadrzewienia,
3) zakaz lokalizacji wolnostojących obiektów tymczasowych oraz obiektów usługowych poza terenami na ten cel przeznaczonymi,
4) dopuszcza się lokalizację obiektów towarzyszących funkcji podstawowej pod warunkiem zachowania ustaleń przypisanych dla danego terenu z zachowaniem min. 50% funkcji podstawowej terenu jednostki,
5) w przypadku grodzenia działek zakaz stosowania betonowych płotów oraz pełnego muru
o wysokości powyżej 1,2m,
6) w obszarach Pszczewskiego Parku Krajobrazowego: ogrodzenia uniesione co najmniej 15cm
nad powierzchnię gruntu,

2. Ze względu na ochronę środowiska przyrodniczego ustala się:
1) uciążliwości i szkodliwości wywołane przez
działalności związane z przeznaczeniem obszarów, w zakresie emisji zanieczyszczeń: wód
i powietrza, związków złowonnych, hałasu i wibracji, promieniowania szkodliwego dla ludzi
i środowiska w tym powstawania odpadów,
wymagają stosowania urządzeń mających na
celu eliminowane lub ograniczone uciążliwości
oraz zachowania parametrów określonych
w przepisach odrębnych dostosowanych do
ochrony zabudowy mieszkaniowej położonej
na terenach sąsiednich,
2) zachowanie ciągłości istniejących cieków wodnych i melioracyjnych wraz z terenem niezbędnym do ich obsługi z dopuszczeniem skanalizowania.
3. Ze względu na ochronę środowiska przyrodniczego zakazuje się odprowadzania nieoczyszczonych

Poz. Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 2

– 122 –

Poz. 66

ścieków bytowych, komunalnych i przemysłowych
do gruntu i jezior.

oraz poddasza, tj. 3,5m mierzone od poziomu
terenu do poziomu najwyższego gzymsu,
okapu i nie większa niż 10,5m mierzone od
poziomu terenu do poziomu kalenicy z tolerancja20%,

Rozdział 5
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
§ 8. Ustala się zasady ochrony dóbr kultury:
1) na obszarach, gdzie zlokalizowano stanowiska
archeologiczne, oznaczone na załączniku graficznym, dla wszystkich prac ziemnych należy
zapewnić nadzór archeologiczny i uzyskać na
ten nadzór decyzję zezwalającą Konserwatora
Zabytków, zgodnie z przepisami szczególnymi,
2) osoby prowadzące roboty budowlane i ziemne
w razie ujawnienia przedmiotu, który posiada
cechy zabytku, obowiązane są niezwłocznie
zawiadomić o tym wójta gminy oraz Konserwatora Zabytków; jednocześnie obowiązane są
zabezpieczyć odkryty przedmiot i wstrzymać
wszelkie roboty mogące go uszkodzić lub zniszczyć do czasy wydania przez Konserwatora Zabytków odpowiednich zarządzeń.
Rozdział 6
Zasady kształtowania przestrzeni publicznych
§ 9. 1. Na obszarze objętym planem przestrzenie
publiczne stanowią drogi publiczne, oznaczone na
rysunku symbolem „KD”.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 pkt. 1
dopuszcza się realizację chodników, ścieżek rowerowych oraz elementów małej architektury w formie
ławek lub przystanków autobusowych, o ile nie koliduje to z użytkowaniem drogi.
3. Na wszystkich terenach publicznych określonych w ust. 1 ustala się zakaz ich grodzenia oraz
obowiązek lokalizacji reklam w formie zorganizowanej i ujednoliconej co do wielkości i jakości w obrębie jednorodnych przestrzeni zabudowanych.
Rozdział 7
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
i zagospodarowania terenu
§ 10. Na obszarze objętym zmianą planu ustala
się następujące przeznaczenie i zasady zagospodarowania:
1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej wolnostojącej, oznaczone na rysunku planu symbolem „MN”, dla których:

d) dachy strome o pochyleniu 32°- 45°, kryte
dachówką, o układzie zwróconym kalenicą
równolegle do bocznych granic działki, na
działkach narożnych – kalenica prostopadła
do jednej z ulic,
e) powierzchnia działek min. 900m2, z wyłączeniem działek narożnych;
2) dopuszcza się realizację:
a) usług w parterach budynków od strony ulic,
b) obiektów towarzyszących do dwóch kondygnacji nadziemnych w zabudowie zwartej,
a w szczególności garaży, pod warunkiem
zastosowania dachów stromych o pochyleniu połaci 32-45o o dowolnym kierunku kalenicy dachu,
c) wykonanie do 20% powierzchni dachu każdego z budynków oraz tarasów i balkonów
w inny sposób niż określony w w/w ustaleniach,
d) przebudowę istniejących
zmiany ich dachu;

b) dojazd od strony ulic oznaczonych na rysunku planu symbolem „KDW”, „KD”,
c) maksymalna wysokość obiektów - dwie kondygnacje nadziemne, składające się z parteru

bez

2. Wyznacza się tereny zabudowy letniskowej,
oznaczone na rysunku planu symbolem „ML”, dla
których:
1) ustala się następujące warunki:
a) teren zabudowy niskiej intensywności na
działkach o powierzchni min. 1 000m2,
b) maksymalna wysokość obiektów – dwie
kondygnacje nadziemne, składające się z parteru oraz poddasza, tj. 4,0m mierzone od poziomu terenu do poziomu najwyższego
gzymsu, okapu i nie większa niż 10,5m mierzone od poziomu terenu do poziomu kalenicy,
c) maksymalna wysokość poziomu parteru
obiektów do 0,5m liczona od poziomu terenu,
d) nieprzekraczalne linie zabudowy:

1) ustala się następujące warunki:
a) nieprzekraczalne linie zabudowy dla nowoprojektowanych obiektów, oznaczone na rysunku planu, w odległości min. 6,0m od linii
rozgraniczających ulice o symbolach „KDW”,
„KD”,

budynków

-

6,0m od linii rozgraniczającej ulice KDW,

-

8,0m od linii rozgraniczającej drogi powiatowe,

e) dachy dwuspadowe o nachyleniu połaci
32 do 45º, o układzie zwróconym kalenicą
równolegle do bocznych granic działki lub
prostopadła do frontu działki, na działkach
narożnych – kalenica prostopadła do jednej
z ulic,
f)

wjazd z przylegających dróg publicznych
i wewnętrznych,
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g) zagospodarowanie terenów niezabudowanych na urządzone tereny zielone, chodniki,
place, parkingi, miejsca rekreacji,
h) zachowanie min. 40% powierzchni działki jako biologicznie czynnej i powierzchni zabudowy do 25% powierzchni działki,
2) dopuszcza się wykonanie do 20% powierzchni
dachu każdego z budynków oraz tarasów
i balkonów w inny sposób niż określony
w w/w ustaleniach;
3. Wyznacza się teren usług turystycznych z zabudową letniskową, oznaczony na rysunku planu
symbolem „U,ML”, dla którego:
1) ustala się następujące warunki:
a) teren zabudowy niskiej intensywności,
b) zachowuje się istniejącą zabudowę z dopuszczeniem przekształceń zgodnie z niniejszymi
ustaleniami,
c) maksymalna wysokość obiektów – dwie
kondygnacje, składające się z parteru oraz
poddasza, tj. 3,5m mierzone od poziomu terenu do poziomu najwyższego okapu i nie
większa niż 10,5m mierzone od poziomu terenu do poziomu kalenicy z tolerancją do
20%,
d) nieprzekraczalne linie zabudowy, oznaczone
na rysunku planu w odległości min. 6,0m od
linii rozgraniczających drogę publiczną oznaczoną symbolem „KD”,
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f)

przebudowę lub budowę jednego obiektu
związanego z hodowlą koni do 50szt.

4. Wyznacza się teren wód powierzchniowych
oznaczony na rysunku planu symbolem „WS,”, dla
którego:
1) ustala się następujące warunki:
a) realizację terenów wód otwartych,
b) zachowanie ciągłości przepływu systemu
melioracji wodnych,
2) dopuszcza się realizację:
a) placów zabaw, urządzeń sportu i rekreacji,
b) wolnostojących
technicznej,

urządzeń

c) nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych,
d) obiektów i urządzeń małej architektury.
5. Wyznacza się tereny infrastruktury technicznej
oznaczone na rysunku planu symbolami „IT”, dla
których:
1) ustala się następujące warunki:
a) teren urządzeń infrastruktury technicznej,
b) zagospodarowanie urządzoną zielenią izolacyjną,
c) nasadzenia drzew i krzewów z przewagą zimozielonych;
2) dopuszcza się realizację:

e) wjazd i realizacja dróg wewnętrznych od
strony istniejących dróg oznaczonych symbolem „KD”, „KDW”,

a) wolnostojących
technicznej,

f)

c) realizację ciągów pieszych ,

dachy dwuspadowe o nachyleniu połaci od
30º do 60º,

g) realizacja obsługi dostawczej i parkingowej
na terenie jednostki planu,
h) zagospodarowanie terenów niezabudowanych na urządzone tereny zielone, chodniki,
place, parkingi, miejsca rekreacji,
i)

zachowanie min. 60% powierzchni działki jako biologicznie czynnej i powierzchni zabudowy do 30% powierzchni działki;

2) dopuszcza się:
a) realizację obiektów i urządzeń sportowych,
b) zagospodarowanie terenu i realizację ogrodów zabaw dla dzieci, w tym organizację sezonowych imprez wystawienniczo – rekreacyjnych,
c) realizację obiektów usługowo-handlowych
i administracyjnych,
d) realizację pól campingowych i namiotowych,
e) podział terenu pod warunkiem zapewnienia
bezpośredniego dojazdu z wydzielonych
dróg wewnętrznych oraz zachowania powierzchni działki min. 1 000m2,

infrastruktury

urządzeń

infrastruktury

b) obiektów i urządzeń małej architektury,
d) zagospodarowanie na cele rekreacyjne.
6. Wyznacza się teren ujęcia wody oznaczony na
rysunku planu symbolem „W,”, dla którego:
1) ustala się następujące warunki:
a) zachowuje się istniejące zagospodarowanie,
b) utrzymanie zieleni izolacyjnej;
2) dopuszcza się:
a) realizację wolnostojących urządzeń infrastruktury technicznej,
b) realizację nasadzenia
ozdobnych,

drzew

i

krzewów

c) włączenie jednostki planu do terenów sąsiednich „MN”.
Rozdział 8
Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości
§ 11. 1. Granice nowych podziałów geodezyjnych, poza określonymi w rozdziale 7, wymagają
zachowania ustaleń szczegółowych jednostek planu
oraz minimalnej szerokości frontu działki budowlanej w zabudowie:
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1) mieszkaniowej – 18,0m oraz powierzchni min.
600m2,

c) zachowanie istniejącej szerokości dróg na terenach zainwestowanych,

2) letniskowej – 20,0m oraz powierzchni min.
1000m2.

d) wydzielonych ścieżek pieszo- rowerowych,

2. Granice podziałów w pozostałych jednostkach
planu winny wynikać z opracowanego projektu zagospodarowania terenu wraz z wydzielonymi działkami przeznaczonymi pod realizację dróg wewnętrznych o szerokości w liniach rozgraniczających
min. 8,0m.
3. Zakazuje się wydzielania działek nie posiadających dostępu do drogi z wyjątkiem sytuacji kiedy
wydzielenie działki służy polepszeniu warunków
zagospodarowania działki przyległej posiadającej
dostęp do drogi.
4. Dopuszcza się wydzielenie drogi wewnętrznej
o szerokości min 4,5m w przypadku dojazdu do
maksymalnie 2 działek.

e) realizację nawierzchni jednoprzestrzennych
pieszo-jezdnych,
f)

zatok parkingowych wzdłuż jezdni.

§ 14. Wyznacza się tereny komunikacji pieszej,
oznaczone na rysunku planu symbolem „Kx”, dla
których:
1) ustala się szerokość w liniach rozgraniczających
min. 4,5m;
2) dopuszcza się:
a) lokalizację elementów małej architektury służących ograniczeniu ruchu kołowego,
b) komunikację wewnętrzną - dojazdową służącą, do obsługi nieruchomości przyległych,

5. Dopuszcza się wydzielenie działek pod urządzenia infrastruktury technicznej wg potrzeb.

c) realizację wydzielonych ścieżek rowerowych,

6. Dopuszcza się przeprowadzenie scaleń i podziałów dla terenów ograniczonych liniami rozgraniczającymi teren jednostki planu.

e) zmianę przebiegu, pod warunkiem zachowania ciągłości określonej na rysunku planu.

Rozdział 9
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
§ 12. Wyznacza się tereny komunikacyjne, oznaczone na rysunku planu symbolem „KD” – drogi
publicznej dojazdowe, dla których:
1) ustala się następujące warunki:
a) dla projektowanych dróg szerokości min.
10,0m w liniach rozgraniczających,
b) ulica jednojezdniowa o szerokości min. 5,0m,
2) dopuszcza się realizację:
a) jednostronnych, wydzielonych ciągów pieszych,
b) zwężenia szerokości dróg do min. 8,0m,
c) zachowanie istniejącej szerokości dróg na terenach zainwestowanych,
d) wydzielonych ścieżek rowerowych,
e) zatok parkingowych wzdłuż jezdni.
§ 13. Wyznacza się tereny komunikacyjne, oznaczone na rysunku planu symbolem „KDW” – drogi
wewnętrzne, dla których:
1) ustala się następujące warunki:
a) dla projektowanych dróg szerokości min.
8,0m w liniach rozgraniczających,
b) ulica jednojezdniowa o szerokości min. 5,0m,
2) dopuszcza się realizację:
a) jednostronnych, wydzielonych ciągów pieszych,
b) zwężenia szerokości dróg do min. 5,0m,

d) realizację placów, miejsc parkingowych,

§ 15. Dla istniejącego układu ulic zachowuje się
ewidencyjne linie rozgraniczające, do czasu przebudowy i modernizacji dróg.
§ 16. Dopuszcza się korektę linii rozgraniczających terenów komunikacji, pod warunkiem zachowania ich ciągłości i ustaleń niniejszego rozdziału.
§ 17. 1. Ustala się następujące ogólne zasady
uzbrojenia terenów:
1) sieci uzbrojenia technicznego terenu należy
prowadzić w obrębie linii rozgraniczających
dróg i ciągów komunikacji pieszej;
2) wszelkie inwestycje i zmiany w zakresie zaopatrzenia w ciepło, wodę, gaz, energię elektryczną, odprowadzenia ścieków wymagają uzyskania warunków technicznych od właściwych
dysponentów sieci;
3) dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na innych niż wymienione
w ust. 1 terenach, o ile nie zostaną zakłócone
podstawowe funkcje tych terenów;
4) zabrania się realizacji naziemnych sieci uzbrojenia technicznego z wyjątkiem przyłączy o charakterze czasowym.
2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:
a) dostawę wody z komunalnej sieci wodociągowej,
b) dopuszcza się indywidualne ujęcia wody.
3. W zakresie odprowadzenia ścieków bytowych
ustala się:
a) budowę zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej,
b) do czasu realizacji sieci zbiorczej odprowadzenie ścieków do szczelnych zbiorników
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bezodpływowych w granicach własnych
działek lub przydomowych oczyszczalni ścieków typu roślino – stawowego.
4. W zakresie odprowadzenia ścieków opadowych ustala się odprowadzenie wód opadowych
i roztopowych do gruntu.
5. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się korzystanie z butli lub zbiorników na propan-butan, lub
podłączenie się do sieci gazu ziemnego po jej zrealizowaniu.
6. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną
ustala się: zasilanie terenów objętych planem z istniejących i projektowanych stacji transformatorowych na warunkach określonych przez operatora
sieci, z preferencją stosowania sieci kablowych.
7. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się:
a) wykorzystanie gazu, energii elektrycznej
i oleju opałowego do celów grzewczych
w zabudowie mieszkaniowej, letniskowej
i usługowej,
b) dopuszcza się możliwość dogrzewania zabudowy letniskowej przy wykorzystaniu ekologicznych nośników energii (gaz, energia elektryczna i olej opałowy).
8. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów
ustala się miejsca na lokalizację wolnostojących
pojemników na odpady stałe w granicach poszczególnych działek.
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9. W zakresie sieci telekomunikacyjnych ustala
się realizację systemu kablowej sieci telefonicznej.
Rozdział 10
Przepisy końcowe
§ 18. Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym dla terenów przeznaczonych do zagospodarowania ustala się 25% stawkę procentową
służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości.
§ 19. Tracą moc dotychczasowe ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
uchwalonego uchwałą Nr XXX/189/97 Rady Gminy
Pszczew (opubl. W Dz. Urz. Woj. Gorzów. Nr 11,
poz. 124 z 22.12.1997r.) zmienionego uchwałą
Nr XXXI/193/97 Rady Gminy Pszczew (opubl.
w Dz. Urz. Woj. Gorzów. Nr 11, poz. 128
z 20.11.1997r.).
§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Pszczew.
§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Konrad Kiona
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XL/236/10
Rady Gminy Pszczew
z dnia 23 września 2010r.
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zmianami), art. 7 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity
tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi
zmianami) oraz art. 167, ust 2 pkt. 1 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami)
Rada Gminy Pszczew rozstrzyga co następuje:

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XL/236/10
Rady Gminy Pszczew
z dnia 23 września 2010r.
ROZSTRZYGNIĘCIE
dotyczy sposobu rozpatrzenia uwag do projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi
zmianami) oraz w nawiązaniu do informacji Wójta
Pszczewa stwierdza się, że do wymienionego wyżej
projektu planu miejscowego osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej nie wniosły uwag, które podlegają
rozpatrzeniu przez Radę Gminy.
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XL/236/10
Rady Gminy Pszczew
z dnia 23 września 2010r.
ROZSTRZYGNIĘCIE

1. z ustaleń zawartych w uchwale w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczew w obrębie Borowy Młyn
oraz z przeprowadzonej analizy prognozy skutków finansowych uchwalenia tego planu wynika, że realizacja zapisanych w nim zadań z zakresu infrastruktury technicznej może pociągnąć za sobą wydatki z budżetu gminy;
2. inwestycje i nakłady wynikające z realizacji zapisów przedmiotowej uchwały, w tym inwestycje
w zakresie infrastruktury technicznej, które są
niezbędne dla prawidłowego i uporządkowanego zagospodarowania terenu objętego planem, będą finansowane ze środków budżetowych gminy kredytów, obligacji oraz środków
pomocowych, przy czym:
a) limity wydatków budżetowych na wieloletnie
programy inwestycyjne będą ujęte każdorazowo w budżecie gminy na każdy rok,

dotyczy sposobu realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania,
zapisanych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczew obrębie Borowy Młyn
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 późniejszymi

b) istnieją możliwości ubiegania się o dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w zakresie uzbrojenia pozostającego w gestii
gminy i/lub współfinansowania tych inwestycji z zainteresowanymi inwestorami.
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UCHWAŁA NR XLVIII/341/2010
RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE
z dnia 28 października 2010r.
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu 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.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), oraz art. 59 ust. 1,
2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska
w Dobiegniewie uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg w stosunku do należności
pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, zwanych dalej „należnościami”, przypadających Gminie
Dobiegniew i jej jednostką podległym oraz warunki
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,
w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

oraz wskazuje się organ lub osoby uprawnione do
udzielania tych ulg.
§ 2. 1. Należności mogą być umorzone w całości
lub w części wyłącznie w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem
publicznym, gdy:
1) dłużnik będący osobą fizyczną zmarł nie pozostawiając spadkobierców odpowiadających za
zobowiązania, a nie można ściągnąć należności
z masy spadkowej,
2) dłużnik niebędący osobą fizyczną uległ likwidacji lub upadłości, a nie ma następców praw-
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nych lub osób odpowiadających za jego zobowiązania i nie można ściągnąć należności z majątku likwidacyjnego lub masy upadłości,
3) nie można ustalić dłużnika lub miejsca jego pobytu,
4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w toku postępowania mającego na celu dochodzenie należności nie uzyska się kwoty wyższej od
kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności
lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,
5) jest uzasadnione szczególnie ważnymi względami społecznymi lub gospodarczymi,
6) ściągnięcie należności zagraża istotnym interesom dłużnika, zwłaszcza egzystencji jego lub
jego rodziny albo dalszemu funkcjonowaniu.
2. Umorzenie należności z przyczyn wymienionych w ustępie 1 pkt. 1 – 5 może nastąpić z urzędu
lub na wniosek dłużnika, a z przyczyn wymienionych
w ustępie 1 pkt. 6 wyłącznie na wniosek dłużnika.
3. Wniosek o umorzenie należności powinien
być należycie umotywowany. Przed umorzeniem
należności należy przeprowadzić wszechstronne
postępowanie wyjaśniające i podjąć próby ściągnięcia należności.
4. Należność może być umorzona w całości lub
w części, jeśli zastosowanie innej ulgi przewidzianej
w niniejszej uchwale jest niemożliwe lub niewystarczające.
§ 3. Należności mogą być, na wniosek dłużnika,
odraczane lub rozkładane na raty, jeżeli terminowe
spłacenie należności mogłoby zagrażać istotnym
interesom dłużnika, zwłaszcza egzystencji jego lub
jego rodziny albo dalszemu funkcjonowaniu, lub
gdy jest to uzasadnione szczególnie ważnymi
względami społecznymi lub gospodarczymi. Postanowienia § 2 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
§ 4. W przypadku braku możliwości zaspokojenia
należności w formie pieniężnej należność może być,
na wniosek dłużnika, zamieniona na świadczenie
rzeczowe lub usługi, odpowiadające wartości należności. Postanowienia § 2 ust. 3 stosuje się odpowiednio. Ponadto należy brać pod uwagę realną
wartość świadczeń rzeczowych i usług oraz ich
przydatność dla Gminy.
§ 5. 1. W przypadkach, w których ulga stanowić
będzie pomoc publiczną udzielanie jej następuje
zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE)
Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie
stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis.
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2. Łączna wartość pomocy udzielonej przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały nie może
przekroczyć dopuszczalnej pomocy, o której mowa
w Rozporządzeniu wymienionym w ust.1.
3. Wartość pomocy de minimis ulega sumowaniu niezależnie od tego, kto tej pomocy udzielił.
4. W celu uzyskania pomocy de minimis przedsiębiorca
winien
przedstawić
zaświadczenia
i oświadczenia, o których mowa w art. 37 ust. 1
pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.)
§ 6. 1. Do umarzania i stosowania innych ulg
może być upoważniony kierownik gminnej jednostki
organizacyjnej, z której działalnością wiąże się dana
należność – na podstawie pisemnego upoważnienia
Burmistrza Gminy.
2. Do umarzania i stosowania ulg wobec należności związanych z działalnością urzędu Gminy lub
niezwiązanej z działalnością żadnej jednostki organizacyjnej upoważniony jest Burmistrz Gminy.
3. Burmistrz Gminy jest wyłącznie upoważniony
do umarzania należności wobec pracowników Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych, radnych oraz współmałżonków tych osób.
4. Umorzenie należności o wartości wyższej niż
dwudziestokrotność minimalnego wynagrodzenia za
pracę wymaga uprzedniej zgody Burmistrza Gminy.
5. Umorzenie należności o wartości wyższej niż
stukrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę
wymaga uprzedniej zgody Rady Gminy.
6. Przez wartość należności rozumie się wysokość należności głównej wraz odsetkami, przyznanymi kosztami postępowania i innymi należnościami ubocznymi.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobiegniewa.
§ 8. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/282/2009 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 26 listopada
2009 roku w sprawie zasad i trybu udzielania ulg
w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie
stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Dobiegniew lub jej jednostkom organizacyjnym.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Tomasz Karpiński
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UCHWAŁA NR XLVIII/344/2010
RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE
z dnia 28 października 2010r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobiegniew
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008)
w związku z art. 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z późniejszymi zmianami), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Drezdenku uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobiegniew w treści
stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXIV/285/2006 Rady
Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 28 września 2006
roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Miasta i Gminy Dobiegniew.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobiegniewa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Tomasz Karpiński
Załącznik
do uchwały Nr XLVIII/344/2010
Rady Miejskiej w Dobiegniewie
z dnia 28 października 2010r.
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobiegniew
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Dobiegniew, dotyczące:
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości oraz na terenach należących do użytku publicznego, mycia
i napraw pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami samochodowymi;
2) rodzajów i minimalnej pojemności urządzeń
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na
terenach nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych urzą-

dzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym;
3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
4) maksymalnego poziomu odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji dopuszczonych do
składowania na składowiskach odpadów;
5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed
zanieczyszczeniem terenów użytku publicznego;
6) zasad utrzymywania zwierząt gospodarskich na
terenach wyłączonych z produkcji rolniczej;
7) zasad hodowli zwierząt futerkowych;
8) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.
§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) gminie – należy przez to rozumieć Gminę Dobiegniew;
2) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę dnia
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236,
poz. 2008 ze zm.);
3) odpadach komunalnych – należy rozumieć przez
to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych, pochodzące od innych
wytwórców odpadów, które ze względu na
swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych;
4) odpadach wielkogabarytowych – należy przez to
rozumieć rodzaj odpadów komunalnych, które
ze względu na swoje rozmiary, kształty i masę
mogą narazić pojemnik do zbierania odpadów
komunalnych, stanowiący wyposażenie nieruchomości, na uszkodzenie lub zniszczenie,
a w szczególności meble, wózki dziecięce,
sprzęt gospodarstwa domowego, sprzęt elektryczny i elektroniczny, deski, materace itp.;
5) nieruchomości – należy prze to rozumieć, zgodnie z art. 46 § 1 kodeksu cywilnego, część powierzchni ziemi stanowiącą odrębny przedmiot
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własności, jak również budynki trwale z gruntem związane lub część takich budynków;
6) właścicielach nieruchomości – rozumie się przez
to właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli,
użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości
w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne
podmioty władające nieruchomością oraz osoby sprawujące zarząd nad nieruchomością
wspólną w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz. U. z 2000r.
Nr 80, poz. 903 z późn. zm.);
7) najemcach/właścicielach lokalu – należy przez to
rozumieć najemców lub właścicieli lokali
mieszkalnych i użytkowych;
8) umowach – należy przez to rozumieć umowy,
rozumiane zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 ustawy, podpisane z podmiotem uprawnionym
przez właścicieli nieruchomości oraz najemców/właścicieli lokali;
9) harmonogramie – należy przez to rozumieć
harmonogram odbioru odpadów komunalnych
na terenie Gminy Dobiegniew;
10) podmiotach uprawnionych – należy przez to
rozumieć przedsiębiorstwa będące gminnymi
jednostkami organizacyjnymi lub podmiotami
posiadającymi wydane przez Burmistrza Dobiegniewa, ważne zezwolenie na prowadzenie
działalności w zakresie:
a) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, najemców/właścicieli lokali,
b)

opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych,

c) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
d) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok
zwierzęcych i ich części,
11) zabudowie wielorodzinnej – należy prze to rozumieć zabudowę budynkami wielomieszkaniowymi i wielolokalowymi, o wielu wejściach,
liczącymi więcej niż trzy kondygnacje mieszkalne (parter, pierwsze i drugie piętro), które mogą być połączone ze sobą i w ten sposób tworzyć zabudowę z wieloma wejściami;
12) zabudowie jednorodzinnej – należy przez to rozumieć budynki wolnostojące z jednym wejściem, mieszczące co najmniej kilka lokali
mieszkalnych, budynki w zabudowie szeregowej, budynki wolnostojące z dwoma wejściami,
mieszczące co najwyżej kilkanaście lokali
mieszkalnych, liczące do trzech kondygnacji
mieszkalnych (parter, pierwsze i drugie piętro)
plus poddasze użytkowe;
13) stawkach opłat – należy rozumieć przez to wysokość opłat uiszczanych przez właściciela nieruchomości lub najemcę/właściciela lokalu,
podmiotowi uprawnionemu za odbiór odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych;
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14) pojemniku – należy prze to rozumieć urządzenie takie jak kubeł, kontener, kosz uliczny, worek przeznaczone do gromadzenia odpadów
komunalnych;
15) odpadach elektrycznych – należy przez to rozumieć urządzenia domowego użytku lub ich
części, dla działania których niezbędny jest prąd
elektryczny, np. lodówki, telewizory, pralki,
komputery, monitory, itp.;
16) odpadach biodegradowalnych – należy rozumieć przez to odpady, które ulegają rozkładowi
tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów, powstające w wyniku pielęgnacji i uprawy ogrodów i terenów zielonych,
a także odpady pochodzenia roślinnego z targowisk i dróg publicznych;
17) odpadach niebezpiecznych – należy rozumieć
przez to odpady komunalne zawierające substancje niebezpieczne, które z uwagi na swój
skład i zawartość nie dają się poddać procesowi odzysku i przerobu w standardowych instalacjach odzysku odpadów komunalnych, np.
zużyte baterie i akumulatory, świetlówki, leki
itp.;
18) odpadach budowlanych – rozumie się prze to
odpady powstające w trakcie prowadzenia remontu i budowy;
19) selektywnej zbiórce – należy przez to rozumieć
gromadzenie odpadów komunalnych z podziałem ich na grupy o określonych cechach w oddzielnych i przeznaczonych dla danej kategorii
odpadów pojemnikach;
20) nieczystości ciekłych – rozumie się prze to ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych, powstające w domowych urządzeniach sanitarnych;
21) stacjach zlewnych – rozumie się przez to instalacje i urządzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków, służące do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia;
22) zbiornikach bezodpływowych – rozumie się
przez to instalacje i urządzenia przeznaczone do
gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu
ich powstawania;
23) przydomowych oczyszczalniach ścieków bytowych – należy przez to rozumieć urządzenia,
które oczyszczają ścieki bytowe pochodzące
z zabudowy mieszkaniowej i pozwalają na odprowadzenie ich w stanie oczyszczonym do
gruntu;
24) chowie zwierząt – rozumie się przez to wszelkie
formy posiadania zwierząt gospodarskich bez
względu na tytuł prawny oraz sposób ich
utrzymania i użytkowania;
25) zwierzętach domowych – rozumie się przez to
zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz
z człowiekiem w jego domu lub innym odpo-
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wiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez
człowieka w charakterze jego towarzysza,
a w szczególności: psy, koty, ptaki egzotyczne,
chomiki, świnki morskie, ryby i żółwie hodowlane w akwarium oraz inne zwierzęta uznane za
nadające się do trzymania w mieszkaniach
w celach niehodowlanych;
26) zwierzętach gospodarskich – należy przez to
rozumieć zwierzęta utrzymywane w celach hodowlanych i produkcyjnych, a w szczególności:
konie, bydło, świnie, owce, kozy, kury, kaczki,
gęsi, gołębie, indyki, perliczki, strusie, króliki,
nutrie, norki, lisy, tchórzofretki, ryby hodowlane, pszczoły itp.;
27) zwierzętach bezdomnych – rozumie się przez to
zwierzęta domowe lub gospodarskie, które
uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone
przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia
ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały.
§ 3. Regulamin obowiązuje wszystkich mieszkańców Gminy Dobiegniew:
1) właścicieli nieruchomości, najemców/właścicieli
lokali;
2) jednostki użytkujące tereny służące komunikacji
publicznej;
3) wykonawców robót budowlanych na terenie budowy;
4) osoby utrzymujące zwierzęta domowe i gospodarskie;
5) wszystkich korzystających z terenów będących
własnością Gminy, w tym też użytkowników terenów rekreacyjnych, a także osoby czasowo
przebywające na terenie Gminy Dobiegniew.
Rozdział II
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości oraz na terenach
służących do użytku publicznego
§ 4. 1. Właściciele nieruchomości oraz najemcy/właściciele lokali są zobowiązani do utrzymania
czystości i porządku oraz należytego stanu sanitarnohigienicznego i estetycznego nieruchomości poprzez:
1) oznakowanie posesji przez umieszczenie numeru
porządkowego na budynku lub na ogrodzeniu
nieruchomości zgodnie z § 10 Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 28 października
2004 r. w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości (Dz. U. Nr 243, poz. 2432);
2) umieszczenie w budynkach wielolokalowych,
w pobliżu wejścia, tablic zawierających następujące informacje:
a) imię i nazwisko lub nazwę i siedzibę właściciela lub zarządcy nieruchomości,
b) imię i nazwisko i adres osoby bądź adres
podmiotu wykonującego czynności w zakre-
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sie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości,
c) regulamin porządkowy,
d)

spis adresów i telefonów alarmowych,
w szczególności: straży pożarnej, pogotowia
ratunkowego, policji, pogotowia wodociągowo- kanalizacyjnego, pogotowia gazowego,

3) wyposażenie nieruchomości, w tym działek letniskowych w dostateczną ilość i rodzaj pojemników służących do gromadzenia odpadów
komunalnych, oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, aby korzystanie
z nich odbywało się bez przeszkód i powodowania zagrożeń dla zdrowia użytkowników
i środowiska;
4) systematyczne zbieranie odpadów komunalnych
z nieruchomości, w tym z powierzchni lub pomieszczeń mieszczących urządzenia na odpady
i gromadzenia ich w pojemnikach wymienionych w ust. 3, a jeżeli zbieranie odpadów komunalnych jest selektywne w pojemnikach
przeznaczonych do takiej zbiórki;
5) selektywną zbiórkę odpadów, z rozdziałem na
surowce wtórne, odpady niebezpieczne, wielkogabarytowe, elektryczne i elektroniczne oraz
biodegradowalne;
6) przekazanie odpadów zebranych selektywnie
i pozostałych zmieszanych podmiotowi uprawnionemu do odbioru w terminach wyznaczonych harmonogramem;
7) przyłączenie nieruchomości, w tym działek letniskowych do istniejącej sieci kanalizacyjnej,
a w przypadkach określonych w art. 5 ust. 1
pkt. 2 ustawy wyposażenie nieruchomości
w zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych spełniających wymagania określone
w odrębnych przepisach. Kontrolę wykonania
obowiązku przyłączenia się danej nieruchomości do sieci kanalizacyjnej zleca się przedsiębiorstwu zajmującemu się eksploatacją sieci;
8) usuwanie nieczystości ciekłych z nieruchomości
z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że
nie nastąpi przepełnienie zbiornika bezodpływowego;
9) oddzielne gromadzenie ścieków bytowych i gnojówki oraz gnojowicy;
10) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości udostępnionych do użytku publicznego oraz z chodników
przylegających bezpośrednio do nieruchomości, z częstotliwością zapewniającą codzienną
czystość i brak śliskości. Zebrane błoto, śnieg
i lód powinny zostać składowane w pryzmach,
w takich miejscach aby nie utrudniały przemieszczania się pieszych i pojazdów;
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11) usuwanie niezwłocznie nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych części nieruchomości;

ków bezpośrednio do wód lub ziemi jest zabronione;

12) systematyczne usuwanie chwastów z terenu
nieruchomości powodujących jej zanieczyszczanie;

26) naprawa pojazdów samochodowych związana
z ich bieżącą eksploatacją jest dozwolona na terenie nieruchomości, pod warunkiem, że nie
spowoduje to zanieczyszczenia wód lub ziemi
oraz uciążliwości dla sąsiadów. Powstałe odpady powinny być gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dopuszczalne jest również, poza warsztatami, usuwanie
awarii pojazdów powstałych podczas podróży;

13) utrzymanie czystości i porządku na terenach
niezabudowanych działek;
14) usuwanie z terenu nieruchomości zużytych lub
nienadających się do użytkowania pojazdów
stanowiących odpad w rozumieniu przepisów
o odpadach;
15) zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora
Sanitarnego w celu ograniczenia ryzyka sanitarnego i poprawy bezpieczeństwa dzieci korzystających z piaskownic niezbędna jest wymiana piasku w piaskownicach przed sezonem
oraz przynajmniej dwa razy w jego trakcie;
16) utrzymywanie ogrodzeń nieruchomości w należytym stanie technicznym i estetycznym,
17) likwidację na własny koszt dzikich wysypisk
odpadów komunalnych i innych, powstałych
w obrębie nieruchomości, w przypadku gdy
sprawca tworzenia ich nie jest znany. Poprzez
likwidację rozumie się zebranie, transport
i unieszkodliwianie lub wykorzystanie porzuconych odpadów zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami;
18) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości
odpadów betonu lub gruzu betonowego z rozbiórek i remontów, których nie wykorzystuje się
na potrzeby własne;
19) pielęgnację i utrzymywanie estetycznego wyglądu terenów zielonych, ogrodów, kwietników, klombów zarówno komunalnych, jak będących własnością osób fizycznych i prawnych;
20) utrzymywanie rowów odwadniających przy
drogach i torach w stanie drożności i wykoszenia; utrzymywanie nasypów i wykopów, poprowadzonych wzdłuż ciągów komunikacyjnych w stanie wykoszonym;
21) utrzymywanie rowów melioracyjnych w stanie
drożności;
22) utrzymywanie czystości na przystankach, torowiskach, w przepustach, przejściach, itp.;
23) utrzymywanie w stanie wolnym od zaśmiecenia wód powierzchniowych i ich najbliższego
otoczenia;
24) mycie i naprawa pojazdów samochodowych
poza myjniami i warsztatami naprawczymi jest
niedozwolone, z zastrzeżeniem podpunktu
25 i 26;
25) zezwala się na mycie pojazdów samochodowych na utwardzonym terenie nieruchomości
nie służącym do użytku publicznego, pod warunkiem odprowadzania powstałych ścieków
do kanalizacji sanitarnej lub zbiorników bezodpływowych, po uprzednim ich przejściu przez
łapacz oleju i odstojnik. Odprowadzanie ście-

27) osoby wykonujące prace polowe ciągnikami
i maszynami rolniczymi związane z zastosowaniem nawozów organicznych (obornik, gnojówka, gnojownik) zobowiązani są w przypadku
zanieczyszczenia dróg publicznych do uporządkowania nawierzchni.
§ 5. 1. Imprezy plenerowe (festyny) odbywające
się na terenie gminy, na działkach komunalnych
w poszczególnych sołectwach, mogą się odbywać
w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Organizatorzy tych imprez winni sporządzić z właścicielem
terenu, na którym odbywają się imprezy stosowną
umowę, określającą organizację imprezy w tym warunki sanitarne i higieniczne dla uczestników imprezy.
§ 6. 1. Mając na uwadze utrzymanie czystości
i porządku na terenie Gminy Dobiegniew zabrania
się:
1) spalania liści, igliwia, gałęzi i innych odpadów
pochodzących z terenów zielonych i z wyjątkiem dwóch terminów wiosennego i jesiennego: od 15 marca do 1 kwietnia i od 15 października do 1 listopada;
2) spalania liści, igliwia, gałęzi i innych odpadów
pochodzących z terenów zielonych na działkach
leśnych i działkach o zabudowie intensywnej;
3) wylewania zawartości zbiorników bezodpływowych (szamb) na powierzchnię ziemi i do wód;
4) indywidualnego wywożenia odpadów komunalnych, oraz indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych, przez osoby nie posiadające stosownych pozwoleń (nie dotyczy
wywozu nawozów rolniczych, w tym gnojowicy
i gnojówki);
5) wywożenia i wysypywania odpadów stałych
w miejscach do tego nie przeznaczonych np.
w lasach, rowach, na terenach otwartych, wokół pojemników do selektywnej zbiórki odpadów;
6) wrzucania do koszy ulicznych odpadów pochodzących z gospodarstw domowych, lokali handlowych, gastronomicznych, i usługowych;
7) wykorzystywania nieczynnych studni przydomowych do gromadzenia w nich odpadów komunalnych stałych i ciekłych oraz wód opadowych spływających z powierzchni, dachów, pojazdów itp.;
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8) wyprowadzania psów na tereny przeznaczone
dla zabaw dzieci i uprawiania sportu;
9) zakopywania odpadów oraz zwłok padłych zwierząt;
10) spalania odpadów komunalnych i niebezpiecznych;
11) umieszczania afiszy, reklam, nekrologów, ogłoszeń w miejscach do tego niewyznaczonych
np. na drzewach znajdujących się na terenach
użytku publicznego;
12) stosowania środków chemicznych szkodliwych
dla środowiska w celu usunięcia śniegu
i lodu.
Rozdział III
Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki
rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym
i technicznym
§ 7. 1. Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to:
a) kosze uliczne,
b) pojemniki na odpady o pojemnościach: 60l,
90l, 120l, 240l, 1100l dostosowanych do
urządzeń załadowczych pojazdów,
c) kontenery,
d) worki,
e) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła, tworzyw sztucznych,
f) kartony na zużyte baterie i małogabarytowe
akumulatory.
§ 8. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają
utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez
wyposażenie nieruchomości w pojemniki, przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych oraz
ich odbiór przez przedsiębiorcę.
2. Odpady komunalne winny być gromadzone
jedynie w zamkniętych i szczelnych pojemnikach,
spełniających techniczne warunki bezpieczeństwa
i higieny sanitarnej, a w szczególności powinny być
wyposażone w szczelną pokrywę.
3. Właściciele nieruchomości mają obowiązek
utrzymywania pojemników na odpady w stanie czystości, dobrym stanie technicznym oraz ich okresowego dezynfekowania, usługi w tej mierze może
wykonywać jednostka wywozowa.
4. Liczba pojemników na odpady komunalne
powinna być wystarczająca do umieszczenia w nich
wszystkich powstających odpadów, usuwanych
zgodnie z Regulaminem oraz dla zachowania czystości i porządku w miejscu gromadzenia, a ich rodzaj uzgodniony z firmą wywozową.
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5. Pojemniki na odpady powinny być ustawione,
na terenie nieruchomości, w miejscu widocznym,
trwale oznaczonym, na wyrównanej, w miarę potrzeb utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przez
zbieraniem się na niej wody i błota.
6. W przypadku braku możliwości usytuowania
pojemników na terenie własnej nieruchomości należy uzyskać zgodę właściciela nieruchomości sąsiedniej lub zarządcy drogi na ustawienie pojemników
na ich terenie.
7. Pojemniki do selektywnej zbiórki powinny być
oznakowane napisami określającymi rodzaj odpadów, na jaki są przeznaczone i posiadać umieszczoną informację zawierającą nazwę właściciela lub
posiadacza pojemnika, logo, adres i telefon obsługującego pojemniki przedsiębiorcy.
8. Odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych (baterie, małe akumulatory)
należy wydzielać z powstających odpadów komunalnych i wrzucać je do oznakowanych kartonów
przeznaczonych na te odpady, rozmieszczonych na
terenie gminy: szkoły, urząd, sklepy.
9. Odpady budowlane pochodzące z remontów
przeprowadzanych we własnym zakresie (głównie
piasek, cegła, beton) właściciel nieruchomości, najemca/właściciel lokalu powinien gromadzić w workach lub kontenerze w wyznaczonym miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu podmiotu uprawnionego,
na miejscu nie utrudniającym korzystania z nieruchomości.
10. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
należy przekazywać do wyznaczonego miejsca odbioru tych urządzeń lub do punktów sprzedaży
ww. sprzętu.
11. Przeterminowane leki należy nieodpłatnie
zwracać do aptek, które dysponują odpowiednimi
pojemnikami.
12. Właściciel nieruchomości, najemca/właściciel
lokalu zapewnia utrzymanie czystości i porządku na
jej terenie przez dostosowanie wielkości zbiornika
bezodpływowego do ilości osób stale lub czasowo
przebywających na jej terenie, w taki sposób aby nie
dochodziło do przepełniania zbiornika.
13. Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości
ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być
zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do
nich pojazdu asenizacyjnego firmy wywozowej
w celu ich opróżnienia.
14. Przepustowość przydomowej oczyszczalni
ścieków musi zostać dostosowana do ilości mieszkańców w sposób zapewniający uzyskanie stopnia
ich oczyszczania określonego w przepisach odrębnych.
15. Zarządy działek pracowniczych mają obowiązek wystawienia na terenie ogrodów działkowych
w okolicy każdej bramy wejściowej, w okresach od
miesiąca kwietnia do października pojemników na
odpady. Ilość i wielkość pojemników lub kontenerów powinna zapewniać gromadzenie odpadów
przez okres pomiędzy kolejnymi wywozami. Obję-

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 2

– 134 –

tość i częstotliwość wywozu nie powinna powodować przepełnienia pojemników.
16. 1. Odpady podlegające obowiązkowemu
wywozowi tj. odpady komunalne są gromadzone
wyłącznie w pojemnikach lub kontenerach dostosowanych do podmiotów wykonujących usługi
w zakresie odpadów komunalnych.
2. Dopuszcza się gromadzenie odpadów komunalnych w odpowiednio oznaczonych workach, nabytych od podmiotów, z którymi została podpisana
umowa na ich odbiór w następujących przypadkach:
a) na działce niezabudowanej, po rozpoczęciu
budowy, na czas jej trwania, do chwili zasiedlenia,
b) na działkach rekreacyjnych, poza ogrodami
pracowniczymi, sezonowo użytkowanych,
c) na terenie nieruchomości wyposażonej w stały pojemnik w okresach zwiększonej ilości
odpadów, a także w przypadku prowadzenia
systemu workowego selektywnie zbieranych
surowców wtórnych.
17. 1. Właściciele nieruchomości, najemcy/właściciele lokali na których znajdują się obiekty
użyteczności publicznej mają obowiązek ustawienia
na tych terenach odpowiedniej ilości pojemników
(koszy) na odpady stałe oraz ich systematycznego
opróżniania.
2. Ustala się następujące zasady rozmieszczenia
urządzeń na odpady komunalne:
1) dla nieruchomości, na której prowadzona jest
działalność gospodarcza, w tym również punkty
małej gastronomii, wielkość urządzenia do
gromadzenia odpadów ustala się zależnie od
faktycznego nagromadzenia odpadów, lecz nie
mniej niż o pojemności 120l;
2) właściciele punktów gastronomicznych, sklepów, sezonowych ogródków piwnych winni
wyposażyć swoje placówki w kosze na śmieci
zlokalizowane, dla potrzeb korzystających klientów przed obiektem;
3) organizatorzy imprez masowych lub zgromadzeń o charakterze publicznym, zarządzający
targowiskiem, zapewniają wystarczającą ilość
pojemników bądź kontenerów do gromadzenia
odpadów komunalnych, a także szaletów ruchomych oraz uprzątnięcie danego terenu jak
i terenów bezpośrednio przyległych po zakończeniu imprezy.
3. Określa się parametry pojemności urządzeń
do gromadzenia odpadów komunalnych i minimalną ilość pojemników do gromadzenia odpadów:
1) budynki jednorodzinne - nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności co najmniej 120l;
2) budynki wielorodzinne - nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności co najmniej 120l na 1 rodzinę lub jeden pojemnik 1100l;
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3) dla szkół wszelkiego typu i przedszkoli – co najmniej jeden pojemnik 1100l na budynek lub
odpowiednią ilość pojemników 120l;
4) dla pomieszczeń biurowych i socjalnych – nie
mniej niż jeden pojemnik 120l;
5) dla osób zamieszkujących samotnie – co najmniej jeden pojemnik 60l na jedno mieszkanie
w danej nieruchomości.
§ 9. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać urządzenia na odpady w takim stanie sanitarnym i technicznym, aby korzystanie z nich
mogło odbywać się bez przeszkód i nie powodowało
zagrożeń dla zdrowia użytkowników, a w szczególności utrzymywania ich w czystości oraz okresowego dezynfekowania, zwłaszcza w okresie letnim.
2. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na
odpady komunalne: śniegu, lodu i żużla, gruzu betonowego, szlamów, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych a także odpadów z działalności
gospodarczej, nie będących odpadami komunalnymi.
3. Zabrania się spalania w pojemnikach jakichkolwiek odpadów komunalnych (także suchych odpadów roślinnych).
4. Do pojemników na szkło zabrania się wrzucania: ceramiki (porcelany, talerzy, doniczek, luster)
szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z resztkami i zawartością, szkła budowlanego
(szyby okienne, szkło zbrojone). Można wrzucać
wyłącznie puste butelki szklane oraz słoiki. Pozostawianie innych niż wymienione jest zabronione. Zabrania się przynoszenia i ustawiania obok pojemnika na szkło innych odpadów stałych.
5. Do pojemników na tworzywa sztuczne zabrania się wrzucania tworzyw sztucznych pochodzenia
medycznego, mokrych folii, opakowań i butelek po
olejach mineralnych i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach, opakowań po środkach
chwastobójczych i owadobójczych. Do pojemników
można wrzucać wyłącznie puste i zgniecione butelki
typu PET po napojach, puste i zgniecione butelki po
kosmetykach i środkach czystości (np. po szamponach, płynach do naczyń). Pozostawianie innych niż
wymienione jest zabronione. Zabrania się przynoszenia i ustawiania obok pojemnika na tworzywa
sztuczne innych odpadów stałych.
Rozdział IV
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów
komunalnych lub nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku
publicznego
§ 10. 1. Wykonywanie obowiązków wywozu odpadów komunalnych stałych i opróżniania zbiorników bezodpływowych, właściciele nieruchomości,
najemcy/właściciele lokalu zapewniają poprzez zawarcie umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie tego rodzaju działalności.
2. Właściciel nieruchomości, najemca/właściciel
lokalu obowiązany jest do przechowywania umów,
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o których mowa w § 10.1 oraz dowodów zapłaty za
wykonaną usługę odbioru odpadów komunalnych
oraz za opróżnianie i wywóz nieczystości ciekłych.
Dowody zapłaty za usługę przechowywać należy
przez okres jednego roku.
3. Określa się minimalną częstotliwość usuwania
odpadów komunalnych z nieruchomości oraz innych terenów przeznaczonych do użytku publicznego:
1) z budynków jednorodzinnych, wielorodzinnych,
szkół, osób zamieszkujących samotnie i gospodarstw rolnych - nie rzadziej niż dwa razy
w miesiącu;
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12. Organizatorzy imprez masowych zobowiązani są usuwać odpady i opróżniać przenośne toalety
oraz usuwać je niezwłocznie po zakończeniu imprezy.
13. Zabrania się odprowadzać nieczystości płynne do kanalizacji deszczowych, melioracyjnych, rowów otwartych itp. oraz wylewać fekalia na pola.
14. Pracownicy przedsiębiorcy zobowiązani są
do natychmiastowego usunięcia zanieczyszczeń
powstałych w wyniku załadunku i transportu odpadów oraz nieczystości płynnych.

2) z miejsc zgromadzeń publicznych, targowisk,
imprez sportowych turystycznych i artystycznych itp. - codziennie lub nie później niż do
12 godzin od zakończenia imprezy;

15. Częstotliwość opróżniana z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych powinna być zgodna z instrukcją ich eksploatacji. Właściciel przydomowej oczyszczalni ścieków winien
prowadzić rejestr przeprowadzanych opróżnień wraz
z potwierdzeniem wywozu.

3) z terenów ogrodów i działek rekreacyjnych – minimum raz w miesiącu, a w okresie podwyższonej temperatury, opadów atmosferycznych,
co najmniej dwa razy w miesiącu,

16. Nieczystości ciekłe powinny być usuwane
z częstotliwością zapobiegającą przepełnieniu zbiornika bezodpływowego i przedostawaniu się nieczystości do gruntu.

4) z koszy ulicznych - nie rzadziej niż raz na 7 dni.

17. Zobowiązuje się Burmistrza do informowania
mieszkańców o rozpoczęciu i zakończeniu, oraz trasie nowo wybudowanych kanalizacji sanitarnych.

4. Odbiór odpadów gromadzonych selektywnie
w pojemnikach ( szkło i tworzywa sztuczne) odbywa
się zgodnie z harmonogramem zbiórki selektywnej
na 2010 rok jednostki wywozowej.
5. Odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych (baterie i małe akumulatory)
nie rzadziej niż raz na dwa miesiące (po zapełnieniu
się przeznaczonych do tego typu zbiórki kartoników).
6. Odpady wielkogabarytowe – nie rzadziej niż
raz na kwartał .
7. Odpady budowlane – wg potrzeb na zgłoszenie właściciela nieruchomości, najemcy/użytkownika
lokalu.
8. Odpady elektryczne i elektroniczne – w ramach organizowanych przez gminę cyklicznych
zbiórek tych odpadów – dwa razy w roku zgodnie
z ustalonym harmonogramem jednostki wywozowej
na 2010 rok.
9. Dopuszcza się składowanie odpadów ulegających biodegradacji w kompostownikach założonych
na terenie posesji w celu uzyskania kompostu na
potrzeby własne w warunkach nie stwarzających
uciążliwości dla użytkowników terenów sąsiednich.
10. Właściciele nieruchomości, najemcy/ właściciele lokali, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej są zobowiązani do zapewnienia usuwania
nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego,
zgłoszenie tego faktu przedsiębiorcy, z którym posiadają umowę na opróżnianie zbiornika.
11. W przypadku stwierdzenia nieszczelności
zbiornika bezodpływowego właściciel nieruchomości, najemca/właściciel lokalu obowiązany jest do
niezwłocznego usunięcia nieszczelności oraz powiadomienia o tym gminę.

§ 11. Zabrania się wyrzucania do ogólnodostępnych pojemników miejskich (koszy ulicznych) przeznaczonych do zbiórki odpadów w miejscach publicznych odpadów pochodzących z gospodarstw
domowych, z terenu nieruchomości oraz pochodzących z działalności gospodarczej.
Rozdział V
Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów
§ 12. Odpadami ulegającymi biodegradacji są:
- odpady zielone,
- odpady z opakowań papierowych, - papier
nieopakowaniowy,- domowe odpady organiczne.
§ 13. W celu ograniczenia ilości odpadów biodegradowalnych kierowanych do składowania wskazane jest, aby w większości odpady były zagospodarowane przez mieszkańców poprzez kompostowanie
w kompostowniach, skarmianie zwierząt itp.
§ 14.1. Ustala się maksymalny poziom odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów:
1) do dnia 31 grudnia 2010r. – do nie więcej niż
75%;
2) do dnia 31 grudnia 2013r. – do nie więcej niż
50%;
3) do dnia 31 grudnia 2020r. – do nie więcej niż
35%
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wagowo w stosunku do całkowitej masy tych odpadów ulegających biodegradacji wytworzonych
w 1995r.
2. Powyższy obowiązek realizują przedsiębiorcy,
którzy posiadają zezwolenie na odbiór odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Rozdział VI
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe,
mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem
terenów użytku publicznego
§ 15. 1. Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów i innych zwierząt domowych są obowiązane do sprawowania opieki nad tymi zwierzętami,
w taki sposób, aby zwierzęta te nie zakłócały spokoju i nie stanowiły zagrożenia oraz uciążliwości dla
otoczenia.
2. Właściciele zwierząt domowych zobowiązani
są zabezpieczyć miejsca ich przebywania przed samodzielnym opuszczeniem tych miejsc oraz zapewnić należyty dozór, szczególnie w sytuacji, gdy zwierzę nie jest uwiązane lub znajduje się w pomieszczeniu nie posiadającym zamknięcia albo na terenie
nie posiadającym ogrodzenia.
3. Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do usunięcia spowodowanych przez nie zanieczyszczeń w miejscach służących do użytku publicznego, takich jak ulice, chodniki, skwery itp.
4. Zwierzęta domowe, które mogą stanowić zagrożenie dla ludzi winny być trzymane na terenie
nieruchomości na uwięzi lub jeżeli biegają luzem,
w ogrodzeniu, które winno uniemożliwić wydostanie się zwierząt na zewnątrz, w miejscu widocznym
należy umieścić tabliczkę ostrzegawczą z odpowiednim napisem oraz zainstalować dzwonek.
5. Utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne może nastąpić tylko po uzyskaniu stosownego zezwolenia wydanego przez Burmistrza Dobiegniewa.
§ 16. 1. Właściciele psów zobowiązani są do zachowania stałej i bezpośredniej kontroli nad psem,
a w szczególności:

Poz. 68
uniemożliwienia dostępu psów do piaskownic i innych urządzeń służących do
użytkowania przez dzieci.
2. Zabrania się:
puszczania psa bez dozoru,
pozostawiania psa bez nadzoru, jeżeli
zwierzę to jest nienależycie uwiązane lub
nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym, albo na terenie należycie ogrodzonym,
szczucia lub doprowadzania psa przez
drażnienie albo płoszenie do tego stopnia,
że staje się on niebezpieczny,
wprowadzania psów bez uwięzi na tereny
zielone (parki, skwery, plaże i kąpieliska).

3. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone jedynie w miejscach ustronnych, mało uczęszczanych
przez ludzi i tylko w wypadku, gdy posiadacz psa ma
możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad
jego zachowaniem. W takim przypadku pies powinien mieć nałożony kaganiec. Nie dotyczy to psów
ras uznawanych za agresywne lub mieszańców tych
ras.
4. W zakresie epidemiologiczno-sanitarnym do
obowiązków posiadacza psa, kota, innych zwierząt
domowych lub gospodarskich należy:
poddawanie szczepieniom ochronnym,
posiadanie dowodu ich wykonania,
zawiadomienie służb weterynaryjnych
o podejrzeniu zachorowania na chorobę
zakaźną, poddanie obserwacji zwierzęcia,
które skaleczyło człowieka.
5. Zwierzęta przebywające bez opieki w miejscach publicznych traktowane będą jako bezdomne,
schwytane przez odpowiednie służby i przewiezione
do schroniska dla bezdomnych zwierząt. W przypadku ustalenia właściciela zostanie on zobowiązany do pokrycia kosztów przyjęcia zwierzęcia do
schroniska.
Rozdział VII

prowadzenia psa na smyczy, a psa agresywnego dodatkowo w kagańcu,

Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na
terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

przestrzegania zakazu wprowadzania psów
do: sklepów, lokali gastronomicznych,
pomieszczeń biurowych, oraz innych
obiektów użyteczności publicznej (zakaz
ten nie dotyczy psów przewodników
i psów służbowych organów porządkowych),

§ 17. 1. Dopuszcza się hodowlę zwierząt gospodarskich na terenie Dobiegniewa oraz na terenach
zwartej zabudowy jedno- i wielorodzinnej przez rolników posiadających grunty rolne na terenie gminy
Dobiegniew i będących ich głównym źródłem
utrzymania; mogą oni prowadzić hodowlę zwierząt
gospodarskich w budynkach wybudowanych (lub
zaadaptowanych) w celach hodowlanych, pod warunkiem posiadania obiektów i urządzeń służących
do gromadzenia odchodów zwierzęcych (zbiorniki
na gnojówkę i odcieki itp.). Wszystkie obiekty muszą
być wykonane zgodnie z Prawem Budowlanym.

usuwania zanieczyszczeń spowodowanych
przez psa na terenach publicznych oraz
wspólnego korzystania tj.: klatek schodowych, korytarzy, chodnikach, jezdniach,
placach, parkingach, terenach zielonych,

2. Dopuszcza się na terenach zabudowy jednorodzinnej (z wyłączeniem przypadków określonych
w ust. 1) hodowlę kóz, drobiu oraz królików pod
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warunkiem posiadania obiektów i urządzeń służących do gromadzenia odchodów zwierzęcych wykonanych zgodnie z Prawem Budowlanym oraz utrzymywania hodowli w należytej czystości.
3. Nowo powstające gospodarstwa rolne zajmujące się hodowlą zwierząt gospodarskich mogą być
lokalizowane w odległości, co najmniej 100m od
najbliższych zabudowań mieszkalnych (nie dotyczy
to budynku właściciela gospodarstwa); odległość
liczy się od granicy gospodarstwa do istniejącego
budynku mieszkalnego lub granicy działki przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego
pod zabudowę mieszkaniową. Dopuszcza się bliższe
usytuowanie gospodarstwa (w odległości 50m od
budynku mieszkalnego) po uzyskaniu pisemnej zgody właściciela budynku (terenu) oraz pozytywnej
opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku.
4. Osoby wznoszące nowe budynki mieszkalne
w odległościach mniejszych niż ww. od gospodarstw rolnych i ferm spełniających wymogi określone w niniejszej uchwale muszą złożyć pisemne
oświadczenie, że nie będą wnosić skarg na uciążliwości związane z hodowlą zwierząt (zapachy itp.).
5. Zabrania się hodować zwierzęta gospodarskie
na terenie zabudowy wielorodzinnej (z wyłączeniem
przypadków określonych w ust. 1), terenach letniskowych, ogrodach działkowych i strefach ochrony
bezpośredniej ujęć wodociągowych.
6. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich musi
odbywać się w warunkach nie pogarszających warunków zdrowotnych, sanitarnych i porządkowych
otoczenia i nie może powodować zanieczyszczenia
powietrza, gleby, wody i innych uciążliwości oraz
musi być ograniczona do obszaru nieruchomości,
na której jest prowadzona.
7. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich nie
może powodować uciążliwości związanych z emisją
hałasu, odorów, oraz z zagrożeniem sanitarnym
gryzoniami i owadami dla osób zamieszkujących
nieruchomości sąsiednie.

Poz. 68

zgodę sąsiada na składowanie obornika w bliższej
odległości. Nie dopuszcza się odprowadzania nieczystości z hodowli zwierząt gospodarskich do kanalizacji sanitarnej oraz do zbiorników bezodpływowych do których odprowadzane są nieczystości
z gospodarstw domowych.
10. Pszczoły winno trzymać w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej 10m od granicy nieruchomość w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości.
11. Chów gołębi winien być usytuowany i prowadzony z zapewnieniem nie pogarszania warunków zdrowotnych, sanitarnych i porządkowych otoczenia, nie powodowania zanieczyszczenia powietrza, gleby, wody i innych uciążliwości.
Rozdział VIII
Zasady hodowli zwierząt futerkowych na terenie
gminy Dobiegniew
§ 18. 1. Urządzenia do hodowli zwierząt futerkowych powinny być tak usytuowane, aby hodowla
nie była uciążliwa dla otoczenia, a w szczególności
nie powodowała zanieczyszczenia wody, gleby
i powietrza.
2. Teren hodowli zwierząt futerkowych powinien
być zabezpieczony przed wydostaniem się zwierząt
na wolność.
3. Odpady i nieczystości powinny być gromadzone w szczelnych zbiornikach, zaopatrzonych
w szczelne, dopasowane pokrywy.
4. Teren hodowli oraz pomieszczenia muszą być
utrzymane w czystości oraz odkażane.
5. Tereny hodowli zwierząt futerkowych muszą
być otoczone strefą ochronną w której nie mogą
znajdować się żadne budynki mieszkalne i inne
obiekty w których na stałe przebywają ludzie. Zakaz
nie dotyczy domu zamieszkałego przez właściciela
fermy.

8. Obiekty i pomieszczenia przeznaczone na pobyt zwierząt gospodarskich należy utrzymywać
w czystości i dezynfekować w miarę potrzeb.

6. Grunt znajdujący się bezpośrednio pod klatkami ze zwierzętami winien być utwardzony i odpowiednio zabezpieczony przed przedostaniem się
resztek karmy i odpadów bezpośrednio do gruntu.

9. Obornik i inne nieczystości pochodzące
z chowu zwierząt przy produkcji wielkotowarowej,
gromadzone poza pomieszczeniem dla zwierząt,
muszą być składowane w miejscach tak, aby składować obornik w odległości co najmniej 10m od
nieruchomości sąsiednich i tak, aby odcieki nie mogły przedostawać się na teren sąsiednich nieruchomości. W przypadku braku możliwości umieszczenia
obornika na odległość 10 metrów, dotyczy to gospodarstw już istniejących, należy uzyskać pisemną

7. Nowych chowów i hodowli zwierząt futerkowych o liczbie samic pow. 5szt. lisów, 20szt. królików i 10szt. innych zwierząt nie można usytuować
w odległości mniejszej niż 300m od wytwórni i składów artykułów żywnościowych, ujęć wodociągowych, przychodni, przedszkoli, szkół, terenów letniskowych, cmentarzy, obiektów kultu religijnego,
pomników, parków i terenów wypoczynkowych,
terenów sportowych a także budynków mieszkalnych.
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Poz. 68, 69

3. Z przeprowadzonej deratyzacji należy sporządzić
protokół i okazać się nim na żądanie osoby kontrolującej. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają
właścicieli nieruchomości.

Rozdział IX
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz
terminy jej przeprowadzania.
§ 19. 1. Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji
ciąży na właścicielach nieruchomości:

Rozdział X
Postanowienia końcowe

1) w odniesieniu do budynków wielorodzinnych,
zakładów przetwórstwa spożywczego, obiektów
użyteczności publicznej i obsługi ludności oraz
nieruchomości, na których prowadzi się hodowle zwierząt gospodarskich - co najmniej
1 raz na sześć miesięcy oraz w zależności od
potrzeb w dodatkowych terminach, w sposób
i metodami zgodnymi z prawem obowiązującym w tym zakresie;2) w odniesieniu do budynków
mieszkalnych
jednorodzinnych
– w miarę potrzeb.

§ 20. 1. Gmina Dobiegniew zapewnia bieżącą
kontrolę realizacji przepisów ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminie oraz niniejszego regulaminu.
2. Za naruszenie przepisów zawartych w regulaminie przewiduje się kary grzywny wymierzone
w trybie i na zasadach określonych w kodeksie wykroczeń i w ustawie z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z późniejszymi zmianami.

2. W przypadku zagrożenia epidemiologicznego
wywołanego plagą szczurów przeprowadza się deratyzację i zbiórkę martwych gryzoni przez firmy zajmujące się tego typu działalnością lub przez uprawnione do tego celu osoby.

3. Nadzór nad realizacją przez właścicieli nieruchomości, najemców/użytkowników lokali obowiązków
wymienionych w regulaminie sprawuje Burmistrz
Miasta poprzez uprawnionych pracowników.

===================================================================================
3

69
4

UCHWAŁA NR LVIII/374/2010
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY
z dnia 28 października 2010r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego
w Witnicy przy ul. Poprzecznej

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 późn. zm.),
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz w związku
z uchwałą Nr V/42/2007 z dnia 29 marca 2007r. Rady
Miejskiej w Witnicy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Poprzecznej w Witnicy i uchwałą Nr XXI/137/2008
z dnia 4 marca 2008r. Rady Miejskiej w Witnicy
w sprawie zmiany uchwały Nr V/42/2007 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 marca 2007r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Poprzecznej w Witnicy uchwala się
co następuje:
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy
ul. Poprzecznej w Witnicy, zwany dalej planem,
stwierdzając jednocześnie jego zgodność ze studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Witnica – wg załączonego w rysunku planu wyrysu.

2. Plan, o którym mowa w ust. 1 składa się z części tekstowej zawartej w § 2, 3 i 4, rysunku planu
w skali 1:1000 – stanowiącego załącznik Nr 1 do
niniejszej uchwały, rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zadań własnych gminy w zakresie infrastruktury technicznej – stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały oraz rozstrzygnięcia o sposobie
rozpatrzenia zgłoszonych uwag do planu – stanowiącego załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
Rozdział 1
PRZEPISY OGÓLNE
§ 2. 1. Przedmiotem ustaleń planu są:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej – oznaczone symbolem MW,
2) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej z usługami wbudowanymi – oznaczone symbolem MW,U,
3) tereny istniejącej wolnostojącej zabudowy jednorodzinnej – oznaczone symbolem MN1,
4) tereny planowanej wolnostojącej zabudowy
jednorodzinnej – oznaczone symbolem MN2,
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5) tereny planowanej szeregowej zabudowy jednorodzinnej – oznaczone symbolem MN3,
6) teren planowanego poszerzenia funkcji mieszkaniowej – oznaczony symbolem MN4,
7) teren usług publicznych (zdrowia, oświaty, kultury itp.) – oznaczony symbolem U1,
8) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej tereny usług komercyjnych (handlu,
gastronomii itp.) – oznaczone symbolem U2,
9) tereny usług handlu – oznaczone symbolem
U3,
10) teren usług rzemieślniczych – oznaczony symbolem U4,
11) tereny planowanych stacji transformatorowych
15/0,4kV – oznaczone symbolem E,
12) teren placu publicznego – oznaczony symbolem PP,
13) tereny urządzonej zieleni publicznej z rzeką
Witniczanką – oznaczone symbolem Z1,
14) tereny urządzonej zieleni parkowej – oznaczone
symbolem Z2,
15) tereny skwerów – oznaczone symbolem Z3,
16) teren przydomowej zieleni rekreacyjnej – oznaczony symbolem Z4,
17) tereny pasów zieleni izolacyjnej – oznaczone
symbolem Z5,
18) tereny lokalnych dróg publicznych – oznaczone
symbolem KDL,
19) teren dojazdowej drogi publicznej – oznaczony
symbolem KDD,
20) tereny komunikacji pieszej – oznaczone symbolem KX1,
21) teren komunikacji pieszo – jezdnej – oznaczony
symbolem KX2,
22) zasada zalecanego przebiegu drogi wewnętrznej,
23) zasady przebiegu głównych ciągów pieszo
– rowerowych,
24) zasady zalecanego przebiegu wewnętrznych
dróg osiedlowych (osiowo) w obrębie terenów
MW i MW,U,
25) zasady parcelacji terenów MN2 i MN3,
26) zasady rozmieszczenia zespołów parkingowych
dla samochodów osobowych, w terenach MW;
MW,U i PP,
27) zasady zalecanego kształtowania zabudowy
2. Ilekroć w ustaleniach niniejszej uchwały jest
mowa o:
1) planie – należy przez to rozumieć tekst i rysunek planu,
2) rysunku planu – należy przez to rozumieć graficzny zapis planu, stanowiący załącznik Nr 1 do
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niniejszej uchwały, zawierający obowiązujące
elementy ustaleń oraz dodatkowe elementy informacyjne,

3) terenie – należy przez to rozumieć teren wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem a ponadto numerem porządkowym, ułatwiającym jego identyfikację,
4) przeznaczeniu terenów – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym terenie, wyznaczonym liniami
rozgraniczającymi w sposób określony ustaleniami planu,
5) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez
to rozumieć linię ograniczającą obszar, na którym przewiduje się realizację obiektów kubaturowych; bez prawa jej przekraczania oraz z dopuszczeniem tolerancji 1,5m przy występowaniu ryzalitów, wykuszy, pilastrów, słupów oraz
stref wejściowych stanowiących nie więcej niż
30% powierzchni ściany zewnętrznej budynku,
6) obowiązującej linii zabudowy – należy przez to
rozumieć linię wyznaczającą realizację obiektów kubaturowych z dopuszczeniem tolerancji
1,5m przy występowaniu ryzalitów, wykuszy,
pilastrów, słupów oraz stref wejściowych stanowiących nie więcej niż 30% powierzchni
ściany zewnętrznej budynku,
7) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć aktualne w momencie realizacji niniejszej
uchwały przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, normy branżowe oraz ograniczenia
w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych,
8) wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć wysokość budynków określoną w metrach, liczoną od poziomu przy głównym wejściu do budynku do kalenicy dachu budynku
lub najwyższego elementu jego bryły,
9) usługach nieuciążliwych – należy przez to rozumieć taki rodzaj działalności usługowej, która
nie powoduje przekroczenia standardów jakości środowiska (np. hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, oddziaływanie komunikacji)
poza terenem, do którego prowadzący usługi
posiada tytuł prawny,
10) zasadach kształtowania zabudowy – należy
przez to rozumieć zalecaną formę (kształt) zabudowy, jej usytuowanie w obrębie terenów
MW; MW,U; U2; MN2 i MN3, określone graficznie w rysunku planu linią przerywaną wraz
z oznaczeniem cyfrowym liczby kondygnacji
nadziemnych w odniesieniu do terenów MW
i MW,U,
11) dachach wysokich – należy przez to rozumieć
dachy dwuspadowe, wielospadowe i łamane,
przy czym dany rodzaj dachu należy stosować
konsekwentnie dla grup budynków wyodrębnionych przestrzennie, z zachowaniem symetrycznego kąta spadku połaci dachowych oraz
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z dopuszczeniem występów, których suma szerokości nie może przekraczać połowy długości
dachu,
12) zasadach parcelacji – należy przez to rozumieć
zalecany podział terenów na działki budowlane,
13) drogach publicznych – należy przez to rozumieć
drogi kategorii dróg gminnych o znaczeniu lokalnym, z których może korzystać każdy, a których realizacja i utrzymanie należą do zadań
własnych gminy,
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a) każdorazowego zawiadamiania Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przypadkach odkrycia w trakcie prowadzenia robót ziemnych kopalnych szczątków roślin lub
zwierząt oraz stwierdzenia występowania
siedlisk potencjalnych gatunków roślin
i zwierząt podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych,

14) drodze wewnętrznej – należy przez to rozumieć
drogę nie zaliczaną do żadnej kategorii dróg
publicznych, o szerokości w liniach rozgraniczenia nie mniejszej niż 10,0m oraz jezdni nie
mniejszej niż 5,0m, których budowa, zarządzanie i oznakowanie należy do właściciela lub zarządcy terenu,

b) każdorazowego zawiadamiania Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Burmistrza
Miasta i Gminy Witnica o przypadkach odkrycia w trakcie prowadzenia robót ziemnych
przedmiotu mogącego być zabytkiem, po
uprzednim wstrzymaniu wszelkich prac mogących uszkodzić lub zniszczyć odkryty
przedmiot oraz zabezpieczeniu go i miejsca
jego odkrycia przy użyciu dostępnych środków,

15) wewnętrznych drogach osiedlowych – należy
przez to rozumieć drogi obsługujące tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej
oraz tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej z usługami wbudowanymi (MW
i MW,U), nie wymagające odrębnego rozgraniczenia, których budowa, zarządzanie i oznakowanie należy do zarządcy terenu,

c) objęcia ochroną konserwatorską oznaczonych w rysunku planu stanowisk archeologicznych (stanowiska Nr 5 AZP 46 – 08/20
i Nr 6 AZP 46 – 08/20) poprzez zapewnienie
ratowniczych
badań
archeologicznych
w miejscach ich występowania, w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,

16) urządzeniu reklamowym – należy przez to rozumieć nośnik informacji lub promocji wizualnej, w jakiejkolwiek materialnej formie, wraz
z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniem.

d) zapewnienia ochrony konserwatorskiej istniejących budynków położonych w obrębie
strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej „A”,
poprzez każdorazowe uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków projektowanej rozbudowy, przebudowy lub modernizacji tych budynków oraz uwzględniania
uwarunkowań określonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a wynikających z pozostałych stref ochrony konserwatorskiej („B”, „K” i „W”) przy realizacji nowych zamierzeń inwestycyjnych – wg oznaczenia granic tych stref w rysunku planu,

3. Następujące oznaczenia graficzne w rysunku
planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) granice obszaru objętego planem,
2) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie
użytkowania i przeznaczenia,
3) nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy,
4) granice
stref
ochrony
(„A”, „B”, „K” i „W”),

konserwatorskiej

5) podstawowe przeznaczenia poszczególnych terenów oznaczone odpowiednim symbolem,
6) wielkości wymiarowe,
7) liczba kondygnacji nadziemnych zabudowy zawartej w terenach MW i MW,U.
4. Ustalenia funkcjonalno-przestrzenne w zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu
kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz zasad kształtowania przestrzeni publicznych.
Ustala się
1) przeznaczenie poszczególnych terenów, linie
rozgraniczające tereny o różnych funkcjach,
obowiązujące oraz nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z oznaczeniami w rysunku planu,
2) obowiązek:

e) wprowadzenia zieleni izolacyjnej wzdłuż granic terenów: 24U2, 25U2, 41Z5, 42Z5, 44KDL
i 47KDL – według oznaczenia graficznego
w rysunku planu,
f)

ograniczenia ewentualnej uciążliwości usług
w obrębie terenu 28U4 do granic tego terenu,

g) opracowania koncepcji zagospodarowania
zielenią dla terenów 1MW,U; 2MW,U;
3MW,U; 4MW i 5MW jako integralnej części
projektu budowlanego, określającej zasady
kształtowania terenów zieleni jako nierozłączny element kompozycji przestrzennej realizacji danego zamierzenia inwestycyjnego,
w tym szczególnie w zakresie zieleni zabawowej z uwzględnieniem małej architektury,
miejsc wypoczynku, rekreacji, miejsc parkingowych i ciągów komunikacyjnych,
3) centralny plac publiczny w kształcie koła (teren
PP) koncentrujący w swym środku osie widokowe i komunikacyjne z głównych kierunków
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obszaru, przeznaczony dla ruchu pieszego i rowerowego,
4) zasadę parcelacji istniejących terenów przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną przedstawioną w rysunku planu w formie zalecanego
podziału wewnętrznego tych terenów z jednoczesnym określeniem proponowanego przebiegu drogi wewnętrznej w odniesieniu do terenu będącego we władaniu osób fizycznych
(teren 13MN1),
5) przebiegi głównych ciągów pieszo – rowerowych, stanowiących główny element osiedlowej komunikacji pieszo – rowerowej obszaru
objętego planem,
6) obowiązujące linie zabudowy w otoczeniu placu publicznego (terenu PP) w celu uzyskania
konsekwentnego przestrzennie charakteru zabudowy, w obrębie terenów MW,U,
7) zakaz:
a) lokalizacji w obszarze objętym planem elektrowni wiatrowych oraz przydomowych
oczyszczalni ścieków,
b) lokalizacji ogrodzeń wzdłuż granic terenów
MW; MW,U; U2; U3 od strony przestrzeni
publicznych, ulic i zieleni,
c) stosowania ogrodzeń – betonowych lub żelbetowych, a także wyższych niż 1,5m,
d) stosowania nowej zabudowy wyższej aniżeli:
cztery kondygnacje nadziemne, w tym
czwarta w poddaszu oraz parter usługowy
– w obrębie terenów MW,U – wg oznaczenia cyfrowego w rysunku planu,
trzy lub cztery kondygnacje nadziemne,
w tym ostatnia w poddaszu – w pozostałej
zabudowie mieszkaniowej w terenach
MW,U oraz MW – wg oznaczenia cyfrowego w rysunku planu,
dwie kondygnacje nadziemne, w tym druga w poddaszu – w obrębie pozostałych
terenów, z wyłączeniem terenu 28U4,
10,5m – od poziomu terenu do najwyższej
kalenicy danego budynku w obrębie terenów: MN1, MN2 i MN3,
e) lokalizacji zabudowy gospodarczo – garażowej w obrębie terenów MN3, MW i MW,U;
f)

lokalizacji wolnostojących urządzeń reklamowych, z wyłączeniem reklam tymczasowych w obrębie terenu 31PP, służących organizacji imprez masowych,

8) przynależność terenów oznaczonych symbolami MW; MW,U; MN1; MN2; MN3 i MN4 odpowiednio do grupy terenów pod zabudowę
mieszkaniową i na cele mieszkaniowo – usługowe w myśl wymogów zawartych w ustawie
prawo ochrony środowiska dotyczących ochrony przed hałasem.
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5. Ustalenia dotyczące sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów. W obszarze
objętym planem:
1) obowiązuje ochrona konserwatorska stanowisk
archeologicznych, o których mowa w ust. 4
pkt. 2c,
2) obowiązuje ochrona konserwatorska istniejących budynków w obrębie strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej oraz uwzględnianie uwarunkowań wynikających z pozostałych stref
ochrony konserwatorskiej przy realizacji nowych zamierzeń inwestycyjnych, o których
mowa w ust. 4 pkt. 2d,
3) nie występują tereny górnicze ani przestrzenie
narażone na niebezpieczeństwo powodzi bądź
osuwania się mas ziemnych.
6. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad
i warunków scalania i podziału nieruchomości.
1) dopuszcza się możliwość łączenia i podziału
nieruchomości, z wyłączeniem pkt. 2,
2) ustala się zakaz podziału terenów o symbolach
Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, KDL, KDD, KX1, KX2, PP i E.
7. Ustalenia dotyczące sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów. Ustala się możliwość utrzymania
dotychczasowego sposobu użytkowania i zagospodarowania poszczególnych terenów, jako ich tymczasowego zagospodarowania do czasu osiągnięcia
docelowych ustaleń planu przewidzianych do etapowej realizacji.
8. Ustalenia w zakresie komunikacji. Ustala się:
1) obsługę komunikacyjną obszaru objętego planem poprzez:
a) układ dróg w klasie lokalnej, powiązanych
z istniejącymi ulicami: Rutkowskiego, Krasickiego i Żwirową – oznaczonych symbolem
KDL,
b) drogę wewnętrzną w obrębie terenu 13MN1
pozostającego we władaniu osób fizycznych,
powiązaną z drogami lokalnymi poprzez drogę dojazdową 50KDD – wg postulowanych
w rysunku planu zasad jej przebiegu,
c) układ wewnętrznych dróg osiedlowych w obrębie terenów MW i MW,U – wg postulowanych w rysunku planu zasad ich przebiegu,
określonych graficznie w formie osi tych
dróg,
d) przebiegi głównych ciągów pieszo – rowerowych – wg oznaczenia graficznego w rysunku planu,
e) przebiegi głównych ciągów pieszo – rowerowych – wg oznaczenia graficznego w rysunku planu,
f)

minimalną szerokość drogi wewnętrznej,
o której mowa w ppkt b, w liniach rozgraniczenia – 10,0m,
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2) obowiązek:
a) zapewnienia lokalizacji w obrębie każdej
z działek w terenach MN1, MN2 i MN3 co
najmniej dwóch miejsc parkingowych, w tym
jednego zlokalizowanego w garażu,
b) zapewnienia w obrębie terenów MW i MW,U
ilości miejsc parkingowych na samochody
osobowe w wymiarze nie mniejszym niż
1 miejsce na 1 mieszkanie,
c) zapewnienia w obrębie terenów U2 i U3 ilości miejsc parkingowych na samochody osobowe w wymiarze nie mniejszym niż 1 miejsce postojowe na każde 25 m2 powierzchni
handlowej, sprzedaży lub usługowej,
d) stosowania na skrzyżowaniach planowanych
dróg, narożnych ścięć linii rozgraniczających
zgodnie z rysunkiem planu, o wymiarach 5,0
x 5,0 m,
3) dopuszczenie stosowania wbudowanych w budynki mieszkalne podziemnych parkingów,
w obrębie terenów MW i MW,U, pod warunkiem nie wykraczania poza obrys zewnętrzny
tych budynków.
9. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej. Ustala się:
1) zaopatrzenie w wodę – z istniejącego ogólnomiejskiego systemu wodociągowego na warunkach jego zarządcy, z dopuszczeniem budowy nowych sieci wodociągowych,
2) odprowadzanie ścieków sanitarnych – do istniejącego ogólnomiejskiego systemu kanalizacji sanitarnej na warunkach zarządcy tego systemu, z dopuszczeniem budowy nowych sieci
kanalizacji sanitarnej,
3) odprowadzanie wód deszczowych – do istniejącego systemu kanalizacji deszczowej lub
ogólnospławnej na warunkach zarządcy tego
systemu, z dopuszczeniem budowy nowych
sieci kanalizacji deszczowej,
4) zaopatrzenie w gaz – z istniejącego systemu
gazyfikacji przewodowej na warunkach zarządcy tego systemu, z dopuszczeniem budowy
nowych sieci gazowych,
5) zaopatrzenie w energię elektryczną (dla zapotrzebowanej orientacyjnej mocy ok. 900kW)
– z systemu sieci niskiego napięcia zasilanego
z istniejących stacji transformatorowych
15/0,4kV Żwirowa S-2356 i Krasickiego S-2364
oraz planowanych w terenach: 29E i 30E dwóch
dodatkowych
stacji
transformatorowych
15/0,4kV – na warunkach zarządcy tego systemu, z jednoczesnym dopuszczeniem w obrębie
obszaru 1MW,U; 2MW,U; 3MW,U; 4MW i 5MW
możliwości budowy nowoprojektowanych stacji transformatorowych 15/0,4kV typu kioskowego,
6) zaopatrzenie w energię elektryczną (dla zapotrzebowanej orientacyjnej mocy ok. 900kW)
– z systemu sieci niskiego napięcia zasilanego
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z istniejących stacji transformatorowych
15/0,4kV Żwirowa S-2356 i Krasickiego S-2364
oraz planowanych w terenach: 29E i 30E dwóch
dodatkowych
stacji
transformatorowych
15/0,4kV – na warunkach zarządcy tego systemu, z jednoczesnym dopuszczeniem w obrębie
obszaru 1MW,U; 2MW,U; 3MW,U; 4MW i 5MW
możliwości budowy nowoprojektowanych stacji transformatorowych 15/0,4kV typu kioskowego,

7) obsługę w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym sieci szerokopasmowej w ramach łączności publicznej – poprzez istniejące
i nowoprojektowane kanały technologiczne na
warunkach zarządcy tych kanałów oraz poprzez
inne urządzenia telekomunikacyjne wolnostojące, z zastrzeżeniem ich właściwego wkomponowania i zamaskowania w istniejącym krajobrazie przyrodniczym – zgodnie z przepisami
odrębnymi,
8) gospodarkę odpadami komunalnymi – w ramach miejskiego systemu za pomocą specjalistycznego transportu,
9) możliwość sytuowania podziemnych sieciowych systemów infrastruktury technicznej
głównie w obrębie terenów komunikacji, placu
publicznego, terenów zielonych oraz terenów
MW i MW,U.
Rozdział 2
PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE
§ 3. 1. Tereny od 1MW,U do 3MW,U – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej
z usługami wbudowanymi. Ustala się:
1) linie rozgraniczenia terenów oraz nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy – wg
oznaczenia graficznego w rysunku planu,
2) zasadę kształtowania zabudowy z wbudowanymi usługami w obrębie terenów 2MW,U
i 3MW,U wynikającą z przyjętego kształtu przyległego placu – wg oznaczenia graficznego
w rysunku planu,
3) wysokość zabudowy:
a) cztery kondygnacje nadziemne, w tym
pierwsza usługowa wbudowana w parterze
oraz czwarta kondygnacja w poddaszu
– w segmentach zabudowy przylegających
do terenu 46KDL,
b) trzy lub cztery kondygnacje nadziemne,
w tym ostatnia kondygnacja w poddaszu
– w odniesieniu do pozostałej zabudowy
– wg oznaczenia cyfrowego w rysunku planu,
4) obowiązek:
a) stosowania konstrukcji dachu wysokiego
o układzie dwupołaciowym i nachyleniach
połaci od 30o do 45o krytego dachówką lub
blachą dachówkopodobną,
b) zastosowania w pokryciach dachowych barw
w odcieniach ciemnych, wyłącznie kolorów
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brązu i czerwieni, a ponadto stosowania kolorów i odcieni powtarzalnie w stosunku do
wszystkich budynków w obrębie danego terenu,

2. Tereny 4MW i 5MW – tereny zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej.

c) stosowania w kolorystyce i wykończeniu
elewacji obiektów budowlanych koloru białego oraz pastelowych odcieni koloru brązowego i żółtego, z wykluczeniem stosowania
blachy, paneli PCV i papy,

1) linie rozgraniczenia terenów oraz nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy – wg
oznaczenia graficznego w rysunku planu,

d) zapewnienia w obrębie terenów:
szczególnego waloru architektonicznego
w pierzejach obrzeża placu publicznego
31PP oraz fragmentach narożnikowych zabudowy,
miejsc parkingowych na samochody osobowe w wymiarze minimum 1 stanowisko
na 1 mieszkanie,
e) ograniczenia powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni poszczególnych terenów w wymiarze do 30%,
f)

zapewnienia powierzchni biologicznie czynnej w wymiarze nie mniejszym niż 30% powierzchni poszczególnych terenów,

g) o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt. 2d, stosownie do wyznaczonych w rysunku planu stref
ochrony konserwatorskiej,
h) o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt. 2c w odniesieniu do terenu 1MW,U,
i)

o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt. 2g,

5) dopuszczenie możliwości:

Ustala się

2) zasadę kształtowania zabudowy oraz zróżnicowaną liczbę kondygnacji nadziemnych – wg
oznaczenia graficznego w rysunku planu,
3) wysokość zabudowy – trzy lub cztery kondygnacje nadziemne, w tym ostatnia kondygnacja
w poddaszu – wg oznaczenia cyfrowego w rysunku planu, z zastrzeżeniem o którym mowa
w pkt. 5d,
4) obowiązek:
a) stosowania konstrukcji dachu wysokiego
o układzie dwupołaciowym i nachyleniach
połaci od 30o do 45o krytego dachówką lub
blachą dachówkopodobną,
b) zastosowania w pokryciach dachowych barw
w odcieniach ciemnych, wyłącznie kolorów
brązu i czerwieni, a ponadto stosowania kolorów i odcieni powtarzalnie w stosunku do
wszystkich budynków w obrębie danego terenu,
c) stosowania w kolorystyce i wykończeniu
elewacji obiektów budowlanych koloru białego oraz pastelowych odcieni koloru brązowego i żółtego, z wykluczeniem stosowania
blachy, paneli PCV i papy,
d) zapewnienia w obrębie obu terenów:

a) doświetlenia poddaszy lukarnami, wystawkami i oknami połaciowymi w wymiarze powierzchni łącznej danej połaci nie przekraczającej 25% powierzchni tej połaci,
b) lokalizacji nieuciążliwych, wbudowanych,
związanych z obsługą funkcji mieszkaniowej
usług, w wymiarze nie przekraczającym 25%
powierzchni użytkowej poszczególnych segmentów mieszkalnych, określonych w rysunku planu,
c) stosowania dachowych, połaciowych kolektorów słonecznych,
d) umieszczania tablic informacyjnych i szyldów
na budynkach o powierzchni do 0,5m2,
6) zakaz:
a) grodzenia terenów od strony przestrzeni publicznych, ulic i zieleni oraz stosowania
ogrodzeń betonowych lub żelbetowych,
a także wyższych aniżeli 1,5m,
b) lokalizacji zabudowy garażowej lub gospodarczej,
7) dojazdy do poszczególnych terenów – z planowanych przyległych dróg publicznych,
8) obsługę w zakresie infrastruktury technicznej
– wg ustaleń zawartych w § 2 ust. 9.

szczególnego waloru architektonicznego
we fragmentach narożnikowych zabudowy,
miejsc parkingowych na samochody osobowe w wymiarze minimum 1 stanowisko
na 1 mieszkanie,
e) ograniczenia powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni poszczególnych terenów w wymiarze do 30%,
f)

zapewnienia powierzchni biologicznie czynnej w wymiarze nie mniejszym niż 40% powierzchni poszczególnych terenów,

g) o którym mowa w §2 ust. 4 pkt. 2d, stosownie do wyznaczonych w rysunku planu stref
ochrony konserwatorskiej,
h) o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt. 2c w odniesieniu do terenu 5MW,
i)

o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt. 2g,

5) dopuszczenie możliwości:
a) doświetlenia poddaszy lukarnami, wystawkami i oknami połaciowymi w wymiarze powierzchni łącznej danej połaci nie przekraczającej 50% powierzchni tej połaci,
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b) stosowania dachowych, połaciowych kolektorów słonecznych,

wego i żółtego, z wykluczeniem stosowania
blachy, paneli PCV i papy,

c) umieszczania tablic informacyjnych i szyldów
na budynkach o powierzchni do 0,5m2,

e) ograniczenia powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni poszczególnych działek w wymiarze do 30%,

d) zastosowania dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym ostatniej w poddaszu, pod warunkiem realizacji tej samej ilości kondygnacji w obu terenach,
6) zakaz:
a) grodzenia terenów od strony przestrzeni publicznych, ulic i zieleni,
b) lokalizacji zabudowy garażowej lub gospodarczej,

f)

g) zapewnienia co najmniej dwóch miejsc parkingowych, w tym jednego zlokalizowanego
w garażu,
h) regulacji granic istniejących działek będących
własnością osób fizycznych:
Nr ewid. 984 – w związku planowanym
przebiegiem drogi 44KDL,

7) dojazdy do poszczególnych terenów – z planowanych przyległych dróg publicznych,

Nr ewid. 1028 – w związku z planowanym
przebiegiem drogi 47KDL,

8) obsługę w zakresie infrastruktury technicznej
– wg ustaleń zawartych w § 2 ust. 9.

Nr ewid. 1027 i 1028 – w związku z planowanym przebiegiem drogi 46KDL oraz terenem 31PP,

3. Tereny od 6MN1 do 13MN1 – tereny istniejącej, wolnostojącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Ustala się:
1) linie rozgraniczenia terenów oraz nieprzekraczalne linie zabudowy – wg oznaczenia graficznego w rysunku planu,
2) utrzymanie istniejącej zabudowy z dopuszczeniem jej przebudowy, rozbudowy poziomej,
wyburzeń oraz realizacji nowej zabudowy związanej z funkcją terenu w obszarach występujących rezerw terenowych, z zastrzeżeniem spełnienia warunków ochrony konserwatorskiej,
o której mowa w § 2 ust. 4 pkt. 2d oraz nawiązania form projektowanych lub przebudowywanych obiektów do architektury podobnej zabudowy w sąsiedztwie,
3) wysokość nowej lub modernizowanej zabudowy:
a) do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym
druga kondygnacja w poddaszu,
b) do 10,5m liczona od poziomu istniejącego terenu do najwyższej kalenicy danego budynku,
4) obowiązek:

zapewnienia powierzchni biologicznie czynnej w wymiarze nie mniejszym niż 50% powierzchni poszczególnej działki,

5) dopuszczenie:
a) możliwości doświetlenia poddaszy:
lukarnami, wystawkami,
oknami połaciowymi z wyłączeniem strefy
ścisłej ochrony konserwatorskiej „A”,
b) lokalizacji usług handlu w części południowej
terenu 10MN1 dostępnych z terenu 25U2,
a usytuowanych na granicy południowej jako
uzupełnienie funkcji handlowych w terenie
25U2,
c) lokalizacji parterowych budynków gospodarczych i garaży w zalecanej formie wbudowanej lub dobudowanej do budynku mieszkalnego lub też wolnostojącej pod warunkiem
zastosowania konstrukcji dachu wysokiego
o zalecanym układzie dwupołaciowym, nachyleniach, pokryciu i barwach tego pokrycia
– wg ustaleń zawartych w pkt. 4a i 4c,
d) podziału istniejących nieruchomości, w tym
wg zasad określonych graficznie w rysunku
planu w odniesieniu do terenu 13MN1,

a) stosowania konstrukcji dachu wysokiego
o układzie
dwu
lub
wielopołaciowym
i nachyleniach głównych połaci od 25o do
40o, krytego dachówką ceramiczną,

e) możliwości stosowania dachowych, połaciowych kolektorów słonecznych, z wyłączeniem istniejącej zabudowy w obrębie terenów od 9MN1 do 13MN1,

b) zastosowania układu głównej kalenicy równolegle do osi przyległej drogi, w odniesieniu do nowej zabudowy sytuowanej przy
drogach publicznych,

f)

c) zastosowania w pokryciach dachowych barw
w odcieniach ciemnych, wyłącznie kolorów
brązu i czerwieni,
d) stosowania w kolorystyce i wykończeniu
elewacji obiektów budowlanych koloru białego oraz pastelowych odcieni koloru brązo-

możliwości sytuowania budynków, o których
mowa w ppkt c, na granicy działki
w przypadku istnienia lub realizacji takiego
budynku na działce sąsiedniej,

6) zakaz:
a) lokalizacji więcej niż jednego domu mieszkalnego na tej samej działce, w tym również
adaptacji na cele mieszkaniowe budynków
gospodarczych i garaży,
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b) wynoszenia poziomu parterów budynków
nad poziom terenu powyżej 0,5m, co odnosi
się również do budynków podpiwniczonych,
7) zastosowanie wyłącznie ażurowych ogrodzeń
poszczególnych parcel o wysokości do 1,5m
nad poziom terenu od strony dróg i terenów
zielonych, z zakazem stosowania ogrodzeń
z elementów prefabrykowanych, betonowych
i żelbetowych,
8) dojazdy – z przyległych dróg publicznych oraz
drogi wewnętrznej – w odniesieniu do zachodniej części terenu 13MN1,
9) obsługę w zakresie infrastruktury technicznej
– wg ustaleń zawartych w § 2 ust. 9.
4. Tereny od 14MN2 do 16MN2 – tereny planowanej, wolnostojącej zabudowy jednorodzinnej.
Ustala się:
1) linie rozgraniczenia terenów, nieprzekraczalne
linie zabudowy oraz zasadę kształtowania zabudowy – wg oznaczenia graficznego w rysunku planu,
2) obowiązek:

Poz. 69
f)

możliwości umieszczania tablic informacyjnych oraz szyldów na budynkach i ogrodzeniach o powierzchni do 0,5m2,

5) zakazy, o których mowa ust. 3 pkt. 6,
6) zastosowanie ogrodzeń – wg ustaleń zawartych
w ust. 3 pkt. 7,
7) dojazdy – z przyległych dróg publicznych,
5. Tereny od 17MN3 do 21MN3 – tereny planowanej szeregowej zabudowy jednorodzinnej.
Ustala się:
1) linie rozgraniczenia terenów, nieprzekraczalne
linie zabudowy oraz zasadę kształtowania zabudowy – wg oznaczenia graficznego w rysunku planu,
2) obowiązek:
a) stosowania dachów wysokich oraz ich pokrycia, jak także wykończenia elewacji – zgodnie
z ustaleniami zawartymi w ust. 3 pkt. 4a, 4c i 4d,
b) ograniczenia powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni poszczególnych działek
w wymiarze do 50%,

a) stosowania dachów wysokich, ich pokrycia
oraz układu głównej kalenicy, jak także wykończenia elewacji – zgodnie z ustaleniami
zawartymi w ust. 3 pkt. 4a, 4b, 4c i 4d,

c) zapewnienia powierzchni biologicznie czynnej w wymiarze nie mniejszym niż 25% powierzchni
poszczególnej działki,

b) ograniczenia powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni poszczególnych działek w wymiarze do 45%,

d) zapewnienia co najmniej dwóch miejsc parkingowych, w tym jednego zlokalizowanego w garażu,

c) zapewnienia powierzchni biologicznie czynnej w wymiarze nie mniejszym niż 25% powierzchni poszczególnej działki,

e) o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt. 2d, stosownie do wyznaczonych w rysunku planu stref ochrony
konserwatorskiej,

d) zapewnienia co najmniej dwóch miejsc parkingowych, w tym zalecenie jednego zlokalizowanego w garażu,

3) wysokość zabudowy – zgodnie z ustaleniami
zawartymi w ust. 3 pkt. 3,

e) o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt. 2d, stosownie do wyznaczonych w rysunku planu stref
ochrony konserwatorskiej,

a) możliwości doświetlenia poddaszy lukarnami, wystawkami i oknami połaciowymi,

3) wysokość zabudowy – zgodnie z ustaleniami
zawartymi w ust. 3 pkt. 3,
4) dopuszczenie:

4) dopuszczenie:

b) możliwości łączenia i podziału nieruchomości, w tym wg zasad, o których mowa w § 2
ust. 4 pkt. 4,

a) możliwości doświetlenia poddaszy lukarnami, wystawkami i oknami połaciowymi,

c) zmian w parcelacji poszczególnych terenów,
przedstawionej w rysunku planu w formie
zasady podziału wewnętrznego, w dostosowaniu do zamierzeń inwestorskich,

b) lokalizacji parterowych budynków gospodarczych i garaży na warunkach określonych
w ust. 3 pkt. 5c,

d) możliwości stosowania dachowych, połaciowych kolektorów słonecznych,

c) lokalizacji usług nieuciążliwych w wymiarze
nie przekraczającym 30% powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego na danej działce,
d) możliwości stosowania dachowych, połaciowych kolektorów słonecznych,
e) możliwości sytuowania budynków gospodarczych i garaży w sposób określony
w ust. 3 pkt. 5f,

e) o którym mowa w ust. 4 pkt. 4f,
5) zakaz lokalizacji zabudowy garażowej lub gospodarczej,
6) zastosowanie ogrodzeń – wg ustaleń zawartych
w ust. 3 pkt. 7,
7) dojazdy – z przyległych dróg publicznych,
8) obsługę w zakresie infrastruktury technicznej
– wg ustaleń zawartych w § 2 ust. 9.
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6. Teren 22MN4 – teren planowanego poszerzenia funkcji mieszkaniowej. Ustala się:
1) linie rozgraniczenia terenu – wg oznaczenia
graficznego w rysunku planu,
2) włączenie terenu do przyległych od północy
działek mieszkaniowych – wg istniejącego wydzielenia ewidencyjnego,
3) ogrodzenie terenu od strony terenu 36Z3 – ażurowe do wysokości 1,5m, z zakazem stosowania ogrodzeń z elementów prefabrykowanych,
betonowych i żelbetowych.
7. Teren 23U1 – teren usług publicznych (zdrowia, oświaty, kultury itp.). Ustala się:
1) linie rozgraniczenia terenu oraz nieprzekraczalne linie zabudowy – wg oznaczenia graficznego
w rysunku planu,
2) możliwość rozbudowy i przebudowy bez prawa
nadbudowy istniejącego budynku, z warunkiem
zachowania dotychczasowego charakteru architektonicznego oraz akceptacji rozwiązań projektowych przez Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków ze względu na położenie w obszarze
ścisłej ochrony konserwatorskiej „A”,
3) wyłączenie południowej części dotychczasowej
działki Nr ewid. 1013 na rzecz terenu 24U2,
4) obowiązek:
a) ochrony istniejącego wartościowego drzewostanu oraz założenia przedwejściowego,

Poz. 69
c) zastosowania pokryć dachowych, w odcieniach ciemnych, wyłącznie kolorów brązu lub
czerwieni,
d) stosowania w kolorystyce i wykończeniu
elewacji obiektów budowlanych koloru białego oraz pastelowych odcieni koloru brązowego i żółtego, z wykluczeniem stosowania
blachy, paneli PCV i papy,
e) wprowadzenia pasów zieleni izolacyjnej
z zastosowaniem gatunków zimozielonych,
w układzie szpalerowym – wysokość min.
2,0m oraz szerokość nie mniejsza aniżeli
0,8m wzdłuż granic obu terenów, na odcinkach oznaczonych graficznie w rysunku planu,
f)

zapewnienia w obrębie obu terenów szczególnego waloru architektonicznego w odniesieniu do fragmentów narożnikowych zabudowy oraz elewacji od strony placu publicznego i terenu 32Z1,

g) zapewnienia miejsc parkingowych na samochody osobowe w wymiarze nie mniejszym
niż 1 miejsce postojowe na każde 25m2 powierzchni handlowej, sprzedaży lub usługowej,
h) o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt. 2d, stosownie do wyznaczonych w rysunku planu stref
ochrony konserwatorskiej,
3) wysokość zabudowy:

b) zapewnienia niezbędnej ilości miejsc parkingowych,

a) do czterech kondygnacji nadziemnych,
w tym czwarta kondygnacja w poddaszu
– w odniesieniu terenu 24U2,

5) ogrodzenie – ażurowe do wysokości 1,5m z zastosowaniem stalowych elementów ozdobnych
na podmurówce z filarkami, z cegły klinkierowej czerwonej,

b) do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym
druga kondygnacja w poddaszu – w odniesieniu do terenu 25U2,

6) dojazd – z przyległej drogi publicznej (ul. Rutkowskiego),
7) obsługę w zakresie infrastruktury technicznej
– wg ustaleń zawartych w § 2 ust. 9.
8. Tereny 24U2 i 25U2 – tereny usług komercyjnych (handlu, gastronomii itp.). Ustala się:
1) linie rozgraniczenia terenów oraz obowiązujące
i nieprzekraczalne linie zabudowy – wg oznaczenia graficznego w rysunku planu,
2) obowiązek:
a) przebudowy istniejącego zainwestowania
w obrębie terenu 25U2 poprzez rozbudowę,
wyburzenia oraz budowę nowych obiektów
do wysokości dwóch kondygnacji nadziemnych, w zalecanej formie pasażowej,
b) stosowania dachów wysokich o układzie dwu
lub wielopołaciowym, nachyleniach połaci
od 25o do 45o, krytych dachówką ceramiczną,
w odniesieniu do terenu 25U2, z dopuszczeniem
innego
materiału
pokryciowego
– w odniesieniu do terenu 24U2,

4) dopuszczenie możliwości zastosowania doświetleń poddaszy lukarnami, wystawkami
i oknami połaciowymi w wymiarze powierzchni
łącznej danej połaci nie przekraczającej 50%
powierzchni tej połaci oraz stosowania dachowych, połaciowych kolektorów słonecznych,
5) zakaz grodzenia terenów od strony przestrzeni
publicznych, ulic i zieleni oraz stosowania
ogrodzeń betonowych lub żelbetowych, a także
wyższych aniżeli 1,5m,
6) zasadę kształtowania zabudowy – wg określenia graficznego w rysunku planu,
7) dojazd główny – z planowanych, przyległych
dróg publicznych, a ponadto do terenu 25U2
z terenu 54KX2,
8) obsługę w zakresie infrastruktury technicznej
– wg ustaleń zawartych w § 2 ust. 9.
9. Tereny 26U3 i 27U3 – tereny usług handlu.
Ustala się:
1) linie rozgraniczenia terenów oraz nieprzekraczalne linie zabudowy – wg oznaczenia graficznego w rysunku planu,
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2) obowiązek:
a) przebudowy istniejących w obu terenach budynków: mieszkalnego z jednoczesną jego
adaptacją na cele usługowe – w terenie 26U3
i magazynowego – w terenie 27U3 poprzez
rozbudowę, wyburzenia oraz budowę nowych obiektów do wysokości dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym o charakterze pasażu wzdłuż drogi 43KDL w odniesieniu do
terenu 26U3,
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3) obowiązek ograniczenia ewentualnej uciążliwości do granic zajmowanego terenu,
4) dopuszczenie możliwości zmiany profilu usług
pod warunkiem nie zwiększenia oddziaływania
na otoczenie,
5) dojazd do terenu – z ul. Żwirowej na zasadach
dotychczasowych,
6) obsługę w zakresie infrastruktury technicznej
– wg ustaleń zawartych w § 2 ust. 9.

b) wyeksponowania waloru architektonicznego
elewacji budynku usługowego od strony południowej (Drogi Jana Pawła II) w terenie
27U3,

11. Tereny 29E i 30E – tereny planowanych stacji
transformatorowych.

c) stosowania w nowej i przebudowywanej zabudowie dachów wysokich o układzie dwu
lub wielopołaciowym i nachyleniach połaci
od 25o do 45o krytych dachówką ceramiczną
lub blachą dachówkopodobną w odniesieniu
do terenu 27U3,

1) linie rozgraniczenia terenów – wg oznaczenia
graficznego rysunku planu,

Ustala się:

2) dopuszczenie stosowania:
a) stacji typu kontenerowego,
b) ogrodzeń ażurowych o wysokości do 1,5m,
z zakazem stosowania ogrodzeń z elementów
prefabrykowanych, betonowych i żelbetowych,

d) zastosowania w pokryciach dachowych barw
w odcieniach ciemnych, wyłącznie kolorów
brązu lub czerwieni,
e) stosowania w kolorystyce i wykończeniu
elewacji obiektów budowlanych koloru białego oraz pastelowych odcieni koloru brązowego i żółtego, z wykluczeniem stosowania
blachy, paneli PCV i papy,
f)

zapewnienia miejsc parkingowych na samochody osobowe w wymiarze nie mniejszym
niż 1 miejsce postojowe na każde 25m2 powierzchni handlowej, sprzedaży lub usługowej,

g) o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt. 2d, stosownie do wyznaczonych w rysunku planu stref
ochrony konserwatorskiej,
3) dopuszczenie możliwości zastosowania doświetleń poddaszy lukarnami, wystawkami
i oknami połaciowymi w wymiarze powierzchni
łącznej danej połaci nie przekraczającej 50%
powierzchni tej połaci oraz stosowania dachowych, połaciowych kolektorów słonecznych,
4) zakaz grodzenia terenów od strony przestrzeni
publicznych, ulic i zieleni oraz stosowania
ogrodzeń betonowych lub żelbetowych, a także
wyższych aniżeli 1,5m,
5) dojazdy do terenów – z planowanych przyległych dróg publicznych (43KDL i 44KDL),
6) obsługę w zakresie infrastruktury technicznej
– wg ustaleń zawartych w § 2 ust. 9.
10. Teren 28U4 – teren usług rzemieślniczych.
Ustala się:
1) linie rozgraniczenia terenu – wg oznaczenia
graficznego w rysunku planu,
2) możliwość utrzymania dotychczasowego zainwestowania z dopuszczeniem jego przebudowy, bez prawa rozbudowy i nadbudowy,

3) zalecenie stosowania zieleni izolacyjnej zimozielonej w formie żywopłotów na styku z terenami dróg,
4) dojazdy do poszczególnych terenów – z przyległych dróg publicznych.
12. Teren 31PP – teren placu publicznego. Ustala
się:
1) linie rozgraniczenia terenu – wg oznaczenia
2) geometrię placu w formie koła o promieniu
58,0m osadzonego wewnątrz pierścienia drogowego utworzonego przez drogę publiczną
46KDL oraz koncentrującego w swym środku
osie widokowe i komunikacyjne z głównych
kierunków obszaru,
3) strefy funkcjonalne terenu:
a) plac zasadniczy – oznaczony literą (a) w rysunku planu,
b) urządzonych skwerów oraz parkingów
w formie powtarzalnych 10-cio stanowiskowych zespołów – oznaczonych literą (b)
w rysunku planu,
4) przeznaczenie terenu – rekreacyjne, dla ruchu
pieszego, z dopuszczeniem organizacji imprez
masowych,
5) utwardzenie placu zasadniczego o powierzchni
ok. 5300m2 oraz powtarzalnych zespołów parkingowych kamieniem naturalnym zróżnicowanym kolorystycznie, w tym w odniesieniu do
placu centralnego w kształcie koncentrycznych
okręgów,
6) możliwość całkowitego lub częściowego skanalizowania rzeki Witniczanki na odcinku przepływu przez teren placu,
7) obowiązek:
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a) regulacji rzeki Witniczanki na odcinkach
otwartych,
b) stabilizacji podłoża gruntowego oraz jego
odwodnienia, szczególnie w części północno
– wschodniej terenu,
c) zastosowania oświetlenia typu parkowego,
8) dopuszczenie:
a) lokalizacji w środku placu zasadniczego akcentu przestrzennego (np. fontanny),
b) czasowej lokalizacji obiektów przenośnych,
w tym tymczasowych urządzeń reklamowych, nie związanych trwale z gruntem na
czas trwania imprez,
c) stosowania sezonowych kompozycji z zieleni
niskiej i średniej, z wykorzystaniem gazonów,
donic itp.,
d) lokalizacji elementów małej architektury
(ławki, trejaże, pergole itp.) w obrębie skwerów między poszczególnymi zespołami parkingowymi,
e) możliwości sytuowania podziemnych sieciowych systemów infrastruktury technicznej;
9) zakaz:
a) lokalizacji wszelkiej trwałej zabudowy, z wyłączeniem podziemnych urządzeń technicznych związanych z funkcją terenu,
b) trwałych nasadzeń zielenią wysoką i średnią,
c) podziału terenu,
d) handlu tymczasowego, z wykluczeniem zorganizowanych imprez masowych,
10) zasilanie w wodę dla celów porządkowych oraz
odprowadzanie wód deszczowych – do systemów zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzenia
wód deszczowych – na warunkach zarządców
tych systemów,
11) zasilanie w energię elektryczną z planowanego,
kablowego systemu zasilania niskiego napięcia
– na warunkach zarządcy tego systemu,
12) dojazd do terenu (do poszczególnych zespołów
parkingowych, o których mowa w pkt. 3b)
– z planowanej przyległej drogi 46KDL.
13. Tereny 32Z1 i 33Z1 – tereny urządzonej zieleni publicznej z rzeką Witniczanką. Ustala się:
1) linie rozgraniczenia terenów – wg oznaczenia
graficznego rysunku planu,
2) możliwość:

Poz. 69
a) obustronnej regulacji korytarza rzeki oraz
stabilizacji terenu doń przyległego z użyciem
materiałów naturalnych – w odniesieniu do
obu terenów,
b) ochrony istniejącego, wartościowego drzewostanu,

4) zakaz:
a) grodzenia terenów od strony otwartych przestrzeni publicznych oraz terenów: 3MW,U,
24U2 i 25U2,
b) podziału terenów,
c) lokalizacji wszelkiej trwałej zabudowy,
5) lokalizację ciągu pieszo – rowerowego przez
teren 32Z1, utwardzonego z zastosowaniem
budulca naturalnego oraz z wyłączeniem nawierzchni betonowych lub asfaltowych,
6) zalecenie:
a) oświetlenia terenu z zastosowaniem lamp
typu parkowego,
b) wprowadzenia szpalerów zieleni izolacyjnej
z zastosowaniem gatunków zimozielonych,
wzdłuż granic z terenami mieszkalnictwa
jednorodzinnego.
14. Tereny 34Z2 i 35Z2 – tereny urządzonej zieleni parkowej. Ustala się:
1) linie rozgraniczenia terenów – wg oznaczenia
graficznego rysunku planu,
2) możliwość:
a) lokalizacji elementów małej architektury,
w tym urządzeń zabawowych dla dzieci oraz
małych boisk i urządzeń sportowych i do gier
towarzyskich,
b) sytuowania podziemnych sieciowych systemów infrastruktury technicznej,
3) obowiązek ochrony istniejącego, wartościowego drzewostanu,
4) zakaz:
a) grodzenia terenów od strony otwartych przestrzeni publicznych,
b) podziału terenów,
c) lokalizacji trwałej zabudowy nie związanej
z funkcją terenu,
5) zalecenie:
a) oświetlenia terenu z zastosowaniem lamp
typu parkowego,

a) lokalizacji elementów małej architektury,
w tym mostków na rzece czy ławek parkowych,

b) wprowadzenia w obrębie terenu 36Z2 szpalerów zieleni izolacyjnej z zastosowaniem gatunków zimozielonych, wzdłuż granicy południowej.

b) sytuowania podziemnych sieciowych systemów infrastruktury technicznej,

15. Tereny od 36Z3 do 39Z3 – tereny skwerów.
Ustala się:

3) obowiązek:
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1) linie rozgraniczenia terenów – wg oznaczenia
graficznego rysunku planu,

4) dopuszczenie sytuowania podziemnych sieciowych systemów infrastruktury technicznej.

2) przeznaczenie terenów – tereny urządzonych
skwerów w zieleni jako miejsc rekreacji
i przejść pieszych,

18. Tereny od 43KDL do 49KDL – tereny lokalnych dróg publicznych. Ustala się:

3) zakaz:
a) grodzenia terenów od strony otwartych przestrzeni komunikacyjnych oraz terenu 3MW,U
– w odniesieniu do terenu 39Z3,
b) podziału terenów,
c) lokalizacji wszelkiej trwałej zabudowy,
4) obowiązek przeprowadzenia wzdłuż granicy
z terenem 31PP odcinka drogi pieszo – jezdnej
o szerokości 5,0m wyprowadzonego osiowo
z drogi 46KDL i utwardzonego kamieniem naturalnym,
5) dopuszczenie:
a) lokalizacji elementów małej architektury,
b) sytuowania podziemnych sieciowych systemów infrastruktury technicznej,
6) zalecenie zastosowania zieleni kompozycyjnej
wielogatunkowej.
16. Teren 40Z4 – teren przydomowej zieleni rekreacyjnej. Ustala się
1) linie rozgraniczenia terenu – wg oznaczenia
graficznego rysunku planu,
2) utrzymanie dotychczasowego zagospodarowania jako przestrzeni rekreacji przydomowej, dla
obsługi przyległego od strony wschodniej budynku wielorodzinnego,
3) zakaz:
a) lokalizacji wszelkiej zabudowy,
b) podziału terenu,
4) dopuszczenie:
a) lokalizacji elementów małej architektury,
b) sytuowania podziemnych sieciowych systemów infrastruktury technicznej.
17. Tereny 41Z5 i 42Z5 – tereny pasów zieleni
izolacyjnej. Ustala się:

1) linie rozgraniczenia terenów – wg oznaczenia
graficznego w rysunku planu,
2) klasę dróg – lokalną,
3) szerokość jezdni – min. 6,0m,
4) szerokość terenów w liniach rozgraniczenia:
a) 15,0m – teren 43KDL,
b) 12,0m – pozostałe tereny KDL,
5) obowiązek regulacji istniejących działek:
a) Nr ewid. 984 – w związku z przebiegiem drogi Nr 44KDL w rejonie skrzyżowania
z ul. Żwirową,
b) Nr ewid. 1028 – w związku z przebiegiem
drogi Nr 47KDL,
6) obowiązek:
a) wprowadzenia pasów zieleni izolacyjnej
z zastosowaniem gatunków zimozielonych,
w układzie szpalerowym – wysokość min.
1,5m oraz szerokość nie mniejsza aniżeli
0,8m, na odcinkach oznaczonych graficznie
w rysunku planu, w odniesieniu do terenów
44KDL i 47KDL,
b) skanalizowania rzeki Witniczanki na odcinkach przebiegu drogi 46KDL,
7) dopuszczenie:
a) lokalizacji przyjezdniowych miejsc postojowych dla samochodów osobowych w części
wschodniej drogi 43KDL,
b) sytuowania podziemnych sieciowych systemów infrastruktury technicznej,
8) zakaz podziału terenów,
9) zalecenie:
a) sytuowania jezdni w terenie 43KDL w jego
części zachodniej, w pasie istniejących systemów infrastruktury technicznej (wod.-kan.),
b) stosowania obustronnych chodników.

1) linie rozgraniczenia terenów – wg oznaczenia
graficznego rysunku planu,

19. Teren 50KDD – teren dojazdowej drogi publicznej. Ustala się:

2) wprowadzenie zieleni izolacyjnej z zastosowaniem gatunków zimozielonych wysokich (min.
2,0m) i średnich, żywopłotowych, profilowanych oraz o szerokości nie mniejszej aniżeli
1,0m, z dopuszczeniem wykorzystania pozostałej przestrzeni na zieleń niską (rabatową),

1) linie rozgraniczenia terenu – wg oznaczenia
graficznego w rysunku planu,

3) zakaz:
a) lokalizacji wszelkiej zabudowy,
b) lokalizacji elementów małej architektury,
c) podziału terenu,

2) klasę drogi – dojazdową,
3) szerokość jezdni – min. 5,0m,
4) szerokość w liniach rozgraniczających – 10,0m,
5) przeznaczenie terenu – droga dojazdowa umożliwiająca przeprowadzenie drogi wewnętrznej
w terenie 13MN1,
6) dopuszczenie:
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a) lokalizacji jednostronnego chodnika,
b) sytuowania podziemnych sieciowych systemów infrastruktury technicznej,
7) zakaz podziału terenu.
20. Tereny od 51KX1 do 53KX1 – tereny komunikacji pieszej. Ustala się:
1) linie rozgraniczenia terenów – wg oznaczenia
graficznego w rysunku planu,
2) szerokość terenów – ok. 3,0m,

4) dopuszczenie sytuowania podziemnych sieciowych systemów infrastruktury technicznej,
5) zakaz podziału terenu.
§ 4. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, ustala się jednorazową opłatę od
wzrostu wartości nieruchomości w wysokości:
1% – dla terenów: Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, PP,
KDL, KDD, KX1, KX2 i E,
30% – dla pozostałych terenów.

3) dopuszczenie sytuowania podziemnych sieciowych systemów infrastruktury technicznej,
4) zalecenie zastosowania utwardzeń
wierzchniach łatwo rozbieralnych,

Poz. 69
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5) zakaz podziału terenów.
21. Teren 54KX2 – teren komunikacji pieszo
- jezdnej. Ustala się:
1) linie rozgraniczenia terenu – wg oznaczenia
graficznego w rysunku planu,
2) szerokość terenu – wg granic ewidencyjnych,
3) zakończenie terenu placem nawrotowym
– zgodnie z oznaczeniem w rysunku planu,

Rozdział 3
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 5. Wszystkie załączniki do uchwały stanowią jej
integralną część.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Witnica.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Krystyna Sikorska
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Poz. 69
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LVIII/374/2010
Rady Miejskiej w Witnicy
z dnia 28 października 2010r.
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wiednio na przełomie listopada i grudnia 2008r. oraz
następnie w czerwcu 2009r., co było bezpośrednią
konsekwencją zmian prawa dotyczącego planowania przestrzennego wprowadzonych ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
2008, Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.). Rozpatrywana
uwaga wpłynęła w toku pierwszego udostępnienia
projektu planu miejscowego do publicznego wglądu. W toku kolejnego wyłożenia żadne uwagi nie
wpłynęły, w związku z powyższym w tym przypadku
odstępuje się od sporządzenia listy nieuwzględnionych uwag.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LVIII/374/2010
Rady Miejskiej w Witnicy
z dnia 28 października 2010r.
ROZSTRZYGNIĘCIE
DOTYCZĄCE SPOSOBU REALIZACJI I FINANSOWANIA ZADAŃ WŁASNYCH GMINY Z ZAKRESU
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W OBSZARZE
OBJĘTYM MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W REJONIE ULICY
POPRZECZNEJ W WITNICY
Zadania własne gminy (m.in. w zakresie komunikacji, budowy urządzeń infrastruktury wodociągowej
i kanalizacyjnej), przewidywane są do etapowej realizacji, bez konkretyzacji terminowej, w miarę osiągania docelowych ustaleń planu jak i posiadanych
środków zarówno własnych jak i zewnętrznych
o charakterze pomocowym. Natomiast w przewidywane w planie inwestycje dotyczące zaopatrzenia
w energię elektryczną, gaz oraz z zakresu tzw. łączności publicznej przewidziane są do finansowania
przez inwestorów zewnętrznych (administratorów
tych systemów). Zaopatrzenie w energię cieplną
nastąpi z własnych, lokalnych źródeł.

2. Do projektu przedmiotowego planu miejscowego w toku pierwszego wyłożenia do publicznego
wglądu zgłoszono 1 uwagę.
3. Uwaga ta odnosi się do wykonywania prawa
własności na terenie, którego Uwagodawca jest
właścicielem i braku jego zgody na realizację postanowień planu miejscowego – kwestia konieczności
obsługi komunikacyjnej (przeprowadzenie drogi
publicznej 47 KDL) do terenu placu publicznego wyznaczonego w planie (31 PP).
4. Uwaga z racji poruszanej problematyki ma
charakter merytoryczny, dotyczący bezpośrednio
ustaleń zawartych w planie.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LVIII/374/2010
Rady Miejskiej w Witnicy
z dnia 28 października 2010r.

5. Rada Miejska w Witnicy, po zapoznaniu się
z listą nieuwzględnionych uwag przedłożoną przez
Burmistrza Miasta i Gminy Witnica, i podzielając
opinię wyrażoną w/w liście przez Burmistrza Miasta
i Gminy Witnica, postanowiła o podtrzymaniu nieuwzględnienia przedmiotowej uwagi w projekcie
planu.

ROZSTRZYGNIĘCIE
O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO OBSZARU POŁOŻONEGO
W REJONIE ULICY POPRZECZNEJ W WITNICY

6. Odrzucenie niniejszej uwagi podtrzymuje
ustalenia zawarte w § 3 ust. 12 i ust. 18 uchwały
uchwalającej przedmiotowy plan miejscowy bez
zmian.

1. Przedmiotowy plan miejscowy podlegał dwukrotnemu wyłożeniu do publicznego wglądu, odpo4

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

70
5

UCHWAŁA NR XLIII/303/10
RADY GMINY BRODY ŻARSKIE
z dnia 29 października 2010r.
w sprawie: opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone przez Gminę Brody.
Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004r.
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w związku z art. 18
ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1 Świadczenia udzielane przez przedszkole
samorządowe prowadzone przez Gminę Brody,

zwane dalej „przedszkolem”, w zakresie realizacji
programu wychowania przedszkolnego, obejmującego podstawę programową wychowania przedszkolnego, o której mowa w odrębnych przepisach,
realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin
dziennie, na zasadach określonych w statucie przedszkola.
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§ 2 1. Świadczenia przedszkola, wykraczające
poza realizację podstawy programowej wychowania
przedszkolnego, są odpłatne. W trakcie jednej godziny świadczeń opiekuńczo wychowawczych udzielanych przez przedszkole, w czasie przekraczającym
5 godzin, przeznaczonym na realizację podstawy
programowej wychowania przedszkolnego, realizowana jest opieka i zajęcia wspierające prawidłowy
rozwój dziecka zawierająca w szczególności elementy:
1) działań opiekuńczych dostosowanych do wieku, potrzeb i możliwości dziecka, zapewniających mu bezpieczne funkcjonowanie podczas
zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem:
a) przygotowanie miejsca do zabawy, wypoczynku i snu dziecka
b) nadzór nauczyciela i pracownika obsługi nad
wypoczywającym dzieckiem
c) nadzór nauczyciela nad dzieckiem w trakcie
jego samodzielnych, indywidualnych zabaw
na wolnym powietrzu, na terenie przedszkolnego placu zabaw

Poz. 70, 71

2. 1. Za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń
opiekuńczo wychowawczych, o których mowa
w ust. 1 udzielanych w czasie godzin pracy przedszkola, ustala się opłatę w wysokości 2,00zł (słownie: dwa złote ).
2. Opłata wnoszona jest za świadczenia w ilości
faktycznie zrealizowanych godzin według stawki
określonej w ust. 1.
§ 3 1. Rodzice (opiekunowie prawni) w karcie
zgłoszenia dziecka do przedszkola, deklarują dzienną
liczbę godzin korzystania w danym roku szkolnym
przez dziecko ze świadczeń opiekuńczo wychowawczych, o których mowa w § 2 ust. 1
2. Szczegółowy zakres, warunki realizacji i wysokości odpłatności za świadczenia, o których mowa
w § 2 ust. 1 określa umowa cywilnoprawna, zawarta
pomiędzy dyrektorem przedszkola, a rodzicem
(opiekunem prawnym) dziecka – przed lub z chwilą
rozpoczęcia uczęszczania dziecka do przedszkola.
§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy

2) zajęć przygotowujących dzieci do udziału
w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach, imprezach artystycznych i okolicznościowych
3) zajęć umożliwiających realizację programów
autorskich i innowacji poszerzających podstawę programową

§ 5 Traci moc uchwała Nr XXXV/236/09 w sprawie odpłatności za korzystanie ze świadczeń
w przedszkolu samorządowym w Brodach w zakresie przekraczającym podstawę programowa.
§ 6 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Lech Kossak

4) gier i zabaw dostosowanych do wieku i możliwości dziecka
5
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UCHWAŁA NR XLIII/304/10
RADY GMINY BRODY ŻARSKIE
z dnia 29 października 2010r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

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.) oraz art. 5
ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,
poz. 873 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1 Uchwała niniejsza określa szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego, wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, aktów prawa

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
§ 2 1. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach
są działające na terenie Gminy Brody organizacje
pozarządowe i podmioty, o których mowa w § 1
mające wpisaną w działalności statutowej daną
dziedzinę, w której podejmowane są konsultacje
2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania
opinii organizacji pozarządowych i podmiotów,
o których mowa w § 1, o sprawie poddanej konsultacji.
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3. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy.

Poz. 71, 72
a) przedmiot konsultacji
b) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

§ 3. 1.Konsultacje mogą polegać na :

c) forma i tryb konsultacji

a) wyrażeniu opinii lub złożenie uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji
b) udzieleniu odpowiedzi na postawione pytania

2. Publikacja na stronie internetowej nie wyklucza innych trybów informowania o konsultacjach.
§ 5 1. Analizy zebranych danych po przeprowadzonych konsultacjach dokonuje Wójt Gminy Brody.

c) wyborze jednego z zaproponowanych rozwiązań

2. Z analizy sporządza się protokół zawierający:
temat konsultacji, przebieg dyskusji (w przypadku
otwartych spotkań) oraz podjęte ustalenia i opinie.

2. Konsultacje mogą mieć formę:
a) zamieszczenia projektu aktu prawa miejscowego na stronie internetowej Urzędu Gminy
Brody oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Gminy w Brodach,

3. Protokół, o którym mowa w ust. 2 umieszcza
się:
a) na stronie internetowej Urzędu Gminy Brody,

b) ankiet skierowanych do organizacji pozarządowych i podmiotów, wymienionych w § 1,

b) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brody.

c) otwartych spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych i podmiotów, wymienionych w § 1.

§ 6 Konsultacje są ważne bez względu na liczbę
osób i podmiotów biorących udział w konsultacjach,
jeżeli zostały przeprowadzone w sposób zgodny
z uchwałą.

3. O wyborze formy i trybu konsultacji oraz terminie ich przeprowadzenia decyduje Wójt Gminy
Brody z tym, że termin ten nie może być krótszy niż
7 dni od dnia zamieszczenia informacji o konsultacjach na stronie internetowej Urzędu Gminy Brody.
4. Nieprzedstawienie opinii w terminie określonym w informacji o konsultacjach oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia .

§ 7 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Brody.
§ 8 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.
§ 9 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia.
Przewodniczący Rady
Lech Kossak

§ 4 1. Niezależnie od wybranej formy konsultacji
na stronie internetowej Urzędu Gminy Brody publikowana jest informacja o rozpoczęciu konsultacji,
w której wskazane są:
6
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UCHWAŁA NR XLVII/251/10
RADY GMINY NOWA SÓL
z dnia 29 października 2010r.
w sprawie zmiany do Statutu Gminy Nowa Sól

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.) uchwala
się, co następuje:
§ 1. W Statucie Gminy Nowa Sól stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/10/02 Rady Gminy
Nowa Sól z dnia 20 grudnia 2002r. w sprawie zmiany do Statutu Gminy Nowa Sól i przyjęcia jednolitego tekstu, wprowadza się następujące zmiany:
„Rozdział II Gmina § 7. ust. 3” otrzymuje nowe
brzmienie:
„3. Herb Gminy umieszczany może być na pismach i drukach organów Gminy, Urzędu Gminy

i jednostkach organizacyjnych Gminy. Herb
Gminy może znajdować się na tablicach z nazwami miejscowości ulic na terenie gminy, na
pojazdach stanowiących własność Gminy, na
tablicach informacyjnych o współfinansowaniu
inwestycji ze środków zewnętrznych i innym
mieniu gminnym.”
„Rozdział V Tryb pracy Rady 2. Przygotowanie sesji.”
1) § 31 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie:
„4. O terminie, miejscu, proponowanym porządku obrad sesji powiadamia się radnych najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad listownie lub
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za zgodą radnego za pomocą poczty elektronicznej albo w inny skuteczny sposób.”
„5.Komisje Rady”

Poz. 72, 73

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

2) § 75 do ust. 1 dodaje się zdanie drugie
o brzmieniu:

Przewodniczący Rady
Marek Matusewicz

„Do zwołania Wspólnych Komisji Rady upoważniony jest Przewodniczący Rady Gminy, który
przewodniczy wspólnym obradom Komisji.”
7
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UCHWAŁA NR L/67/10
RADY GMINY OTYŃ
z dnia 29 października 2010r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego
lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz
art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zm.) uchwala się,
co następuje:
§ 1. Określa się sposób konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej organizacji, a w szczególności programów współpracy z radą działalności pożytku publicznego w przypadku jej utworzenia lub
organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zm.), zwanych dalej "podmiotami".
§ 2. Prawo do udziału w konsultacjach mają
podmioty, do których działalności statutowej należy
dziedzina podlegająca regulacji w akcie prawa miejscowego.
§ 3. Konsultacje zarządza Wójt Gminy Otyń, który określa ich przedmiot, formę, termin i miejsce.
§ 4. Konsultacje mogą mieć formę:

§ 5. Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem
aktu prawa miejscowego, informacje z przebiegu
oraz wyniki konsultacji zamieszcza się na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem:
www.bip.otyn.pl, na stronie internetowej Urzędu
Gminy Otyń pod adresem: www.otyn.pl oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Otyń mającego siedzibę w Otyniu, ul. Rynek 1.
§ 6. Termin wyznaczony na zgłaszanie opinii
i uwag wynosi co najmniej 5 dni od dnia ogłoszenia,
o którym mowa w § 5.
§ 7. Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół zawierający informację o formie konsultacji,
terminie i przedmiocie oraz wynikach konsultacji.
W przypadku konsultacji przeprowadzonych w formie bezpośrednich spotkań do protokołu załącza się
listę uczestników spotkania.
§ 8. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu
na liczbę podmiotów biorących w nich udział.
§ 9. Konsultacje mają charakter opiniodawczy,
a ich wyniki nie są wiążące dla organów Gminy
Otyń.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Otyń.

1) pisemnej – poprzez przesyłanie projektu aktu
prawa miejscowego do podmiotów, o których
mowa w § 2 w celu wyrażenia pisemnej opinii
w danej kwestii,

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

2) bezpośrednich spotkań z podmiotami o których
mowa w § 2,

Przewodnicząca Rady
Małgorzata Filipiak-Buganik
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UCHWAŁA NR XXXII/293/10
RADY GMINY ŻARY
z dnia 4 listopada 2010r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad, trybu i opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich na terenie Gminy
Żary
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt.4 i art. 41 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997r.
ne
§ 1. W uchwale Nr XXIX/194/06 Rady Gminy Żary z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie zasad, trybu
i opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich na terenie
Gminy Żary (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego
Nr 61, poz. 1367 z 17 sierpnia 2006r.) zmienionej
uchwałami: Nr II/6/06 Rady Gminy Żary z dnia
5 grudnia 2006r. (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego
L.p.
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.

Nr 4, poz. 62 z 15.01.2007r.), uchwałą Nr X/89/07
Rady Gminy Żary z dnia 29 listopada 2007r. (Dz. Urz.
Województwa
Lubuskiego
Nr
3,
poz.
79
z 07.01.2008r.), uchwałą Nr XVI/158/08 Rady Gminy
Żary z dnia 13 listopada 2008r. (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego Nr 135, poz. 2148 z dnia 18 grudnia
2008r.) oraz uchwałą Nr XXIV/216/09 z Rady Gminy
Żary z dnia 29 października 2009r. (Dz. Urz. Województwa
Lubuskiego
Nr
142,
poz.
2069
z 16.12.2009r.) § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Miejscowość
Biedrzychowice
Bieniów
Bieniów (mała salka)
Bogumiłów
Drożków
Drozdów
Kadłubia
Kadłubia (mała salka) wraz z zapleczem
Lubanice
Lubomyśl
Łaz
Łukawy
Marszów
Mirostowice Dolne
Mirostowice Dolne- sala konsumpcyjna z kuchnią
Mirostowice Dolne- sala widowiskowa
Mirostowice Górne
Miłowice
Olbrachtów
Olszyniec
Rościce
Sieniawa Żarska
Siodło
Surowa
Stawnik
Włostów
Złotnik
Sala Urzędu Gminy

„Ustala się stawki bazowe za najem świetlic
wiejskich na terenie Gminy Żary w następujących wysokościach”.
Stawka bazowa netto
500,00
650,00
200,00
450,00
650,00
200,00
600,00
250,00
700,00
300,00
650,00
300,00
450,00
650,00
325,00
325,00
500,00
250,00
650,00
650,00
300,00
600,00
340,00
200,00
200,00
500,00
600,00
300,00
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Poz. 74, 75

Do powyższych stawek bazowych dolicza się podatek od towarów i usług-VAT, w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Żary.

Przewodniczący Rady
Marian Peszek

§ 3. Uchwała ma zastosowanie do umów zawieranych po dniu jej wejścia w życie.
9
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UCHWAŁA NR L/418/2010
RADY GMINY LUBISZYN
z dnia 5 listopada 2010r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego
w gminie Lubiszyn – obręb Baczyna, dz. Nr ewid. 130/11, 132/2 i 131 część.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) i art. 20 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717, ze zm.), w związku z uchwałą
Nr XV/132/2008 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 7 marca 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w gminie Lubiszyn – obręb Baczyna,
dz. Nr ewid. 130/11, 132/2 i 131 część, po stwierdzeniu zgodności przyjętych rozwiązań z ustaleniami
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubiszyn, przyjętego
uchwałą Nr XIII/99/00 Rady Gminy w Lubiszynie
z dnia 28 kwietnia 2000r., zmienionego uchwałami
Rady Gminy Lubiszyn: Nr XXXVIII/293/06 z dnia
31 sierpnia 2006r., Nr XXXIX/305/06 z dnia 29 września 2006r., Nr XXXIV/281/2009 z dnia 30 września
2009r., Nr XL/349/2010 z dnia 5 marca 2010r., Rada
Gminy Lubiszyn uchwala, co następuje:

2) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, ze
względu na brak potrzeby takiego zagospodarowania;

Rozdział 1

7) granic pomników zagłady oraz ich stref
ochronnych, ze względu na brak występowania
takich pomników i ich stref ochronnych;

Przepisy ogólne
§ 1. 1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
położonego
w gminie Lubiszyn – obręb Baczyna, dz. Nr ewid.
130/11, 132/2 i 131 część, zwana dalej „planem”,
obejmuje część działki o Nr ewid. 132/2, która graniczy od wschodu z ulicą Osiedlową, a od północy
z drogami KL1 i KD3 objętymi obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
przyjętym uchwałą Nr XXXIX/306/06 Rady Gminy
Lubiszyn z dnia 29 września 2006 roku w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru położonego w gminie Lubiszyn – obręb Baczyna, dz. Nr ewid. 130/11, 132/2
i 131 część, w granicach określonych na rysunku
planu.
2. W planie nie określa się:
1) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej, ze
względu na brak dóbr kultury współczesnej;

3) granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości, ze
względu na brak potrzeby wyznaczania takich
obszarów;
4) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, ze względu
na brak występowania takich obszarów;
5) granic terenów pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej
2000m2, ze względu na brak występowania takich terenów;
6) granic terenów rekreacyjno – wypoczynkowych
oraz terenów służących organizacji imprez masowych, ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich obszarów;

8) granic i sposobów zagospodarowania terenów
lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów,
w tym terenów górniczych, a także narażonych
na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, ze względu
na brak występowania takich terenów;
9) granic terenów zamkniętych oraz granic ich
stref ochronnych, ze względu na brak występowania takich terenów.
§ 2. Określenia stosowane w uchwale oznaczają:
1) działka budowlana – działka w rozumieniu
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80 poz. 717, ze zm.);
2) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia, której
nie może przekroczyć żaden nadziemny ele-
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ment budynku za wyjątkiem gzymsów, okapów
dachów, balkonów, wykuszy, galerii, tarasów,
schodów zewnętrznych, pochylni i ramp, elementów odwodnienia. Gzymsy i okapy nie mogą przekroczyć nieprzekraczalnej linii zabudowy
o więcej niż 0,8m, natomiast części budynku,
takie jak balkony, galerie, tarasy, schody zewnętrzne, pochylnie i rampy – o więcej niż
1,8m. Balkony, wykusze i galerie mogą stanowić łącznie maksymalnie 30% długości każdej
elewacji;
3) ogrodzenie ażurowe – ogrodzenie, w którym
część ażurowa stanowi nie mniej niż 60% powierzchni całkowitej ogrodzenia;
4) powierzchnia zabudowy – powierzchnia zabudowy wszystkich budynków i obiektów kubaturowych istniejących i projektowanych zlokalizowanych na działce budowlanej, wyznaczona
przez rzut poziomy budynku, mierzona po zewnętrznym obrysie ścian kondygnacji przyziemnej lub nadziemnej w przypadku, gdy jej
obrys występuje poza obrys kondygnacji przyziemnej. Do powierzchni zabudowy zalicza się
również prześwity, przejścia oraz rampy. Do
powierzchni zabudowy nie wlicza się powierzchni obiektów budowlanych ani ich części
niewystających ponad powierzchnię terenu, ani
powierzchni elementów drugorzędnych, np.
daszków, markiz, występów dachowych, oświetlenia zewnętrznego;
5) teren – część obszaru objętego planem wyznaczona liniami rozgraniczającymi, oznaczona
symbolem;
6) wskaźnik dopuszczalnej powierzchni zabudowy
– nieprzekraczalny parametr wykorzystania
działki budowlanej lub zabudowanej, liczony
wg wzoru: D = P/T x 100 (%), gdzie: D – wskaźnik dopuszczalnej powierzchni zabudowy,
P – łączna powierzchnia zabudowy liczona według zasad określonych w pkt. 9, T – powierzchnia całkowita działki budowlanej.
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5) granica obszaru wymagającego przekształceń
lub rekultywacji;
6) zieleń izolacyjno – krajobrazowa;
7) dane wymiarowe.
2. Pozostałe elementy rysunku planu mają charakter informacyjny.
Rozdział 2
Ustalenia dla całego obszaru objętego planem
§ 5. Obowiązuje przeznaczenie na cel publiczny:
1) terenu pasa drogi dojazdowej oznaczonej symbolem KDD, stanowiącego poszerzenie drogi
KD3, o której mowa w § 1 ust. 1;
2) terenu infrastruktury technicznej oznaczonego
symbolem K.
§ 6. Obowiązują następujące ustalenia ogólne
dotyczące ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, zagospodarowania terenów oraz kształtowania przestrzeni publicznych:
1) zakaz lokalizacji nadziemnych sieci infrastruktury technicznej;
2) zakaz lokalizacji ogrodzeń z prefabrykowanych
elementów betonowych lub żelbetowych;
3) dopuszcza się lokalizację ogrodzeń ażurowych;
4) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usługowo – handlowych;
5) w kształtowaniu urządzeń komunikacji należy
uwzględnić potrzeby osób niepełnosprawnych.
§ 7. Wyznacza się granicę obszaru wymagającego przekształceń lub rekultywacji, zgodnie z rysunkiem planu.
§ 8. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące
ochrony i kształtowania środowiska i krajobrazu
oraz ochrony przyrody:

§ 3. 1. Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik Nr 1 do
uchwały.

1) teren oznaczony na rysunku planu symbolem
U/MN należy do terenów mieszkaniowo – usługowych zgodnie z przepisami dotyczącymi
ochrony środowiska, w zakresie ochrony przed
hałasem;

2. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag
do projektu planu stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

2) nakaz urządzenia zieleni na powierzchniach
niezabudowanych i nieutwardzonych;

3. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy
oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowi załącznik
Nr 3 do uchwały.
§ 4. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) granica obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny;
3) symbole terenów;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy;

3) nakaz lokalizacji pasa zieleni izolacyjno – krajobrazowej wysokiej i średniowysokiej o szerokości nie mniejszej niż 3m w miejscach wskazanych na rysunku planu;
4) dopuszcza się lokalizację zbiorników wodnych,
w szczególności zbiorników retencyjnych,
zbiorników wyrównawczych, oczek wodnych,
przeciwpożarowych zbiorników wodnych;
5) dopuszcza się retencjonowanie oraz późniejsze
zagospodarowanie na terenie działki budowlanej:
a) wód opadowych z dachów i powierzchni
nieutwardzonych
niezagrożonych
zanie-
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czyszczeniem substancjami ropopochodnymi
i chemicznymi,

4) szerokość krótszego boku działki budowlanej
– co najmniej 35m;

b) oczyszczonych ścieków opadowych z powierzchni utwardzonych;

5) kąt nachylenia granic działki budowlanej w stosunku do pasa drogi – co najmniej 75;

6) rekultywacja terenu, zgodnie z przepisami odrębnymi, w przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia gleby lub ziemi;

6) dopuszcza się wydzielanie działek o powierzchni nie mniejszej niż 2m2 pod lokalizację obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej pod
warunkiem zapewnienia dostępu do drogi publicznej.

7) segregacja i wywóz odpadów, zgodnie z przepisami odrębnymi;
8) zakaz lokalizacji funkcji zbierania, odzysku
i unieszkodliwiania odpadów;
9) zakaz lokalizacji urządzeń i instalacji należących
do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i wymagających sporządzania raportu oddziaływania na środowisko,
poza przedsięwzięciami infrastrukturalnymi
służącymi poprawie stanu środowiska i obsłudze mieszkańców, pod warunkiem zastosowania najkorzystniejszych rozwiązań z punktu widzenia ochrony środowiska i ochrony przyrody;
10) nakaz utwardzenia i skanalizowania powierzchni narażonych na zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi lub chemicznymi;
11) nakaz oczyszczenia ścieków opadowych z powierzchni utwardzonych, w szczególności placów, parkingów i dróg przed ich odprowadzeniem;
12) zakaz zrzutu zanieczyszczeń biogennych, organicznych i toksycznych do gruntu.
§ 9. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące
ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) w przypadku natrafienia, podczas prowadzenia
robót budowlanych lub ziemnych, na przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż
jest on zabytkiem – nakaz wstrzymania wszelkich robót, zabezpieczenia przedmiotu posiadającego cechy zabytku oraz miejsca jego odkrycia, oraz niezwłocznego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeżeli nie
jest to możliwe – wójta gminy – zgodnie
z przepisami odrębnymi;
2) w przypadku dokonania odkrycia kopalnych
szczątków roślin i zwierząt – nakaz niezwłocznego zawiadomienia regionalnego dyrektora
ochrony środowiska, a jeżeli nie jest to możliwe
– wójta gminy – zgodnie z przepisami odrębnymi.
§ 10. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad scalania i podziału nieruchomości:
1) dopuszcza się podziały oraz scalanie i podział
nieruchomości, z zastrzeżeniem pkt. 2 – 6;
2) powierzchnia działki budowlanej – co najmniej
3000m2;
3) wydzielanie działek budowlanych wyłącznie
z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej;

§ 11. 1. Dojazd do terenów dopuszcza się wyłącznie z dróg publicznych:
1) lokalnej KL1, o której mowa w § 1 ust. 1 (poza
obszarem opracowania);
2) dojazdowej KD3, o której mowa w § 1
ust. 1 (poza obszarem opracowania), zagospodarowanej łącznie z pasem drogi dojazdowej
oznaczonej symbolem KDD.
2. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące
parkowania pojazdów:
1) na działce budowlanej, na której zlokalizowany
jest obiekt, należy usytuować odpowiednią ze
względu na funkcję i wielkość obiektu ilość
miejsc postojowych;
2) obowiązują miejsca postojowe dla samochodów osobowych towarzyszące poszczególnym
kategoriom przeznaczenia terenu co najmniej
w liczbie ustalonej zgodnie z następującymi
wskaźnikami:
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
– 2 miejsca postojowe na 1 dom mieszkalny,
b) dla zabudowy usługowej – 2 miejsca postojowe na 100m2 powierzchni użytkowej.
§ 12. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej:
1) dopuszcza się sieci i urządzenia infrastruktury
technicznej;
2) zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej;
3) odprowadzanie ścieków sanitarnych do gminnej sieci kanalizacyjnej;
4) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych
do gminnej sieci kanalizacji deszczowej lub ich
retencjonowanie na terenie działki budowlanej
zgodnie z ustaleniami § 7 pkt. 5;
5) dopuszcza się zaopatrzenie w gaz z wykorzystaniem gazu butlowego lub zbiornikowego
– do czasu realizacji planowanej poza obszarem
objętym planem sieci gazowej;
6) lokalizacja szafek gazowych w linii ogrodzenia
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
7) dopuszcza się zaopatrzenie w energię cieplną
z własnych kotłowni oraz stosowanie źródeł
odnawialnych;
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8) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących stacji transformatorowych 15/0,4kV zlokalizowanych poza obszarem objętym planem;
9) dopuszcza się obsługę telekomunikacyjną z istniejących i projektowanych sieci telekomunikacyjnych zlokalizowanych poza obszarem objętym planem;
10) dopuszcza się przeniesienie istniejących sieci
lub urządzeń infrastruktury technicznej w przypadku kolizji projektowanego zagospodarowania z istniejącymi elementami infrastruktury
technicznej.
§ 13. Nie ustala się sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów.
Rozdział 3
Ustalenia dla terenów
§ 14. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem
U/MN obowiązuje przeznaczenie: zabudowa usługowa, w tym usługi rzemiosła i drobnej wytwórczości oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
obejmująca budynki mieszkalne mieszczące jedno
lub dwa mieszkania.
2. Na wyznaczonym terenie dopuszcza się:
1) funkcję usługową samodzielną lub wbudowaną
w budynki mieszkalne;
2) drobną wytwórczość o powierzchni użytkowej
nie większej niż 200m2;
3) budynki gospodarcze;
4) garaże wbudowane i wolno stojące;
5) elementy małej architektury;
6) niewyznaczone na rysunku planu dojazdy oraz
dojścia do budynków;
7) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
3. Obowiązują następujące ustalenia w zakresie
zagospodarowania terenu:
1) wskaźnik dopuszczalnej powierzchni zabudowy
– 40%;
2) teren biologicznie czynny – co najmniej 35%
powierzchni działki budowlanej;
3) lokalizacja zabudowy zgodnie z oznaczeniem
nieprzekraczalnych linii zabudowy określonych
na rysunku planu;
4) zakaz lokalizacji tablic reklamowych wolnostojących po południowej stronie terenu;
5) lokalizacja zieleni izolacyjno – krajobrazowej,
o której mowa w § 8 pkt. 3.
4. Obowiązują następujące ustalenia w zakresie
kształtowania zabudowy:
1) wolno stojąca forma zabudowy;
2) maksymalna wysokość zabudowy – 12m, z zastrzeżeniem pkt. 3;
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3) maksymalna wysokość zabudowy garażowej
– 6,5m;
4) liczba kondygnacji naziemnych nie może być
większa niż trzy, z zastrzeżeniem pkt. 5;
5) trzecią kondygnację naziemną dopuszcza się
wyłącznie w poddaszach budynków przekrytych dachami o nachyleniu wszystkich połaci
dachowych większym niż 25°;
6) sytuowanie
poziomu
posadzki
parterów
i przyziemi budynków mieszkalnych w stanie
wykończonym nie wyżej niż 60cm nad poziom
terenu przy wejściu do budynku;
7) dachy:
a) symetryczne dwuspadowe, wielospadowe,
lub mansardowe o kącie nachylenia połaci
25° – 45°, w kolorze ceglastym, brązowym
lub grafitowym,
b) w budynkach o funkcji usługowej, w tym
usług rzemiosła i drobnej wytwórczości dopuszcza się dachy płaskie;
8) zakaz stosowania materiałów wykończeniowych elewacji typu siding, blachy faliste i trapezowe.
§ 15. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDD obowiązuje przeznaczenie: droga
publiczna dojazdowa.
2. Na wyznaczonym terenie dopuszcza się:
1) infrastrukturę drogową;
2) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;
3) zieleń przyuliczną;
3. Obowiązuje łączne zagospodarowanie pasa
drogi oznaczonej symbolem KDD i drogi KD3, o której mowa w § 1 ust. 1.
4. Obowiązują następujące ustalenia w zakresie
parametrów pasa drogowego:
1) szerokość w liniach rozgraniczających
drogi KDD – zmienna;

pasa

2) szerokość mierzona łącznie z przylegającą do
pasa drogi KDD drogą KD3, o której mowa
w § 1 ust. 1 – 12m; zgodnie z rysunkiem planu.
§ 16. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem K obowiązuje przeznaczenie: infrastruktura techniczna – kanalizacja deszczowa.
2. Na wyznaczonym terenie dopuszcza się:
1) infrastrukturę drogową;
2) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
Rozdział 4
Przepisy końcowe
§ 17. Określa się wysokość stawki procentowej,
na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla:
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1) terenu oznaczonego symbolem U/MN – na
30%;

pada 2006r. Nr 97, poz. 1794) na obszarze objętym
planem.

2) pozostałych terenów – na 0,1%.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lubiszyn.

§ 18. Traci moc uchwała Nr XXXIX/306/06 Rady
Gminy Lubiszyn z dnia 29 września 2006r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru położonego w gminie Lubiszyn – obręb Baczyna, dz. Nr ewid. 130/11, 132/2
i 131 część (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z dnia 15 listo-

§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Eugeniusz Leśniewski
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr L/418/2010
Rady Gminy Lubiszyn
z dnia 5 listopada 2010r.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr L/418/2010
Rady Gminy Lubiszyn
z dnia 5 listopada 2010r.

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Lubiszyn o sposobie
rozpatrzenia uwag dotyczące terenu objętego
zmianą miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru położonego w gminie
Lubiszyn – obręb Baczyna

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

Na podstawie art. 17 pkt. 10 ustawy z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zm.),
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, ze zm.), w związku z uchwałą
Nr XV/132/2008 z dnia 7 marca 2008r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w gminie
Lubiszyn - obręb Baczyna, dz. Nr ewid. 130/11, 132/2
i i 131 część, Wójt Gminy Lubiszyn podał do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany sporządzanego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 13 września 2010r. do 4 października 2010r. W wyznaczonym do dnia 25 października
2010r. terminie nie wniesiono żadnych uwag. Na
podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, ze zm.), w związku
z brakiem uwag do projektu zmiany planu miejscowego, Rada Gminy Lubiszyn nie rozstrzyga o sposobie ich rozpatrzenia.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, ze zm.) Rada
Gminy Lubiszyn rozstrzyga, co następuje:
§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców stanowią, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1998r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591), zadania
własne gminy.
2. Inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji
paliw gazowych oraz energii realizowane będą
w sposób określony w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625, ze zm.), zgodnie
z planami rozwoju.
3. W zakresie realizacji:
1)

sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
- przewiduje się budowę sieci w drodze publicznej (zlokalizowanej częściowo poza obszarem objętym planem) jako zadanie realizowane
ze środków gminy, kredytów, obligacji oraz
środków pomocowych;

2) kanalizacji deszczowej - przewiduje się budowę
sieci w drodze publicznej (zlokalizowanej częściowo poza obszarem objętym planem) jako
zadanie realizowane ze środków gminy, kredytów, obligacji oraz środków pomocowych;
3) budowy drogi publicznej (zlokalizowanej częściowo poza obszarem objętym planem) jako
zadanie realizowane ze środków gminy, kredytów, obligacji oraz środków pomocowych.
4. Sieć energetyczna, telekomunikacyjna i gazociąg
realizowane będą przez przedsiębiorstwa posiadające koncesję. Projektowana zmiana planu miejscowego w przedmiotowym obszarze nie wywołuje
skutków finansowych dla gminy w tym zakresie.
§ 2. Nie ustala się szczegółowego harmonogramu
realizacji inwestycji.

10
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UCHWAŁA NR LIX/424/10
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH
z dnia 5 listopada 2010r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uporządkowania gospodarki ściekowej
i przebiegu drogi dojazdowej dla potrzeb ośrodka wypoczynkowego położonego nad jeziorem Lipie
w gminie Dobiegniew.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 20 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), w związku z uchwałą
Nr XII/82/07 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uporządkowania gospodarki
ściekowej i przebiegu drogi dojazdowej dla potrzeb
ośrodka wypoczynkowego położonego nad jeziorem
Lipie w gminie Dobiegniew, oraz po stwierdzeniu jej
zgodności ze studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce
Krajeńskie (uchwała Rady Miejskiej w Strzelcach
Krajeńskich Nr XLVII/338/09 z dnia 27 listopada
2009r.) uchwala się co następuje:

2) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

Rozdział 1

1. Przeznaczenie terenów, oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych
zasadach zagospodarowania. Wyodrębnia się:

Ustalenia ogólne
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Krajeńskie
w zakresie uporządkowania gospodarki ściekowej
i przebiegu drogi dojazdowej dla potrzeb ośrodka
wypoczynkowego położonego nad jeziorem Lipie
w gminie Dobiegniew.
2. Integralną częścią planu jest:
1) załącznik Nr 1 – stanowiący rysunek planu
w skali 1: 1000;
2) załącznik Nr 2 – rozstrzygnięcie dotyczące rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu;
3) załącznik Nr 3 – rozstrzygnięcia dotyczące sposobu realizacji i zasad finansowania infrastruktury technicznej, należącej do zadań własnych
gminy.
3. Przedmiotem planu miejscowego jest przeznaczenie terenu pod drogę dojazdową do ośrodka
wypoczynkowego nad jeziorem Lipie położonego
w gminie Dobiegniew, oraz wyznaczenie terenu
pasa technicznego dla przebiegu infrastruktury
technicznej do obsługi ośrodka wypoczynkowego.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) przepisach szczególnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;

3) granicach planu – należy przez to rozumieć linię
ograniczającą obszar planu;
4) przeznaczeniu terenu – należy przez to rozumieć funkcje przypisane do terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi;
5) terenie – należy przez to rozumieć fragment
planu, ograniczony liniami rozgraniczającymi
i oznaczony symbolem;
6) infrastruktura techniczna – należy przez to rozumieć: sieć wodociągową, sanitarną, elektroenergetyczną itp;
§ 3. Na obszarze planu ustala się:

1) teren drogi dojazdowej – oznaczony na rysunku
planu symbolem – 3KDWL;
2) teren pasa technicznego do prowadzenia infrastruktury technicznej – oznaczony na rysunku
planu symbolem – 2KTL.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.
1) teren objęty planem leży w obszarze chronionego krajobrazu Nr 1 pt. „Puszcza Drawska”
ustanowionym rozporządzeniem Nr 3 Wojewody Lubuskiego z dnia 17 lutego 2005r (Dz. U.
Woj. Lubuskiego z 2005r. Nr 9 poz. 172
i z 2006r. Nr 54, poz. 1189). Realizacja planowanych przedsięwzięć na tym obszarze wymaga
przestrzegania ustaleń określonych dla tej formy przyrody;
2) ochrona istniejącej rzeźby terenu poprzez wykluczenie zmian w jej topografii;
3) zachowanie istniejącej zieleni wysokiej, ograniczenie wycinki istniejącego drzewostanu do
drzew suchych, chorych, lub zagrażających
bezpieczeństwu życia i zdrowia ludzi.
3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, oraz dóbr kultury współczesnej.
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1) na terenie objętym planem nie występują stanowiska archeologiczne objęte nadzorem archeologicznym, ani dobra kultury współczesnej;

– teren drogi dojazdowej wewnętrznej do ośrodka
wypoczynkowego.

2) w przypadku ujawnienia podczas robót ziemnych przedmiotu, który posiada cechy zabytku,
należy:

a) utrzymanie dotychczasowej funkcji terenu jako drogi leśnej,

a) wstrzymać roboty mogące go uszkodzić lub
zniszczyć, do czasu wydania przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków odpowiednich zarządzeń,
b) niezwłocznie powiadomić Burmistrza, oraz
organ Służby Ochrony Zabytków,
c) zabezpieczyć odkryty przedmiot.
4. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych. Droga leśna oznaczona
symbolem 3KDWL nie jest drogą publiczną w rozumieniu ustawy o lasach.
5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy, oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy. Utrzymanie drogi dojazdowej leśnej
w istniejących parametrach.

1) Ustala się:

b) utrzymanie istniejącej nawierzchni gruntowej
z dopuszczeniem innych form utwardzenia
o nawierzchni przepuszczalnej wody deszczowe,
c) włączenie drogi do drogi krajowej Nr 22 poprzez istniejący zjazd;
2) Dopuszcza się:
a) przebudowę, remont drogi,
b) prowadzenie infrastruktury technicznej,
c) przebudowę i remont sieci infrastruktury
technicznej;
3) Zakazuje się:
a) utwardzania nawierzchni drogi trwałymi materiałami asfalt, kostka betonowa,
b) ogrodzenia drogi.

6. Granice i sposoby zagospodarowania terenów, lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym
terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, oraz zagrożonych osuwaniem
się mas ziemnych. Na terenie objętym opracowaniem planu nie występują tereny górnicze, a także
tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi
i osuwania się mas ziemnych.

2. Zasady zagospodarowania terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 2KTL – teren pasa
technicznego do prowadzenia infrastruktury technicznej.

7. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym.
Nie przewiduję się w obrębie planu scaleń gruntu.

c) włączenie systemu infrastruktury technicznej
do istniejącego i projektowanego systemu
infrastruktury technicznej,

8. Szczególne warunki zagospodarowania terenów, oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym
zakaz zabudowy. Dopuszcza się budowę obiektów
budowlanych związanych z infrastruktura techniczną. Zakaz stawiania tablic reklamowych.

d) użytkowanie terenu jako terenu leśnego.

9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.
1) ustala się prowadzenie infrastruktury technicznej w pasie technicznym 2KTL;
2) odwodnienie drogi dojazdowej – powierzchniowe.
10. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów. Tereny
objęte planem są terenami leśnymi i zgodnie z przyjętymi ustaleniami nie będą podlegały tymczasowemu zagospodarowaniu.
Rozdział 2
Ustalenia szczegółowe
§ 4. 1. Zasady zagospodarowania terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 3KDWL

1) Ustala się:
a) utrzymanie drogi leśnej,
b) prowadzenie w pasie technicznym infrastruktury technicznej,

Rozdział 3
Przepisy końcowe
§ 5. Zgodnie z art.15 ust. 2 pkt. 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala
się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 15%.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Krajeńskich.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Elżbieta Łabędź
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LIX/424/10
Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
z dnia 5 listopada 2010r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LIX/424/10
Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
z dnia 5 listopada 2010 r.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LIX/424/10
Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
z dnia 5 listopada 2010r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA
UWAG
do projektu miejscowego planu zagospodarowania
uporządkowania gospodarki ściekowej i przebiegu
drogi dojazdowej dla potrzeb ośrodka wypoczynkowego położonego nad jeziorem Lipie w gminie Dobiegniew. Uwag nie wniesiono.

Poz. 76, 77

ROZSTRZYGNIĘCIE DOT. SPOSOBU REALIZACJI
I FINANSOWANIA ZAPISANYCH W PLANIE
INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ
WŁASNYCH GMINY
do projektu miejscowego planu zagospodarowania
uporządkowania gospodarki ściekowej i przebiegu
drogi dojazdowej dla potrzeb ośrodka wypoczynkowego położonego nad jeziorem Lipie w gminie Dobiegniew
Gmina Strzelce Krajeńskie nie poniesie żadnych
kosztów związanych z realizacją inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej.

===================================================================================
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UCHWAŁA NR XXXIII/204/2010
RADY GMINY TUPLICE
z dnia 5 listopada 2010r.
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy Tuplice.
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 (Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 z późn.
zm.) uchwala się:
Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład
zasobu mieszkaniowego gminy Tuplice.
Rozdział I
Przepisy ogólne
§ 1. Ilekroć w uchwale niniejszej jest mowa o:
1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia
21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2005r.
Nr 31, poz. 266 z późn. zm.),
2) gminie – rozumie się przez to Gminę Tuplice,
3) wynajmującym – rozumie się przez to Gminę
reprezentowaną przez podmiot pełniący funkcję
zarządcy, albo osobę fizyczną lub prawną wybraną przez wspólnotę mieszkaniową danego
budynku,
4) mieszkaniowym zasobie gminy – należy przez
to rozumieć ogół lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy, położonych w budynkach komunalnych i w budynkach wspólnot
mieszkaniowych z udziałem gminy,

5) miesięcznym dochodzie – należy przez to rozumieć dochód w rozumieniu ustawy z dnia
21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych
(Dz. U. z 2001r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.),
6) najniższej emeryturze – należy przez to rozumieć kwotę najniższej emerytury, ogłoszonej
przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
7) najniższej rencie socjalnej – należy przez to rozumieć najniższą kwotę renty socjalnej, ogłoszonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
8) liście – należy przez to rozumieć listę osób
spełniających przesłanki umożliwiające zawarcie z nimi umowy najmu lokali tworzących
mieszkaniowy zasób Gminy Tuplice,
9) Komisji ds. Mieszkaniowych – należy rozumieć
przez to komisję powołaną do opiniowania,
opracowywania projektów list mieszkaniowych,
rozpatrywania wniosków, zarzutów i odwołań.
§ 2. 1. Uchwała ma zastosowanie do lokali stanowiących własność gminy Tuplice.
2. Całością mieszkaniowego zasobu Gminy zarządza Wójt Gminy Tuplice.
3. Wójt Gminy wyznacza z mieszkaniowego zasobu lokale socjalne.
4. Z zasobu mieszkaniowego Gminy Rada Gminy
może wydzielić lokale przeznaczone do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy.
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5. Przydział lokalu przeznaczonego do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy następuje
w drodze decyzji Wójta, na uzasadniony wniosek
kierownika zakładu.
§ 3. 1. Lokale stanowiące mieszkaniowy zasób
gminy przeznaczone są na wynajem:
1) na czas nieoznaczony – lokale komunalne,

Poz. 77
walidzkim, lub osoba niepełnosprawna, której
niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania
w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.
Rozdział 4

Rozdział 2

Kryteria wyboru osób, którym przysługuje
pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu
socjalnego oraz umowy najmu na lokal komunalny
na czas nieoznaczony.

Wysokość dochodu gospodarstwa domowego
uzasadniająca oddanie w najem lokalu

§ 8. 1. W pierwszej kolejności umowy na czas
nieoznaczony należy zawierać z osobami, które:

§ 4. Średni dochód miesięczny gospodarstwa
domowego uzasadniający oddanie w najem lokalu
na czas nieoznaczony, nie może być wyższy, w przypadku gospodarstwa wieloosobowego od 100%
najniższej emerytury w przeliczeniu na jednego
członka rodziny ubiegającej się o mieszkanie i od
150% najniższej emerytury w przypadku gospodarstwa jednoosobowego.

1) zamieszkują w lokalach lub budynkach Gminy,
co do których nadzór budowlany wydał decyzję
stwierdzającą stan zagrożenia dla życia i mienia,

2) na czas oznaczony w przypadku lokali socjalnych, nie dłuższy niż trzy lata.

§ 5. Średni dochód miesięczny gospodarstwa
domowego uzasadniający oddanie w najem lokalu
socjalnego nie może być wyższy, w przypadku gospodarstwa wieloosobowego, od 100% obowiązującej renty socjalnej w przeliczeniu na członka rodziny
ubiegającej się o lokal socjalny i od 150% obowiązującej renty socjalnej – w przypadku gospodarstwa
jednoosobowego.
§ 6. Do obliczania średniego dochodu miesięcznego, na jednego członka rodziny ubiegającej się
o najem mieszkania na czas nieoznaczony i o najem
lokalu socjalnego, przyjmuje się wszystkie uzyskane
dochody brutto za okres 3 miesięcy poprzedzających
złożenie wniosku.
Rozdział 3
Warunki zamieszkiwania kwalifikujące
wnioskodawców do ich poprawy
§ 7. 1. O poprawę warunków mieszkaniowych
mogą się ubiegać osoby, które:
1) nie posiadają samodzielnego lokalu mieszkalnego lub lokalu socjalnego lub innego prawa
do lokalu mieszkalnego i zamieszkują w charakterze uprawnionych członków rodziny, w lokalach nadmiernie zagęszczonych, poniżej 5m2
powierzchni mieszkalnej na osobę,
2) zamieszkują w lokalach nie spełniających,
zgodnie z prawem budowlanym, wymogów lokalu przeznaczonego na stały pobyt ludzi, lub
wydane zostało przez organy nadzoru decyzje
o konieczności rozbiórki budynku jako zagrażającego zdrowiu lub życiu,
3) został wydany prawomocny wyrok nakazujący
eksmisją z zajmowanego lokalu ze wskazaniem
prawa do lokalu zamiennego lub socjalnego,
4) powierzchnię mieszkalną powiększa się o 15m2,
jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba
niepełnosprawna poruszająca się na wózku in-

2) utraciły mieszkanie na skutek klęski żywiołowej
np. pożar, powódź itd.
3) uzyskały uprawnienia do otrzymania mieszkania zamiennego na podstawie prawomocnego
orzeczenia sądowego,
4) zamieszkują w warunkach kwalifikujących ich
do poprawy zgodnie z wymogami określonymi
w § 7 oraz spełniają wymogi dochodowe określone w § 4 uchwały,
5) regularnie wywiązują się z obowiązku uiszczania opłat i czynszu, i wywiązują się z obowiązku
utrzymywania lokalu we właściwym stanie
technicznym,
6) uzyskały w trybie odrębnych przepisów pozwolenie na nadbudowę, rozbudowę, przebudowę
pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkalne w obiektach stanowiących mieszkaniowy
zasób Gminy.
2. Na listę przydziału mieszkań mogą być zakwalifikowane osoby nie spełniające warunków o których mowa w § 7 i § 4 jeżeli: są specjalistami w zawodach niezbędnych do zaspokojenia zbiorowych
potrzeb wspólnoty gminy lub przesiedlającymi się
na stałe do Gminy Tuplice, w związku z wykonywaniem takiego zawodu.
3. Zawarcie umowy najmu lokalu w budynkach
nowo oddanych do zasiedlenia, z wyłączeniem lokali
socjalnych, może być uzależnione od wpłacenia
przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu przysługującego wynajmującemu w dniu opróżnienia lokalu w wysokości 6 – krotnej płatności miesięcznego czynszu za
dany lokal według stawek obowiązujących w dniu
zawarcia umowy najmu.
§ 9. W pierwszej kolejności umowy o najem lokalu socjalnego należy zawierać z osobami, które:
1. uzyskały prawo do lokalu socjalnego na podstawie wyroku sądowego,
2. utraciły mieszkanie w wyniku zdarzeń losowych,
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3. opuściły Dom Dziecka po osiągnięciu pełnoletniości i nie posiadają prawa do innego lokalu
mieszkalnego,

§ 14. Złożone wnioski rozpatrywane są na bieżąco, zgodnie z kryteriami określonymi w niniejszej
uchwale.

4. spełniają warunki określone w § 5 oraz zamieszkują w warunkach kwalifikujących do ich poprawy zgodnie z § 7 uchwały,

§ 15. Wzór wniosku o przyznanie lokalu komunalnego lub socjalnego stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. We wniosku wymienione są wszystkie
niezbędne zaświadczenia.

5. opuściły dobrowolnie lokal o wyższym standardzie i większym metrażu, w zamian za umorzenie zadłużenia za dotychczas zajmowany lokal.
Rozdział 5
Warunki dokonywania zamiany lokali mieszkalnych
§ 10. Wójt może wyrazić zgodę na zamianę
mieszkań, polegającą na wskazaniu wolnego lokalu
za dotychczas zajmowany przez najemcę, w przypadkach:
1. gdy za zamianą przemawiają względy zdrowotne, wymagające dostosowania lokalu dla osób
niepełnosprawnych stopniu znacznym lub
z I grupą inwalidzką orzeczonych przez odpowiednie organy (poruszające się na wózku, przy
pomocy kul itp.),
2. jeśli najemca przekazuje do dyspozycji gminy
lokal, w którym nadwyżka powierzchni mieszkalnej stanowi co najmniej jeden pokój,
3. w innych uzasadnionych przypadkach, o ile gdy
każdy z najemców regularnie wywiązuje się
z obowiązku uiszczania dotychczas zajmowanego lokalu i stara się utrzymać lokal we właściwym stanie technicznym.
§ 11. Wójt może zezwolić na zamianę obopólną
mieszkań pomiędzy osobami posiadającymi tytuł
prawny do zajmowanego mieszkania na czas nieoznaczony, pod warunkiem, że:
1.

zamiana nie spowoduje zagęszczenia powierzchni mieszkalnej na uprawnionego członka rodziny,

2. zamiana nie spowoduje zwiększenia wydatków
gminy na wypłatę dodatków mieszkaniowych
co jest tożsame z tym iż osoba, która posiada
uprawnienia do dodatku mieszkaniowego, nie
może dokonać zamiany zajmowanego mieszkania na większe lub o wyższym standardzie.
§ 12. Wójt może wyrazić również zgodę na zamianę mieszkań, gdy jeden z najemców- właścicieli
jest w posiadaniu lokalu nie stanowiącego mieszkaniowego zasobu gminy, jeżeli posiada zgodę na taką
zamianę, a ponadto osoby spełniają wymogi określone § 11 pkt. 1,2,3 niniejszej uchwały
Rozdział 6
Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków
o najem lokali na czas nieoznaczony i lokali
§ 13. Załatwianie spraw najmu mieszkań na czas
nieoznaczony i lokali socjalnych (z wyjątkiem lokali
socjalnych, co do których uzyskania prawo przyznał
Sąd) rozpoczyna się od złożenia wniosku.

1. Nie podlegają rozpatrzeniu wnioski nieprawidłowo wypełnione i niekompletne, które nie zostały przez wnioskodawcę uzupełnione lub poprawione.
2. Wnioskodawcę należy niezwłocznie poinformować o brakach we wniosku oraz wskazać termin, do którego powinny być uzupełnione.
Terminy wezwań wynikają z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
§ 16. Jeżeli od dnia złożenia wniosku upłynie
więcej niż 3 miesiące, wnioskodawca obowiązany
jest, na wezwanie Wójta, uaktualnić dane zawarte
we wniosku.
§ 17. Na koniec każdego półrocza aktualizuje się
listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy
najmu na czas nieoznaczony i najem lokali socjalnych.
§ 18. Zawarcie umów najmu na lokale socjalne
do których prawo uzyskania orzekł Sąd, następuje
bez umieszczania osób uprawnionych na listach.
§ 19. Sporządzanie list następuje, przy współudziale Komisji ds. Mieszkaniowych w trybie określonym regulaminem jej pracy.
§ 20. 1. Komisję Mieszkaniową powołuje Wójt
i określa regulamin jej pracy w drodze zarządzenia.
2. W skład Komisji Mieszkaniowej wchodzą:
a) pracownik ZGK w Tuplicach,
b) pracownik Urzędu Gminy w Tuplicach
c) pracownik GOPS w Tuplicach, zajmujący się
pomocą społeczną,
d) przedstawiciel Rady Gminy Tuplice
e) przedstawiciel Rady Sołeckiej, na terenie
której położony jest lokal komunalny lub socjalny
podlegający przydziałowi.
3. Obsługę Komisji Mieszkaniowej wykonuje
pracownik Urzędu zajmujący się dodatkami mieszkaniowymi.
4. Decyzję o umieszczeniu wnioskodawcy na liście osób uprawnionych podejmuje Komisja ds.
Mieszkaniowych.
5. Decyzję o przydziale lokalu komunalnego lub
socjalnego podejmuje Wójt Gminy, zasięgając opinii
Komisji ds. Mieszkaniowych.
§ 21. W przypadku rezygnacji z przyjęcia propozycji lokalowej, następuje przesunięcie osoby
uprawnionej do przyznania lokalu z zasobu gminnego na ostatnią pozycję listy.
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§ 22. W przypadku nabycia prawa własności innego lokalu mieszkalnego lub umożliwiającego zamieszkanie na wniosek Wójta lub zarządcy reprezentującego Gminę, następuje rozwiązanie umowy
najmu lokalu komunalnego lub socjalnego, w trybie
miesięcznego wypowiedzenia umowy najmu.

lokal mieszkalny, w zamian za opuszczenie dotychczas zajmowanego lokalu.

§ 23. 1. Wójt wyraża zgodę na ponowne nawiązanie lub kontynuowanie stosunku najmu z osobą,
której wypowiedziano umowę na podstawie art. 11
ust. 2 pkt. 2 ustawy, a która uregulowała zaległe
należności w opłatach związanych z używaniem
lokalu wraz z należnymi odsetkami, oraz przynajmniej przez trzy miesiące płaci na bieżąco odszkodowanie, o którym stanowi art.18 ust. 2 tejże ustawy.

§ 27. Lokale o powierzchni użytkowej przekraczającej 80m2 mogą być wynajmowane za czynsz wolny.

2. Postanowienia ust.1 stosuje się również do
osób, którym sąd prawomocnym wyrokiem nakazał
opróżnienie lokalu, jeżeli w ciągu trzech miesięcy od
uprawomocnienia się wyroku spłaciły zaległe należności w opłatach związanych z używaniem lokalu
oraz wszystkie koszty sądowe związanie z postępowaniem o opróżnienie lokalu.
3. Przy ponownym zadłużeniu ust. 1 i 2 nie ma
zastosowania.
Rozdział 7
Zasady postępowania w stosunku do osób, które
pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub
w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po jego
śmierci
§ 24. Jeżeli w lokalu opuszczonym przez najemcę pozostały jego pełnoletnie dzieci, osoby przysposobione lub rodzice, nawiązanie z tymi osobami
umowy najmu tego lokalu, na ich wniosek, może
nastąpić w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:
1. dotychczasowy najemca wyprowadził się poza
teren Gminy Tuplice albo zamieszkał w Tuplicach lub pobliskiej miejscowości,
2. przed opuszczeniem lokalu przez najemcę, zamieszkiwały w nim co najmniej 10 lat,
3. spełniają kryteria dochodowe określone w niniejszej uchwale i nie posiadają innego tytułu
prawnego do innego lokalu.
§ 25. Z osobami nie wymienionymi w art. 691
Kodeksu Cywilnego mogą być zawierane umowy
najmu, po spełnieniu jednocześnie następujących
warunków:
1. są rodzicami, rodzeństwem, wnukami, dziećmi
rodzeństwa,
2. nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu
lub budynku mieszkalnego.
§ 26. W przypadku osób spełniających warunki
wymienione w § 25 ust. 1 może być przyznany inny

Rozdział 8
Kryteria oddawania w najem mieszkań, których
powierzchnia ogólna przekracza 80m2

§ 28. Wynajęcie powinno być poprzedzone przetargiem, którego celem będzie otrzymanie najwyższej stawki wolnego czynszu.
§ 29. Zasady, tryb i warunki przetargu określa
Wójt.
Rozdział 9
Mieszkania chronione
§ 31. Z istniejącego zasobu mieszkaniowego
Gminy Tuplice, Wójt może wydzielić, na pisemny
i umotywowany wniosek Kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuplicach, lokale
mieszkalne na rzecz osób określonych w art. 53
ustawy z dnia 12.03.2004r o pomocy społecznej
(tekst jednolity Dz. U z 2008r Nr 115 poz. 728),
z przeznaczeniem na mieszkania chronione.
§ 32. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej użycza przekazane mu mieszkania chronione osobom
określonym w § 30 na czas oznaczony, nie dłuższy
niż 2 lata.
1. Wyłanianie osób, którym użyczane mają być
mieszkania chronione, następuje w oparciu o regulamin opracowany przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej. Regulamin ten, po zaopiniowaniu przez
właściwe Komisje Rady Gminy, zatwierdza Wójt.
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej uiszcza
czynsz, oraz obowiązany jest wnosić na bieżąco
opłaty eksploatacyjne, związane z używaniem lokali
o statusie mieszkań chronionych.
Rozdział 10
Postanowienia końcowe
§ 33. Traci moc uchwała Nr XIII/82/2008 Rady
Gminy Tuplice z dnia 24 kwietnia 2008r.w sprawie
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy Tuplice.
§ 34. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Tuplice.
§ 35. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Marian Kałka
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXIII/204/2010
Rady Gminy Tuplice
z dnia 5 listopada 2010r.

WZÓR
WNIOSKU O PRZYDZIAŁ MIESZKANIA SOCJALNEGO / KOMUNALNEGO

…...........................................................
(imię i nazwisko wnioskodawcy)
…...........................................................
(adres zamieszkania: ulica, nr)
…............................................................
(kod, miejscowość)
…...........................................................
(tel. kontaktowy)
…..........................................................
(nr PESEL)

…......................................................
(data wpływu)
….....................................................
(numer rejestru)

Wójt Gminy Tuplice
Pan/Pani …..........................................................
WNIOSEK O PRZYDZIAŁ LOKALU
Z ZASOBU MIESZKANIOWEGO GMINY TUPLICE
1. Zwracam się z prośbą o przydział lokalu komunalnego/socjalnego dla wymienionych osób:
Lp.

Imię i nazwisko

Data urodzenia

Stosunek
powinowactwa do
wnioskodawcy*

Orzeczenie
o niepełnosprawności

1

2

3

4

5

1

wnioskodawca

2
3
4
5
6
*należy wpisać stosownie: syn, córka, mąż, żona, konkubent, konkubina, matka, ojciec, dziadek, itp.

2. Obecnie zamieszkuję w lokalu / domu, który/którego jest własnością /głównym najemcą jest:
…....................................................................................................................
a) Obecnie wraz z wnioskodawcą pod wskazanym adresem zamieszkują:
lp.

Imię i nazwisko

Rok urodzenia

Stopień pokrewieństwa do
Wnioskodawcy

1

2

3

4

1
2
3
4
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5
6
7
8
9
10
b) Zamieszkiwany obecnie lokal / dom jest mieszkaniem: komunalnym, socjalnym, służbowym, spółdzielczym, lokatorskim, własnościowym, innym ….............................................. (proszę podać charakter lokalu,
jeżeli nie mieści się w wymienionych kategoriach lub podkreślić właściwe).
c) Mieszkanie jest położone w budynku mieszkalnym / niemieszkalnym / przeznaczonym do rozbiórki.
d) Lokal / dom składa się z następujących pomieszczeń:
- I pokój o powierzchni
…...........................................m2
- II pokój o powierzchni
…...........................................m2
- III pokój o powierzchni
…...........................................m2
- VI pokój o powierzchni
…...........................................m2
- V pokój o powierzchni
…...........................................m2
- kuchnia o powierzchni
…...........................................m2
- łazienka / z wc / bez wc / wc poza budynkiem
- łączna powierzchnia użytkowa wynosi …............................m2
e) mieszkanie wyposażone jest w bieżącą zimną / ciepłą wodę / CO / ogrzewanie piecowe / brak CO / kanalizację / ścieki odprowadzane do szamba / instalację gazową
3. Prośbę o przydział lokalu mieszkalnego uzasadniam następująco:
….........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
4. Oświadczam, że świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń wynikającej
z art. 233 Kodeksu karnego, wszystkie dane i informacje zawarte w niniejszym wniosku są prawdziwe
i zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. O każdych zmianach mających wpływ na sytuację moją i osób
wskazanych we wniosku zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić tutejszy Urząd.
5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku, dla celów
związanych z umieszczeniem na liście osób uprawnionych do otrzymania lokalu mieszkalnego z zasobu
gminy Tuplice. Jednocześnie zostałem/am poiformowany/a o możliwości wglądu do nich, poprawiania
i uzupełniania.

…...................................................................
miejscowość, data

….............................................................
czytelny podpis
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Zaświadczenia załączone do niniejszego wniosku:
- Dochody wnioskodawcy i osób wspólnie prowadzących gospodarstwo domowe, z tytułu umowy o pracę,
umów cywilnoprawnych (umowa o dzieło, zlecenie) – za okres pełnych trzech miesięcy kalendarzowych
przed złożeniem wniosku, z wyszczególnieniem przychodu, kosztów uzyskania przychodu, składek ZUS
i potrąceń podatkowych
- świadczenia socjalne: zaświadczenia o uzyskanych dochodach z tytułu: zasiłków rodzinnych, świadczeń
pielęgnacyjnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń uzyskanych z pomocy społecznej - za okres pełnych
trzech miesięcy kalendarzowych przed złożeniem wniosku
- świadczenia uzyskiwane z organów rentowo – emerytalnych (renty, emerytury) – zaświadczenie z ZUS,
KRUS lub kopie ostatnich decyzji tych organów
- oświadczenia o dochodach uzyskiwanych z pracy najemnej lub o innym charakterze – w tym o dochodach
uzyskiwanych z działalności gospodarczej prowadzonej na własny rachunek
- orzeczenia lekarskie – w tym orzeczenia o niepełnosprawności, opinie, postanowienia organów nadzoru
budowlanego
- inne dokumenty uzasadniające przydział lokalu Wnioskodawcy i członkom rodziny wskazanym we wniosku
w pkt. 1
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UCHWAŁA NR XXXIII/205/2010
RADY GMINY TUPLICE
z dnia 5 listopada 2010r.
zmiany uchwały Nr XXVI/123/97 Rady Gminy Tuplice z dnia 24. czerwiec 1997 w sprawie utworzenia
zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej w Tuplicach”.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h i art. 40 ust. 2
pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 16 ust. 1 i ust. 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), uchwala się, co następuje:
§ 1 Otrzymuje brzmienie.
„Tworzy się samorządowy zakład budżetowy
pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej
w Tuplicach” z siedzibą w Tuplicach ul. Przemysłowa 1, zwanym dalej „zakładem”.
§ 2 Otrzymuje brzmienie.
„Zakład działa na podstawie ustawy o finansach
publicznych, ustawy o samorządzie gminnym
i innych ustaw, które zobowiązany jest Zakład
Gospodarki Komunalnej stosować w swojej
działalności oraz rozporządzeń wykonawczych
do powyższych”.

3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków
komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz
gaz,
4) zieleni gminnej i zadrzewień,
5) cmentarzy”
Tracą moc § 4 i § 5.
§ 6 Otrzymuje brzmienie.
1) „Wójt Gminy Tuplice powołuje i odwołuje
Kierownika zakładu oraz udziela mu i odwołuje pełnomocnictwo do składania oświadczeń
woli w imieniu Gminy w zakresie dotyczącym
działalności zakładu.”
Uchyla się ustęp 2 i 3.
§ 7 Otrzymuje brzmienie.

§ 3 Otrzymuje brzmienie.

1) „Zakład rozlicza się z budżetem gminy.

„Przedmiotem działalności zakładu jest zaspokajanie
potrzeb
wspólnoty
samorządowej,
a w tym przede wszystkim :

2) Za zobowiązania i należyte gospodarowanie
zakładu przed Radą Gminy odpowiada Wójt
Gminy Tuplice”.

1) gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi,
2) dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,

§ 11 Otrzymuje brzmienie.
1) Wewnętrzną strukturę zakładu, kompetencje, obowiązki i zasady funkcjonowania określa Statut Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Tuplicach, nadany osobną Uchwałą Rady
Gminy”.
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§ 15. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

§ 12 Otrzymuje brzmienie.
„Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Tuplice.”

Przewodniczący Rady
Marian Kałka
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UCHWAŁA NR XXXIII/206/2010
RADY GMINY TUPLICE
z dnia 5 listopada 2010r.
uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tuplicach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h i art. 40 ust. 2
pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 16 ust. 1 i ust. 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), oraz § 11 Uchwały Nr XXVI/12/97 Rady Gminy w Tuplicach z dnia 24 czerwca 1997r. w sprawie
utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tuplicach, z późniejszymi zmianami, uchwala się co
następuje :

1) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz przepisów wykonawczych do niej;

§ 1. Uchwala się Statut Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tuplicach w brzmieniu stanowiącym
załącznik do niniejszej uchwały.

4) Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223,
poz. 1458);

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Tuplice

5) Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 19,
poz. 115 z późniejszymi zmianami);

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Marian Kałka
Załącznik
do uchwały Nr XXXIII/206/2010
Rady Gminy Tuplice
z dnia 5 listopada 2010r.
Statut Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Tuplicach
Rozdział 1
Podstawa prawna działania
Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej powołany został uchwałą Nr XXVI/123/97 Rady Gminy
w Tuplicach z dnia 24 czerwca 1997r. w sprawie
utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tuplicach.
§ 1. Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej, zwany dalej Zakładem, działa m. In na podstawie:

2) Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z późniejszymi zmianami);
3) Ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce
komunalnej (Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43 z późniejszymi zamianami);

6) Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 152,
poz. 1223 z późniejszymi zmianami);
7) Uchwały Nr XXVI/12/97 Rady Gminy w Tuplicach z dnia 24 czerwca 1997r. w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tuplicach, z późniejszymi zamianami;
8) Niniejszego statutu;
9) Innych aktów prawnych dotyczących działalności Zakładu.
§ 2. 1) Zakład jest samorządowym zakładem budżetowym Gminy Tuplice;
2) Zakład nie posiada osobowości prawnej;
3) Bezpośredni nadzór nad Zakładem sprawuje
Wójt Gminy Tuplice;
4) Zakresem terytorialnego działania Zakładu jest
Gmina Tuplice. Zakład może prowadzić działalność na terenie innych gmin w przypadku zawarcia porozumienia z daną gminą na obsługę
urządzeń użyteczności publicznej;
5) Siedzibą Zakładu jest miejscowość Tuplice,
ul. Przemysłowa 1;
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6) Zakład używa pieczęci podłużnej, zwierającej
pełną nazwę, siedzibę Zakładu;

9) Kierownik Zakładu jest zwierzchnikiem służbowym pracowników Zakładu.

7) Zakład Gospodarki Komunalnej w Tuplicach
używa skrótu “ZGK”

§ 5. 1) Szczegółowy zakres upoważnień Kierownik Zakładu określony jest w pełnomocnictwie
udzielonym przez Wójta.

Rozdział 2
Cel i zadania Zakładu
§ 3. Zakład realizuje zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest zaspokojenie potrzeb wspólnoty samorządowej Gminy Tuplice w zakresie:
1) Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, eksploatacji
i modernizacji sieci wodociągowych oraz remonty urządzeń zbiorowego zaopatrzenia
w wodę;
2) Zbiorowe odprowadzanie ścieków, eksploatacja, modernizacja sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków oraz remonty urządzeń kanalizacyjnych;
3) Sprawowanie zarządu nad komunalnymi zasobami mieszkaniowymi oraz lokalami użytkowymi przekazanymi Zakładowi;
4) Utrzymania czystości i porządku, konserwacji
terenów zieleni na nieruchomościach gminnych;
5) Utrzymania prawidłowej gospodarki nieruchomości gminnych powierzonych Zakładowi,
w tym w szczególności:
a) Cmentarzy komunalnych
b) Bieżąca konserwacja
gminnych.

i

utrzymanie

dróg

Rozdział 3
Organizacja zakładu
§ 4. 1) Na czele Zakładu stoi Kierownik, który kieruje pracą Zakładu i reprezentuje go na zewnątrz;
2) Kierownik Zakładu jest zatrudniany przez Wójta
Gminy Tuplice;
3) Kierownik Zakładu działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Statutem Zakładu
i prawem miejscowym;
4) W celu należytego zarządzania Zakładem i gospodarowania mieniem Kierownik może wydawać zarządzenia wewnętrzne.
5) Kierownik Zakładu podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność;
6) W razie nieobecności Kierownika Zakładu jego
obowiązki wykonuje osoba upoważniona przez
Kierownika ;
7) Kierownik Zakładu zatrudnia i zwalnia pracowników Zakładu;
8) Kierownik Zakładu prowadzi politykę zatrudnienia zapewniającą efektywne wykonywanie
zadań Zakładu;

2) Zakres pełnomocnictwa obejmuje wszystkie
czynności prawne związane z działalnością Zakładu nie zastrzeżone z mocy przepisów prawnych na rzecz organów gminy.
§ 6. Szczegółową strukturę wewnętrzną Zakładu
i podział czynności między stanowiska pracy określa
Kierownik Zakładu w Regulaminie Organizacyjnym
Zakładu.
Rozdział 4
Gospodarka finansowa
§ 7. 1) Samorządowy Zakład budżetowy odpłatnie wykonuje zadania, pokrywając koszty swej działalności z przychodów własnych, do których należą:
a) Wpłaty z czynszów najmu administrowanych
budynków i lokali;
b) Opłaty za zużycie wody;
c) Opłaty za odprowadzenie ścieków;
d) Opłaty cmentarne;
e) Inne ustalone
przepisów.

w ramach

obowiązujących

2) Samorządowy Zakład budżetowy otrzymuje
z budżetu Gminy dotacje przedmiotowe, dotacje celowe na zadania bieżące oraz dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji zatwierdzonych
w rocznym planie inwestycyjnym.
§ 8. Zakład prowadzi gospodarkę finansową na
podstawie rocznego planu finansowego obejmującego przychody, w tym dotacje z budżetu jednostki
samorządu terytorialnego, koszty i inne obciążenia,
stan środków obrotowych i innych zgodnie z uchwałą budżetową Rady Gminy oraz zasadami określonymi w przepisach powszechnie obowiązujących,
w tym w ustawie o finansach publicznych.
§ 9. 1) Zakład prowadzi pełną rachunkowość budżetową oraz sporządza sprawozdania z realizacji
planu, o którym mowa w § 10 niniejszego Statutu,
zgodnie z obowiązującymi przepisami
2) Okresem rozliczeniowym z budżetem Gminy
jest rok kalendarzowy.
§ 10. 1) Zakład wyposażony jest w mienie Gminy
Tuplice w zakresie niezbędnym do prowadzenia
działalności statutowej.
2) Kierownik gospodaruje i zarządza mieniem pozostającym z dyspozycji Zakładu na podstawie
pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta
Gminy.
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§ 11. Zakład posiada odrębny rachunek bankowy, z którego dokonuje wpłat do wysokości środków zgromadzonych na tym rachunku.
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o nieprawidłowościach, a w szczególności od
usługobiorców i organów kontrolnych.
Rozdział 6

§ 12. Kontrolę prawidłowości rozliczeń z budżetem przeprowadza Skarbnik Gminy.

Postanowienia końcowe
§ 14. 1) Kierownik Zakładu ponosi odpowiedzialność za wprowadzanie i przestrzeganie postanowień
niniejszego statutu.

Rozdział 5
System kontroli wewnętrznej
§ 13. 1) Kierownik Zakładu organizuje i zabezpiecza prawidłowe funkcjonowanie systemu kontroli
wewnętrznej. Szczegółowy tryb i zasady przeprowadzania kontroli wewnętrznej określi zarządzenie Kierownika.

2) Zmiana zakresu działania lub likwidacji Zakładu
może nastąpić uchwałą Rady Gminy Tuplice.
3) W sprawach związanych z funkcjonowaniem
Zakładu a nie uregulowanych niniejszym Statutem, stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące, dotyczące samorządowych zakładów
budżetowych.

2) Kierownik Zakładu sprawuje ogólny nadzór nas
skutecznością działania Zakładu i prawidłowością realizacji wniosków z kontroli wewnętrznej
oraz napływających spoza Zakładu danych
14
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UCHWAŁA NR LVII/430/10
RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU
z dnia 8 listopada 2010r.
w sprawie określenia na 2011 rok liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie
transportu drogowego taksówką na terenie Gminy Lubsko
Na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 września
2001r. o transporcie drogowym (tekst jednolity
Dz. U. z 2007r. Nr 125 poz. 874 ze zm.: Dz. U. z 2007r.
Nr 99 poz. 661, Nr 176 poz. 1238, Nr 192 poz. 1381,
Dz. U. z 2008r. Nr 218 poz. 1391, Nr 227 poz. 1505,
Nr 234 poz. 1574, Dz. U. z 2009r. Nr 18 poz. 97, Nr 31
poz. 206, Nr 86 poz. 720, Nr 98 poz. 817, Dz. U.
z 2010r. Nr 43 poz. 246, Nr 164 poz. 1107) oraz
art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r.
Nr 142 poz. 1591 ze zm.: Dz. U. z 2002 r. 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.
z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U.
z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, Dz. U.
15

z 2010r. Nr 28 poz. 142, poz. 146, Nr 106 poz. 675),
po zasięgnięciu opinii organizacji zrzeszających taksówkarzy i organizacji, których statutowym celem
jest ochrona praw konsumenta, Rada Miejska
w Lubsku uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się liczbę 2 nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie
Gminy Lubsko przeznaczonych do wydania w 2011r.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubska.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Tomiałowicz
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UCHWAŁA NR LVII/431/10
RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU
z dnia 8 listopada 2010r.
w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację w ramach inicjatywy
lokalnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r.
Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984;
Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717; Nr 162,
poz. 1568; z 2002r. Nr 153, poz. 1271; z 2004r.
Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2002r. Nr 214,
poz. 1806; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; z 2006r. Nr 17,
poz. 128; z 2005r. Nr 175, poz. 1457; z 2006r. 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 i poz. 146; Nr 106,
poz. 675) oraz art. 19 c ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873; ze zm.: Dz. U.
z 2004r. Nr 64, poz. 593; Nr 116, poz. 1203; Nr 210,
poz. 2135; Dz. U. z 2005r. Nr 155, poz. 1298; Nr 169,
poz. 1420; Nr 175, poz. 1462; Nr 249, poz. 2104;
Dz. U. z 2006r. Nr 94, poz. 651; Dz. U. z 2008r.
Nr 209, poz. 1316; Dz. U. z 2009r. Nr 19, poz. 100;
Nr 22, poz. 120; Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010r.
Nr 28, poz. 146; Nr 127, poz. 857) Rada Miejska
w Lubsku uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego Gminy Lubsko w ramach inicjatywy lokalnej, zgodnie
z załącznikiem Nr 1, stanowiącym integralną część
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubska.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Tomiałowicz
Załącznik
do uchwały Nr LVII/431/10
Rady Miejskiej w Lubsku
z dnia 8 listopada 2010r.
TRYB I SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY
WNIOSKÓW O REALIZACJĘ ZADANIA
PUBLICZNEGO GMINY LUBSKO W RAMACH
INICJATYWY LOKALNEJ

CZĘŚĆ I
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Inicjatywa lokalna w rozumieniu niniejszej
uchwały to forma współpracy jednostki samorządu
terytorialnego z jej mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej Gminy Lubsko.
2. Celem podejmowania inicjatyw lokalnych jest
realizacja przedsięwzięć polepszających warunki
życia mieszkańców na rzecz, których podjęte zostały
inicjatywy.
§ 2. 1. Z inicjatywą lokalną mogą wystąpić
mieszkańcy Gminy Lubsko bezpośrednio, bądź za
pośrednictwem organizacji pozarządowych lub
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96,
poz. 873 ze zm.),
2. Podmioty wymienione w ust. 1, zwane dalej
Inicjatorem mogą inicjować przedsięwzięcia służące
wyłącznie zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty Gminy Lubsko zgodnie z art. 7 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.).
§ 3. W ramach inicjatywy lokalnej mogą być realizowane zadania publiczne wymienione w art. 19 b
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003r.
Nr 96, poz. 873 ze zm.).
CZĘŚĆ II
Współudział w realizacji inicjatyw lokalnych
§ 4. 1. Współudział Inicjatora w realizacji zadania
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, zgodnie
z art. 19 e ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U.
z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zm.).
2. Wysokość udziału Gminy i Inicjatora w zadaniach publicznych realizowanych w ramach inicjatyw lokalnych oraz zasady rozliczania poniesionych
nakładów będą ustalane każdorazowo w odrębnych
umowach pomiędzy tymi podmiotami.
3. Wysokość środków budżetowych zaangażowanych w inicjatywę lokalną przez Gminę Lubsko
nie może przekroczyć 15% całkowitego kosztu realizacji przedsięwzięcia.
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CZĘŚĆ III
Postępowanie w sprawie inicjatyw lokalnych
§ 5. 1. W celu rozpoczęcia postępowania wynikającego z inicjatywy lokalnej, podmiot zainteresowany składa wniosek o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej.
2. Wniosek powinien zawierać:
1) nazwę i adres Inicjatora;
2) przewidywany koszt realizacji inicjatywy wraz
ze wskazaniem źródeł finansowania;
3) lokalizację i przybliżone parametry techniczne
inicjatywy;
4) informację o społecznych korzyściach z realizacji Inicjatywy;
5) wskazanie rodzaju udziału Inicjatora;
6) wskazanie wysokości wnioskowanego poziomu
współfinansowania.
3. Do wniosku należy dołączyć:
1) oświadczenie woli Inicjatora dotyczące deklaracji udziału w realizacji zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej;
2) aktualny odpis z rejestru lub wyciągu z ewidencji lub innych dokumentów potwierdzających
status prawny Inicjatora, jeżeli wniosek został
złożony za pośrednictwem podmiotów o których mowa w § 2. ust. 1. I umocowaniem osób
go reprezentujących.
4. Wnioski o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych mogą być składane
w Urzędzie Miejskim w Lubsku, pl. Wolności 1 do
dnia 30 września danego roku z możliwością realizacji w roku następnym.
5. Złożone wnioski w 2010r. z planem realizacji
w 2010r. będą rozpatrywane w ramach posiadanych
środków finansowych w budżecie Gminy Lubsko.
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1) zaangażowanie środków budżetowych Gminy
Lubsko;
2) okresu realizacji zadania;
3) udział inicjatora w łącznych kosztach realizacji
inicjatywy (w tym wkład pracy społecznej);
4) stopień zaawansowania inicjatywy:
a) inicjatywa wymaga opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na
budowę;
b) inicjatywa wymaga opracowania dokumentacji projektowej i zgłoszenia zamiaru budowy;
c) inicjatywa wymaga prac projektowych;
d) inicjatywa wymaga opracowania szczegółowej koncepcji
e) inicjatywa nie wymaga prac przygotowawczych
5) zgodność inicjatywy z potrzebami ujętymi
w strategii Gminy Lubsko.
§ 7. Po podjęciu decyzji o realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego
wspólnie z Inicjatorem opracuje dokumenty niezbędne do przeprowadzenia inicjatywy lokalnej,
w tym harmonogram zawierający: nazwę zadania,
uszczególnienie zadania, sposób realizacji zadania,
realizatora zadania, przewidywany okres realizacji
i koszt przedsięwzięcia.
§ 8. 1. Warunkiem realizacji zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej jest zawarcie umowy
na realizację przedsięwzięcia w ramach inicjatywy
lokalnej pomiędzy Gminą Lubsko a Inicjatorem.
2. Nadzór nad realizacją zadania publicznego realizowanego w ramach inicjatywy lokalnej prowadzi
Gmina Lubsko.

§ 6. 1. Oceny złożonych wniosków w ramach inicjatyw lokalnych dokonuje Burmistrz Lubska .

§ 9. Informacje, o realizacji zadań publicznych
w ramach inicjatywy lokalnej podaje się do publicznej wiadomości na stronach internetowych urzędu.

2. Wnioski będą rozpatrywane w oparciu o następujące kryteria:

Przewodniczący Rady
Andrzej Tomiałowicz
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UCHWAŁA NR LVII/436/10
RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU
z dnia 8 listopada 2010r.
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania, rozwoju sportu na obszarze Gminy Lubsko.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.:
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. z 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 poz. 146, Nr 106, poz. 675) i art. 27 ust. 2
ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (tekst
jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 127, poz. 857 ze zm.:
Dz. U. z 2010r. Nr 151, poz. 1014) uchwala się, co
następuje:

wych na terenie Gminy Lubsko w szczególności gdy
chodzi o :

§ 1. Gmina Lubsko w trosce o rozwój sportu oraz
zaspokajanie potrzeb mieszkańców w tym zakresie
wspiera rozwój sportu na zasadach określonych
w niniejszej uchwale.

6) korzystanie z infrastruktury sportowej należącej
do Gminy Lubsko.

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa jest o:
1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Lubsko;
2) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską
w Lubsku;

1) zwiększenie dostępności do uczestnictwa mieszkańców Gminy Lubsko w rozgrywkach na różnych szczeblach rozgrywek;
2) zaangażowanie dzieci i młodzieży w czynnym
uczestnictwie między innymi poprzez Uczniowskie Kluby Sportowe.;
3) czynny udział w rozgrywkach klubów sportowych których działalność sportowa prowadzona jest na terenie gminy Lubsko;
4) prowadzenie ogólnodostępnych zajęć w danej
dyscyplinie sportowej;
5) rozwój szczególnie utalentowanych zawodników
z terenu Gminy Lubsko;

§ 6. 1. Ustala się następujące priorytetowe dyscypliny sportowe, których wsparcie szczególnie
przyczyni się do poprawy warunków ich uprawiania,
a także zwiększy dostępność społeczności lokalnej
Gminy Lubsko:
1) piłka nożna;
2) siatkówka;

3) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Lubska;

3) koszykówka;

4) wsparciu – należy rozumieć jako wydatki budżetu gminy przeznaczone na dofinansowanie
rozwoju sportu na terenie Gminy Lubsko, określone corocznie w uchwale budżetowej;

5) tenis stołowy.

5) klubie sportowym – należy przez to rozumieć
klub sportowy, w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (tekst
jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 127, poz. 857 z późn.
zm.) zwana dalej „ustawą”.
§ 3. Wsparcie, o którym mowa w § 1 udzielane
będzie w formie dotacji celowej na rzecz klubów
sportowych których działalność sportowa prowadzona jest na terenie Gminy Lubsko.
§ 4. Wsparcie finansowe na realizację zadań
w zakresie sportu mogą uzyskiwać kluby sportowe
których działalność sportowa prowadzona jest na
terenie Gminy Lubsko.
§ 5. Wsparcie finansowe jest przeznaczone na
rozwój sportu poprzez działalność klubów sporto-

4) szachy;
2. Katalog dyscyplin wymienionych w ust.1 może zostać poszerzony, jeżeli w sposób szczególny
przyczyni się to do rozwoju sportu na terenie Gminy
Lubsko
§ 7. Wsparcia udziela Burmistrz Lubska na zasadach określonych w art. 28 ust. 1 ustawy w szczególności na:
1) realizację programów szkolenia sportowego;
2) zakupu sprzętu sportowego;
3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach;
4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego;
5) sfinansowania stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej.
§ 8. Wsparcie nie może być przeznaczone na:
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1) cele inwestycyjne ;

Poz. 82, 83

sów dotyczących udzielania dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

2) wynagrodzenia dla zawodników;

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubska.

3) zakupu lub wypożyczenia zawodników;
4) zobowiązań wobec innych podmiotów związanych z funkcjonowaniem klubu sportowego.

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

§ 9. Wnioski na dofinansowanie zadań w zakresie sportu może składać klub sportowy, którego
działalność sportowa prowadzona jest na terenie
Gminy Lubsko.

Przewodniczący Rady
Andrzej Tomiałowicz

§ 10. Udzielanie wsparcia finansowego na warunkach określonych w uchwale nie narusza przepi7
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UCHWAŁA NR LVIII/404/10
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia 10 listopada 2010r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Drezdenko
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 pkt. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późniejszymi zmianami) oraz w związku z uchwałą
Nr XLVIII/319/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia
25 lutego 2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Drezdenko, Rada Miejska w Drezdenku uchwala:
Rozdział 1
Przedmiot planu
§ 1. 1. Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami
„Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko"
przyjętego uchwałą Nr XLVIII/318/10 Rady Miejskiej
w Drezdenku z dnia 25 lutego 2010 roku uchwala się
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
w miejscowości Drezdenko, w granicach określonych na rysunku planu przy ul. Kwiatowej, zwany
dalej planem.
2. Integralną częścią uchwały są:
1) rysunek planu stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
2) sposób realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które
należą do zadań własnych gminy oraz zasady
ich finansowania, stanowiący załącznik Nr 2 do
niniejszej uchwały,
3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag
do projektu planu, stanowiący załącznik Nr 3 do
niniejszej uchwały.

§ 2. Celem planu jest w szczególności zmiana
warunków i zasad zagospodarowania dla funkcji
zabudowy jednorodzinnej, z dopuszczeniem usług.
§ 3. 1. Przedmiotem ustaleń planu są wyznaczone linią rozgraniczającą – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
2. Dla terenu, o których mowa w ust. 1 plan ustala przeznaczenie, warunki zabudowy i zagospodarowanie terenu poprzez:
1) zasady ogólne obowiązujące w obszarze planu,
w tym:
a) zasady kształtowania przestrzeni publicznych
i zabudowy;
b) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
c) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
d) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego;
e) zasady realizacji infrastruktury technicznej;
f)

zasady realizacji komunikacji;

2) ustalenie szczegółowe dla poszczególnych terenów uwzględniające:
a) przeznaczenia,
b) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy,
c) stawki procentowe dla określenia opłat od
wzrostu wartości nieruchomości;
3) ustalenia graficzne określone na rysunku planu,
na mapie w skali 1: 500.
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3. W obszarze planu, o którym mowa w § 1 ust. 1
nie występują elementy wymagające ustaleń w zakresie:
1) zasad podziału terenu i wyodrębniania działek,
2) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,
w tym zakazu zabudowy,
3) granic i sposobu zagospodarowania terenów
lub obiektów podlegających ochronie, w tym
terenów górniczych, a także narażonych na
niebezpieczeństwo powodzi oraz osuwania się
mas ziemnych,
4) zasad tymczasowego zagospodarowania.
Rozdział 2
Ustalenia ogólne
Zasady kształtowania przestrzeni publicznych i zabudowy
§ 4. 1. Na granicy terenów publicznych i działki
dla zabudowy ustala się wymaganą zieleń, zgodnie
z rysunkiem planu i wg ustaleń szczegółowych wg
§ 12 ust. 4.
2. Ustala się jednolite ogrodzenie frontu działki
od ulicy o wysokość do 1,5m, dostosowane do charakteru zabudowy.
3. Ustala się zakaz stosowania ogrodzeń betonowych prefabrykowanych, pełnych lub ażurowych,
na granicy z terenami ulic oraz na granicy przyległych działek, w związku z § 6.
§ 5. Ustala się następujące znaczenie ustaleń linii
i warunków zabudowy:
1) linia zabudowy nieprzekraczalna - wyznacza zasięg zabudowy nadziemnej w obszarze zabudowy - oznaczonym na rysunku planu, z wyłączeniem wykuszy, balkonów, ganków i schodów zewnętrznych;
2) wskaźnik intensywności zabudowy – IZ, obliczany według wzoru: IŻ=Po/T, przy oznaczeniach:
a) Po – powierzchnia całkowita zabudowy jako
suma kondygnacji nadziemnych w obrysie
ścian zewnętrznych,
b) T – powierzchnia działki lub terenu, którego
dotyczy wskaźnik;
3) wskaźnik powierzchni zabudowy - PZ, obliczany
według wzoru: PZ= P/T, przy oznaczeniach:
a) P – powierzchnia zabudowy pierwszej kondygnacji nadziemnej w obrysie ścian zewnętrznych, łącznie z podcieniami i przejazdami pod budynkiem;
b) T – powierzchnia działki lub terenu, którego
dotyczy wskaźnik.

Poz. 83
Zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego

§ 6. Ze względu na usytuowanie granic planu
w obszarze otoczenia zabytkowego starego miasta
obowiązuje strefa ochrony krajobrazowej wg § 8 dla
zespołu zabudowy należy uzyskać skalę i charakter
harmonijny z lokalną tradycją, a w szczególności
poprzez kształtowanie zabudowy, o określonych
gabarytach, w ustalonej linii zabudowy – dla uzyskania lokalnego charakteru zabudowy, zgodnego
z krajobrazem kulturowym miasta wg § 7 ust. 6 oraz
wg ustaleń szczegółowych § 12.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego
§ 7. 1. W celu ochrony i poprawy jakości środowiska przyrodniczego ustala się zasadę przyłączenia
do mediów, w tym w zakresie gospodarki wodnościekowe - wg § 9.
2. W celu ochrony powietrza ustala się wykorzystanie gazu, oleju, energii elektrycznej do celów
grzewczych oraz ustala się, w tym dla paliw stałych,
stosowanie w nowych obiektach urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji
zanieczyszczeń.
3. Dopuszcza się lokalizację usług wyłącznie nieszkodliwych dla środowiska – nie stwarzających
zagrożeń i uciążliwości dla zabudowy mieszkaniowej, w przyległych obszarach poziom hałasu związany z realizacją funkcji usług, nie może przekraczać
poziomu hałasu dopuszczalnego dla terenów mieszkaniowych jednorodzinnych, wg przepisów Prawa
ochrony środowiska.
4. Dla terenów zabudowy ustala się wymagany
procent powierzchni terenu biologicznie czynnego,
w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego – wg
ustaleń szczegółowych w § 12.
5. Ustala się zasadę realizacji szpalerów zieleni
jako wymaganej zieleni izolacyjnej, w szczególności
zgodnie z rys. planu.
6. Ze względu na sąsiedztwo w obszarze otoczenia zabytkowego starego miasta Drezdenka wg
§ 8 oraz w związku z § 6, ustala się szczegółowe zasady zabudowy z uwzględnieniem ochrony krajobrazu kulturowego, w szczególności obowiązuje
zakaz stosowania nietradycyjnych materiałów okładzinowych ścian, takich jak blachy i tworzywa
sztuczne.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
§ 8. 1. W granicach planu obowiązuje strefa
ochrony krajobrazowej wyznaczonej w obszarze
otoczenia zabytkowego starego miasta Drezdenka,
na podstawie decyzji KOK-I-197/61-238-2182/75
z dnia 31.01.1975r.
2. Na obszarach, o których mowa w ust. 1 dla
nowej zabudowy obowiązuje zasada harmonijnego
wkomponowania w zakresie skali i charakteru oraz
lokalnej tradycji budowlanej miasta Drezdenka.
3. W obszarze planu, podczas robót budowlanych i ziemnych, w przypadku natrafienia na przed-
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miot posiadający cechy zabytku wg art. 32 ust. 1
ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami, należy:
1) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić
lub zniszczyć odkryty przedmiot:
2) zabezpieczyć, przy dostępnych środkach, ten
przedmiot i miejsce jego odkrycia;
3) niezwłocznie zawiadomić o znalezisku właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków,
a jeśli nie jest to możliwe burmistrza.
Zasady realizacji infrastruktury technicznej
§ 9. 1. Uzbrojenie terenu należy realizować poprzez włączenie do istniejących sieci, z uwzględnieniem warunków technicznych określonych w przepisach szczególnych i zgodnie z wytycznymi dysponentów sieci w zakresie dostaw: energii, gazu, wody
i odprowadzenia ścieków oraz telekomunikacji.
2. W zakresie dostaw energii zasilanie ustala się
z istniejącej stacji transformatorowej 15/0,4kV Kwiatowa S-4708, w zakresie uzgodnionym z operatorem
sieci.
3. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się
przyłączenie do miejskiej sieci.
4. W zakresie odprowadzenia i unieszkodliwienia
ścieków komunalnych ustala się włączenie do systemu kanalizacji.
5. Wody opadowe z utwardzonych nawierzchni
terenu, na których może dojść do zanieczyszczenia
substancjami ropopochodnymi wymagają oczyszczenia i zneutralizowanie przed wprowadzeniem do
kanalizacji .
6. Ustala się wymóg realizacji gospodarki odpadami, zgodnie z przepisami odrębnymi i gminnym
systemem unieszkodliwiania odpadów.
Zasady realizacji komunikacji
§ 10. 1. Ustala się dostępność komunikacyjną
obszaru poprzez ulice dojazdową wg obowiązującego planu, o którym mowa w § 13.
2. Należy zapewnić miejsca parkingowe w ilości
dostosowanej do potrzeb i realizować na terenie
inwestora, wg ustaleń szczegółowych § 12.
Rozdział 3
Ustalenia szczegółowe
Tereny przeznaczenia, warunki zabudowy
i zagospodarowania
§ 11. 1. W obszarze planu wyznacza się kategorie
przeznaczenia: tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej MNj.
2. Ustala się elementy zagospodarowania terenu, oznaczone na rysunku planu - wymagana zieleń
jako zieleń urządzona - oznaczona Zw, strefa parkowania – oznaczona Ks, szpaler drzew.
3. Ustala się stawkę procentową opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36

Poz. 83

ust. 4 ustawy, w wysokości 30% dla terenów zabudowy MNj.
§ 12. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - oznaczone na rysunku planu
MNj.
2. Dla terenów MNj, o których mowa w ust. 1,
ustala się funkcję mieszkaniową jednorodzinną,
z dopuszczeniem usług wbudowanych lub samodzielnego obiektu usługowego, z zastrzeżeniem
§ 7 ust. 3.
3. Dla terenów MNj ustala się następujące parametry, wskaźniki i wytyczne kształtowania zabudowy:
1) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy wg
§ 5, a dla elewacji frotowych w odległości 4,0m
od granicy działki przy ulicy;
2) ustala się wysokość zabudowy do 3 kondygnacji nadziemnych, z ostatnią kondygnacją w dachu;
3) ustala się maksymalną wysokość zabudowy,
mierzoną od poziomu projektowanego terenu
do gzymsu od strony ulic – 8,0m, a do kalenicy
dachu – w rozumieniu Prawa budowlanego
– do 13,0m;
4) ustala się dachy strome, wielospadowe o jednakowym nachyleniu - 30o do 50o, dopuszcza
się w części do 30% dach płaski, w tym tarasy;
5) ustala się pokrycie dachówką, jednakowe dla
całości zabudowań posesji;
6) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności
zabudowy działki: IZ = 1,0;
7) ustala się maksymalny wskaźnik powierzchni
zabudowy działki: PZ = 0,4;
8) ustala się minimalny wskaźnik powierzchni terenu biologicznie czynnego 25% powierzchni
działki jako zieleń urządzona;
9) należy zapewnić miejsca parkingowe na działce
w ilości: 1 miejsce na mieszkanie oraz 1 miejsce
na każde 70m2 powierzchni użytkowej dla
usług.
4. Dla wymaganej zieleni Zw, o której mowa
w § 4 ust. 1, ustala się zagospodarowanie w zakresie
nawierzchni, zieleni urządzonej z ogrodzeniem działki, z uwzględnieniem § 4 ust. 2 i 3.
Rozdział 4
Postanowienia końcowe
§ 13. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały
tracą moc ustalenia dotyczące obszaru zmiany planu
zawarte w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego gminy Drezdenko na obszarze miejscowości Drezdenko - uchwała Nr III/15/98 Rady
Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 listopada 1998r.
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Gorzowskiego Nr 22, poz. 670 z dnia 21 grudnia
1998r.
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§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.
§ 15. Burmistrz Drezdenka zapewni:
1) udostępnienie zainteresowanym wglądu do
planu i udzielenie odpowiednich informacji,
2) podanie do publicznej wiadomości treści
uchwały na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Drezdenku.

Poz. 83

§ 16. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Drezdenku.
§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jerzy Skrzypczyński
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Poz. 83
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LVIII/404/10
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 10 listopada 2010r.
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technicznej, ponieważ dotychczasowe uzbrojenie
terenu jest wystarczające.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LVIII/404/10
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 10 listopada 2010r.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LVIII/404/10
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 10 listopada 2010r.

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

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia
nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu
planu

Zgodnie z art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zmianami
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 2008r. Nr 123, poz. 803, 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) Rada Miejska w Drezdenku stwierdza:

Zgodnie z art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zmianami
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 2008r. Nr 123, poz. 803, 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) Rada Miejska w Drezdenku stwierdza
brak nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu planu, wymagających rozpatrzenia.

Na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Drezdenko,
nie przewiduje się inwestycji z zakresu infrastruktury
18
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UCHWAŁA NR L/339/10
RADY POWIATU W MIĘDZYRZECZU1
z dnia 27 października 2010r.
w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Międzyrzeckiego
podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na
inne zadania niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu jej
rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
Na podstawie art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157
poz. 1240 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123,
poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się następujący tryb postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym
do sektora finansów publicznych na realizację zadań
publicznych należących do właściwości Powiatu
Międzyrzeckiego wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym:
1) dotacje mogą być udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, niedziałającym w celu osiągnięcia zysku;
2) dotacje mogą być udzielane na realizację zadań
własnych powiatu;
3) decyzje o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd
Powiatu;
4) udzielenie dotacji następuje po zawarciu stosownej umowy z Zarządem Powiatu.

§ 2. 1. Podmiot ubiegający się o przyznanie dotacji w celu realizacji zadań, o których mowa
w § 1 zobowiązany jest do złożenia pisemnego
wniosku (oferty).
2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu stanowi załącznik do niniejszej
uchwały.
3. Do wniosku należy załączyć poniższe dokumenty i informacje:
1) statut podmiotu ubiegającego się o dotację;
2) oświadczenie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy na
zewnątrz o tym, że prowadzona działalność odbywa się na zasadzie „non profit”;
3) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego
zadania z określeniem terminu i miejsca jego
realizacji;
4) szczegółową kalkulację jednostkową kosztów
dotowanego zadania wraz z informacją o in-
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nych źródłach jego finansowania (środki własne oraz uzyskane z innych źródeł);
5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych wskazujących na możliwość
wykonania zadania oraz oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zadania dotowanego.
§ 3. 1. Wnioski o udzielenie dotacji z budżetu
powiatu należy składać bezpośrednio do wydziałów
merytorycznych lub Zarządu Powiatu w Międzyrzeczu w terminie do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy, na który wnioskodawca ubiega
się o dofinansowanie.
2. W przypadkach szczególnych mogą być złożone wnioski po upływie terminu wymienionego
w ust. 1.
3. Przez przypadki szczególne rozumie się:
1) powstanie podmiotu, który może ubiegać się
o dotację po terminie składania wniosków;
2) podmiot uzyskał z zewnątrz dofinansowanie
niezbędne do realizacji zadania po terminie
składania wniosków o udzielenie dotacji;
3) za przyznaniem dotacji przemawia ważny interes społeczny.
§ 4. 1. Wnioski o przyznanie dotacji są sprawdzane przez właściwe wydziały merytoryczne i po
zaopiniowaniu, przedkładane Zarządowi Powiatu.
W przypadku stwierdzenia, że wniosek jest niekompletny, Zarząd może zobowiązać wnioskodawcę do
jego uzupełnienia w zakreślonym terminie.
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6. O sposobie rozpatrzenia wniosku wnioskodawca jest informowany pisemnie w terminie trzydziestu dni po uchwaleniu budżetu powiatu na dany
rok budżetowy. W przypadku opisanym w § 3 ust. 2
rozpatrzenie wniosku następuje w ciągu trzydziestu
dni od dnia złożenia wniosku.
§ 5. 1. Zarząd Powiatu, w terminie trzydziestu dni
od dnia powiadomienia wnioskodawcy o przyznaniu
dotacji podpisuje z nim umowę na dofinansowanie
wniosku.
2. W przypadku niedotrzymania terminu umowy,
o którym mowa w ust. 1 z przyczyn leżących po
stronie wnioskodawcy, będzie to traktowane jako
rezygnacja z ubiegania się o dotację.
§ 6. 1. Kontrolę realizacji umowy mogą prowadzić upoważnieni pracownicy służb finansowych
i właściwych merytorycznie wydziałów Starostwa.
2. Kontrole będą obejmować przede wszystkim:
1) gospodarność i rzetelność w sposobie wydatkowania środków Powiatu;
2) zgodność wydatkowania dotacji z celami, na
które została przyznana dotacja.
§ 7. 1. W przypadku stwierdzenia przez służby
kontrolne Powiatu niedotrzymania przez wnioskodawcę warunków umowy, skutkować to będzie
wstrzymaniem dotacji, rozwiązaniem umowy, żądaniem zwrotu przekazanych i niewłaściwie wykorzystanych dotacji wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia przekazania dotacji do dnia jej
zwrotu.
2. Termin zwrotu dotacji wynosi 14 dni od dnia
otrzymania wezwania.

2. Po weryfikacji wniosku podlega on opiniowaniu przez odpowiednio merytoryczną Komisję Rady
Powiatu.

§ 8. 1. Podmiot, który otrzymał dotację zobowiązany jest do przedstawienia rozliczenia zadań pod
względem rzeczowym i finansowym.

3. Ostateczną decyzję o sposobie rozpatrzenia
wniosku podejmuje Zarząd Powiatu.

2. Podstawę rozliczenia przekazanych kwot dotacji będą stanowiły dowody księgowe potwierdzające
dokonane operacje gospodarcze i sprawozdania
finansowo-rzeczowe, składane za okresy półroczne
w następujących terminach:

4. Podejmując decyzję o przyznaniu dotacji Zarząd Powiatu zobowiązany jest kierować się przede
wszystkim:
1) oceną merytoryczną zadania;

1) za pierwsze półrocze – do 10 lipca roku udzielenia dotacji;

2) wysokością środków w budżecie powiatu
przewidzianych na realizację zadań zlecanych
podmiotom, o których mowa w § 1 ust. 1;

2) za drugie półrocze – do 31 stycznia roku następnego po roku udzielenia dotacji.

3) oceną przedstawionej we wniosku kalkulacji
kosztów realizacji zadania;
4) oceną możliwości realizacji zadania przez podmiot;
5) wiarygodnością finansową, w tym zakresem
finansowania zadania z innych źródeł;
6) opinią merytoryczną właściwej Komisji;
7) oceną dotychczasowej współpracy.
5. Dotacje przyznane zgodnie z niniejszą uchwałą
powinny być wykorzystane w tym samym roku budżetowym, na który zostały przyznane.

3. W przypadku dotowania jednorazowych zadań
podstawę rozliczenia stanowić będą dowody księgowe potwierdzające dokonane operacje gospodarcze oraz inne dokumenty dowodowe identyfikujące
rodzaj zleconych zadań, składane w terminie określonym w umowie.
4. Ocena prawidłowości przedłożonego rozliczenia dotacji wykonana będzie przez wydział merytoryczny nadzorujący realizację zadań objętych dotacją, z uwzględnieniem wyników kontroli.
§ 9. W przypadku stwierdzenia wykorzystania
dotacji niezgodnie z celami i zasadami określonymi
w umowie podmiot realizujący zadania traci prawo
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do ubiegania się o dotację z budżetu Powiatu Międzyrzeckiego.
§ 10. Podczas realizacji przedsięwzięcia objętego
dotacją ze środków Powiatu mają zastosowanie
przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych.
§ 11. Zarząd Powiatu zamieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego i w Biuletynie Informacji Publicznej informację zawierającą
imienny wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji oraz jej wysokość i cel, na który została przyznana
dotacja, a także informację o wynikach rozliczenia
tych dotacji.
§ 12. 1. Dokumentacja związana z udzieleniem
dotacji dla podmiotów nie należących do sektora
finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku jest jawna.
2. Zasady dostępu do dokumentów i korzystania
z nich określa Statut Powiatu Międzyrzeckiego.
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§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym,
Województwa Lubuskiego.2
Przewodniczący Rady
Zofia Plewa
--------------------------------------------------------1
Rada Powiatu w Międzyrzeczu jest organem stanowiącym powiatu na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592,
z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200,
poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 i Nr 153, poz. 1271, z 2003r. Nr 162,
poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, z 2007r. Nr 173, poz. 1218,
z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92,
poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146,
Nr 40, poz. 240 i Nr 106, poz. 675).
2)
Niniejsza uchwała była poprzedzona uchwałą Nr XLIII/332/06
Rady Powiatu z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określenia
trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Międzyrzeckiego podmiotom niezaliczonym do sektora finansów
publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na inne
zadania niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 59,
poz. 306), która traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego
rozporządzenia, stosownie do brzmienia art. 119 ust. 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219,
poz. 1706 oraz z 2010r. Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020
i Nr 161, poz. 1078).

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr L/339/10
RADY POWIATU W MIĘDZYRZECZU
z dnia 27 października 2010r.
Wniosek o dotację z budżetu powiatu
I Informacje o wnioskodawcy
1. Wnioskodawca – nazwa, adres, NIP, Regon, tel., faks, dane o rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

2. Opis wnioskodawcy oraz jego cele statutowe
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3. Osoba reprezentująca wnioskodawcę

4. Numer rachunku bankowego oraz nazwiska osób upoważnionych do jego obsługi

II Informacje dotyczące wnioskowanej dotacji:
1. Kwota wnioskowanej dotacji

2. Cel publiczny, który będzie realizowany z dotacji
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3. Opis przedsięwzięcia, które będzie realizowane z dotacji

4. Harmonogram wykorzystania dotacji

5. Budżet
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......................................................................................
Podpis osoby działającej w imieniu wnioskodawcy
19
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UCHWAŁA NR L/340/10
RADY POWIATU W MIĘDZYRZECZU1
z dnia 27 października 2010r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg do należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w przypadkach,
w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych
Na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia
2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123,
poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg polegających na umarzaniu,
odraczaniu spłaty lub rozkładaniu na raty należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,
przypadających Powiatowi Międzyrzeckiemu lub
jednostkom podległym, warunki dopuszczalności
pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga
stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazuje
organ lub osobę uprawnioną do udzielania tych ulg.
§ 2. 1. Należności pieniężne mogą być umarzane
w całości, jeżeli:
1) osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając
żadnego majątku albo pozostawiła majątek
niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty
codziennego użytku domowego, których łączna
wartość nie przekracza kwoty 6.000zł;
2) osoba prawna – została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu
należności nie przechodzi z mocy prawa na
osoby trzecie;
3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty
wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej
należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;
4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;
5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.

4. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 1 - 4
umorzenie należności może nastąpić z urzędu,
a w przypadku określonym w ust. 1 pkt. 5 na wniosek dłużnika.
5. Jeżeli umorzenie dotyczy tylko części należności, należy określić termin zapłaty pozostałej części.
Jeżeli dłużnik nie dotrzymał odroczonego terminu
zapłaty, niespłacona należność staje się natychmiast
wymagalna wraz z należnościami ubocznymi.
§ 3. W przypadkach uzasadnionych względami
społecznymi lub gospodarczymi organy uprawnione
do udzielania ulg, na wniosek dłużnika, mogą odroczyć termin spłaty całości lub części należności, albo
rozłożyć płatność całości lub części należności na
raty, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interes Powiatu Międzyrzeckiego.
§ 4. 1. Do umarzania, odraczania lub rozkładania
na raty spłat należności pieniężnych są uprawnieni:
1) kierownik jednostki budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego – jeżeli wartość należności nie
przekracza kwoty 5.000zł;
2) Zarząd Powiatu w Międzyrzeczu – jeżeli wartość
należności przekracza kwotę 5.000zł.
2. Przez wartość należności, o której mowa
w ust. 1, rozumie się należność główną.
§ 5. 1. Organy uprawnione do udzielania ulg są
również uprawnione do umarzania, odraczania spłat
lub rozkładania na raty spłat odsetek od tych wierzytelności bez względu na wysokość tych odsetek oraz
do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty
spłat innych należności ubocznych na zasadach
określonych w uchwale.
2. Odroczenie terminu spłaty lub rozłożenie należności na raty może nastąpić jedynie na wniosek
dłużnika.

2. W przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego
są zobowiązane inne osoby, umorzenie należności
może nastąpić tylko wtedy, gdy warunki umarzania
są spełnione przez wszystkich zobowiązanych.

§ 6. 1. Udzielenie ulg następuje w formie pisemnej, na podstawie przepisów prawa cywilnego,
a w szczególności w formie oświadczenia woli organu uprawnionego lub ugody zawartej z dłużnikiem.

3. W przypadku określonym w ust. 1 pkt. 5 umorzenie należności może nastąpić tylko wówczas, gdy
odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie na raty
nie zapewnia spłaty tej należności.

2. Odmowa udzielenia ulgi następuje w formie
oświadczenia woli organu uprawnionego.
3. W przypadkach, o których mowa w § 2 ust. 1
pkt. 1 - 4, umorzenie należności następuje w formie
jednostronnego oświadczenia woli organu upraw-
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nionego, które stanowi podstawę odpisu w księgach
rachunkowych.
§ 7. Należności będące przedmiotem ulgi stają
się natychmiast wymagalne w przypadku, jeżeli:
1) dłużnik nie wywiązuje się z postanowień zawartych w ugodzie;
2) zostanie ustalone, że dowody, na podstawie
których organ uprawniony złożył oświadczenie
o udzieleniu ulgi, okazały się fałszywe lub dłużnik wprowadził organ uprawniony w błąd co do
okoliczności uzasadniających złożenie oświadczenia woli określonej treści.

2. Zasady i tryb udzielania pomocy de minimis,
w zależności od profilu działalności gospodarczej
przedsiębiorcy, określa rozporządzenie Komisji (WE)
Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie
stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE, seria L, Nr 379 z 28.12.2006r.).
3. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis
jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi
udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy następujących dokumentów:
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis,
jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się
o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go
lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de
minimis otrzymanej w tym okresie, albo
oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy
w tym okresie;

§ 8. 1. Wniosek, o którym mowa w § 2 ust. 4
i w § 5 ust. 2 zawiera w szczególności:
1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres
albo nazwę, siedzibę i adres dłużnika;

2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy
de minimis, dotyczących w szczególności
wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących
się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma
być przeznaczona pomoc de minimis, zgodnie
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji
przedstawianych przez podmiot ubiegający się
o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311).

2) kwotę zadłużenia w podziale na poszczególne
składniki;
3) informacje o:
a) sytuacji majątkowej, źródłach i wysokości
dochodów dłużnika oraz osób prowadzących
z nim wspólne gospodarstwo domowe i liczbie osób pozostających na jego utrzymaniu,
b) stanie finansowym dłużnika,
c) istniejących innych zobowiązaniach dłużnika;
4) przyczyny ubiegania się o umorzenie, odroczenie spłaty całości lub części należności lub rozłożenie spłaty całości lub części należności na
raty;
5) proponowane terminy, kwoty spłaty i źródła
pokrycia zadłużenia.
2. Właściwy organ może wezwać do dostarczenia przez dłużnika, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, dokumentów potwierdzających
dane zawarte we wniosku, o których mowa w ust. 1
pkt. 3.
3. W przypadku gdy wniosek nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 1, właściwy organ pisemnie wzywa dłużnika do uzupełnienia wniosku,
w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
4. Jeżeli dłużnik nie dotrzyma terminów, o których mowa w ust. 2 i 3, wniosek pozostawia się bez
rozpatrzenia.
§ 9. 1. W stosunku do dłużników będących
przedsiębiorcami, stosowanie ulg w spłacie należności mających charakter cywilnoprawny, stanowi
pomoc de minimis w rozumieniu ustawy z dnia
30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007r. Nr 59,
poz. 404, z późn. zm.).
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§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego2.
Przewodnicząca Rady
Zofia Plewa
--------------------------------------------------1

Rada Powiatu w Międzyrzeczu jest organem stanowiącym powiatu na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592,
z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200,
poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 i Nr 153, poz. 1271, z 2003r. Nr 162,
poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, z 2007r. Nr 173, poz. 1218,
z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92,
poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146,
Nr 40, poz. 240 i Nr 106, poz. 675).
2
Niniejsza uchwała była poprzedzona uchwałą Nr XLIII/331/06
Rady Powiatu z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określenia
zasad umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy
– Ordynacja podatkowa, przypadających Powiatowi Międzyrzeckiemu lub jego jednostkom organizacyjnym (Dz. Urz. Woj. Lub.
Nr 59, poz. 305), która traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosownie do brzmienia art. 119 ust. 1
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219,
poz. 1706 oraz z 2010r. Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020
i Nr 161, poz. 1078).

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 2

– 193 –

Poz. 86

86
2 1

UCHWAŁA NR XLVI/306/10
RADY POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO
z dnia 28 października 2010r.
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych Powiatu
Świebodzińskiego i powiatowych jednostek organizacyjnych mających charakter cywilnoprawny.
Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214,
poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, Nr 153,
poz. 1271, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, z 2007r.
Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, z 2009r. Nr 92, poz. 753, Nr 157,
poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146,
Nr 106, poz. 675) oraz art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r.
Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123,
poz. 835, Nr 96, poz. 620) uchwala się, co następuje:
Rozdział 1
Postanowienia wstępne
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na
raty spłaty należności pieniężnych Powiatu Świebodzińskiego i powiatowych jednostek organizacyjnych mających charakter cywilnoprawny zwanych
dalej „należnościami” wobec osób fizycznych, osób
prawnych, a także jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zwanych dalej
„dłużnikami” oraz wskazuje organ i osobę do tego
uprawnioną, a także określa warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których
ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) wierzytelności – oznacza to należność główną
lub odsetki za zwłokę albo kary umowne, przy
czym kwoty wierzytelności tego samego dłużnika wynikające z różnych tytułów nie ulegają
kumulacji,
2) dłużniku – oznacza to osobę fizyczną, osobę
prawną, a także jednostkę organizacyjną nie
posiadającą osobowości prawnej,
3) trudnej sytuacji materialnej – oznacza to:
a) w odniesieniu do osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz
przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
- udokumentowany przez dłużnika stan faktyczny, z którego wynika, że średniomiesięczny łączny dochód, za rok poprzedzający
złożenie kompletnego wniosku, nie przekracza 200% zweryfikowanego kryterium do-

chodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U.
z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),
b) w odniesieniu do przedsiębiorców nie wymienionych w lit. a, osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej – udokumentowany przez dłużnika stan faktyczny, z którego
wynika, że wystąpiła u niego strata z tytułu
prowadzonej działalności wykazana w sprawozdaniu finansowym i deklaracji podatkowej za rok poprzedzający złożenie kompletnego wniosku,
4) uldze – rozłożenie na raty lub odroczenie terminu zapłaty wierzytelności oraz naliczanie obniżonej kwoty oprocentowania w przypadku
odroczenia terminu zapłaty lub rozłożenia na
raty,
5) kosztach dochodzenia - oznacza to koszty sądowe, koszty zastępstwa procesowego, opłaty
pocztowe, telefoniczne, koszty czynności przygotowawczych, ogłoszeń oraz inne niezbędne
koszty poniesione w celu przymusowego dochodzenia zapłaty wierzytelności,
6) kosztach egzekucji – oznacza to opłaty egzekucyjne i zwrot wydatków gotówkowych komornika poniesionych w toku egzekucji, w zakresie
niezbędnym do celowego przeprowadzenia egzekucji, określonych ustawą z dnia 29 sierpnia
1997r. o komornikach sądowych i egzekucji
(Dz. U. z 2006r. Nr 167, poz. 1191 z późń zm.).
Rozdział 2
Organy uprawnione do umarzania wierzytelności
i udzielania ulg
§ 3. 1. Do umarzania wierzytelności i udzielania
ulg w spłacie wierzytelności uprawnieni są:
1) Starosta Świebodziński i dyrektorzy jednostek
organizacyjnych Powiatu Świebodzińskiego,
w zakresie swojej jednostki, jeżeli kwota wierzytelności nie przekracza 2.000zł,
2) Zarząd Powiatu Świebodzińskiego, jeżeli kwota
wierzytelności przekracza wartość wskazaną
w pkt. 1.
2. Przez wartość wierzytelności, o której mowa
w ust. 1, rozumie się kwotę należności głównej łącznie z kwotą naliczonych odsetek za zwłokę oraz innymi należnościami ubocznymi.
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§ 4. Organ właściwy do umarzania kwoty należności głównej wierzytelności oraz udzielania ulg
w spłacie jest również uprawniony do umarzania
kwoty naliczonych odsetek za zwłokę oraz innych
należności ubocznych.
Rozdział 3
Zasady umarzania wierzytelności i udzielania ulg
§ 5. 1. Wierzytelność może być umorzona w całości albo w części, jeżeli ustalone w toku postępowania wyjaśniającego okoliczności wykażą, że wymaga tego ważny interes dłużnika lub interes publiczny, w szczególności gdy:
1) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu mającym na celu przymusowe zaspokojenie wierzytelności nie uzyska się kwoty
wyższej od kosztów dochodzenia;
2) w wyniku postępowania egzekucyjnego lub na
podstawie innych okoliczności lub dokumentów stwierdzono, że dłużnik nie posiada majątku, z którego można by dochodzić należności;
3) nie odzyskano jej w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego;
4) przed wszczęciem egzekucji ustalone zostanie,
że dłużnik lub osoby pozostające na jego
utrzymaniu byliby pozbawieni niezbędnych
środków utrzymania;
5) dłużnik zmarł:
a) nie pozostawiając żadnego majątku,
b) pozostawił ruchomości nie podlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów,
c) nie można ustalić jego następców prawnych;
6) jest oczywiste, że w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym tej wierzytelności nie uzyska
się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia
i egzekucji tej wierzytelności lub postępowanie
egzekucyjne okazało się nieskuteczne;
7) nie można ustalić osoby dłużnika, jego miejsca
zamieszkania bądź siedziby, dłużnik zmarł lub
został wykreślony z właściwego rejestru;
8) przed wszczęciem postępowania sądowego
okaże się, że kierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego nie spowoduje odzyskania wierzytelności Powiatu Świebodzińskiego
(jednostki organizacyjnej Powiatu Świebodzińskiego);
9) sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości
dłużnika lub umorzył postępowanie upadłościowe z przyczyn, o których mowa w art. 13
ust. 1 i 2 i art. 361 pkt. 1 ustawy z dnia 28 lutego
2003r. – Prawo upadłościowe i naprawcze
(Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1361 z późn. zm.);
10) wierzytelność powstała w wyniku błędnego naliczenia spowodowanego niekompletną dokumentacją, za co dłużnik nie ponosi odpowiedzialności;
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11) dłużnik znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, a umorzenie dotyczy wyłącznie odsetek
od należności głównej;
12) ściąganie wierzytelności zagraża egzystencji
dłużnika będącego osobą fizyczną lub jego rodziny;
13) umorzenie wierzytelności jest uzasadnione
ważnym interesem społecznym lub gospodarczym.
2. Wierzytelność może być umorzona na uzasadniony pisemny wniosek dłużnika. Dopuszcza się
umorzenie z urzędu, jeśli podstawy umorzenia,
o których mowa w ust. 1, potwierdzone są dokumentami znajdującymi się w posiadaniu Starostwa
Powiatowego w Świebodzinie lub jednostek organizacyjnych Powiatu Świebodzińskiego.
3. Umorzenie wierzytelności, za którą odpowiada
solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić,
gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą
wobec wszystkich dłużników.
4. Jeżeli umorzenie obejmuje część wierzytelności, wyznacza się termin zapłaty pozostałej do uregulowania części wierzytelności. W takim przypadku
dłużnik powinien być pouczony, że nie dotrzymanie
terminu zapłaty pozostałej części wierzytelności
może skutkować odstąpieniem od umorzenia.
§ 6. 1. Umorzenie wierzytelności co do należności głównej powoduje wygaśnięcie wierzytelności
co do należności ubocznych w całości lub w takiej
części, w jakiej wygasła wierzytelność co do należności głównej.
2. Umorzenie wierzytelności może też obejmować tylko należności uboczne.
§ 7. 1. Na pisemny wniosek dłużnika można odroczyć termin zapłaty całości albo części wierzytelności, a także rozłożyć na raty płatność całości albo
części wierzytelności, jeżeli: przemawiają za tym
udokumentowane trudności płatnicze dłużnika,
a interes Powiatu Świebodzińskiego (jednostki organizacyjnej Powiatu Świebodzińskiego) nie stoi
temu na przeszkodzie, z tym że zastosowanie ulgi
rokuje zapłatę wierzytelności w całości albo w części.
2. Od wierzytelności, do której zastosowano ulgę
w spłacie, nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres
od dnia udzielenia ulgi do dnia upływu terminu
spłaty.
3. Jeżeli dłużnik nie spłaci wierzytelności albo jej
części w określonym terminie odpowiednio wierzytelność albo pozostała część wierzytelności staje się
natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od dnia wymagalności.
§ 8. 1. Umarzania lub ulgi w spłacie należności
dotyczące przedsiębiorców, mogą stanowić pomoc
de minimis i udzielane będą zgodnie z przepisami
Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia
15 grudnia 2006r. w sprawie zastosowania art. 87
i art. 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz.
z 2006r. UE L 379).
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2. Przedsiębiorca zwracający się z wnioskiem
o udzielenie umorzenia lub ulgi zobowiązany jest
dołączyć do wniosku oświadczenia o nieotrzymaniu
pomocy de minimis, w przypadku, gdy podmiot nie
otrzymał takiej pomocy w ciągu roku, w którym
ubiegał się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających
lat kalendarzowych.

skiego są zobowiązani przedkładać Zarządowi Powiatu Świebodzińskiego za pośrednictwem Skarbnika Powiatu sprawozdania o zakresie umorzonych
wierzytelności oraz udzielonych ulg:

Rozdział 4

2) za okresy roczne według stanu na dzień
31 grudnia, w terminie 30 dni od dnia upływu
okresu sprawozdawczego.

Tryb umarzania wierzytelności i udzielania ulg
§ 9. 1. Umorzenie wierzytelności, o którym mowa w § 5, oraz udzielenie ulg, o którym mowa w § 7,
następuje w formie pisemnej umowy.
2. Po rozpatrzeniu wniosku o umorzenie wierzytelności decyzję organu doręcza się dłużnikowi.
§ 10. 1. Wnioski o umorzenie wierzytelności oraz
udzielenie ulg weryfikują i opiniują:
1) właściwi pracownicy podstawowych komórek
organizacyjnych Starostwa Powiatowego, jeśli
o umorzeniu wierzytelności lub o udzieleniu
ulgi rozstrzyga Zarząd Powiatu Świebodzińskiego lub Starosta Świebodziński,
2) właściwi pracownicy jednostki organizacyjnej
Powiatu Świebodzińskiego, jeżeli do umorzenia
wierzytelności lub do udzielenia ulgi umocowany jest Zarząd Powiatu Świebodzińskiego
lub Dyrektor tej jednostki.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, wymaga
opinii Skarbnika Powiatu (Głównego Księgowego
jednostki organizacyjnej Powiatu Świebodzińskiego)
lub osoby przez niego upoważnionej.
3. Zaopiniowany wniosek o którym mowa
w ust. 1 wraz z opinią o której mowa w ust. 2 przedkładany jest odpowiednio:
1) Zarządowi Powiatu Świebodzińskiego,
2) Staroście Świebodzińskiemu,
3) Dyrektorowi jednostki organizacyjnej Powiatu
Świebodzińskiego, który rozpatruje wniosek.
4. Umowę, o której mowa w § 8 przygotowuje
pracownik wydziału finansowego Starostwa Powiatowego lub właściwy pracownik jednostki organizacyjnej Powiatu Świebodzińskiego.
§ 11. Starosta Świebodziński oraz Dyrektorzy
jednostek organizacyjnych Powiatu Świebodziń-

1) za okresy półroczne według stanu na dzień
30 czerwca,

§ 12. 1. Zarząd Powiatu Świebodzińskiego
przedstawia Radzie Powiatu informację o wysokości
wszystkich umorzonych wierzytelności oraz udzielonych ulg w roku budżetowym.
2. Informacja jest sporządzana według stanu na
dzień 31 grudnia każdego roku kalendarzowego,
w terminie do 30 kwietnia następnego roku.
Rozdział 5
Postanowienia końcowe
§ 13. Wnioski o umorzenie wierzytelności
i udzielenie ulg nie rozpatrzone do dnia wejścia
w życie uchwały, podlegają rozpoznaniu w trybie
i na zasadach określonych niniejszą uchwałą.
§ 14. Traci moc uchwała Nr XXIX/195/09 Rady
Powiatu Świebodzińskiego z dnia 20 marca 2009r.
w sprawie szczegółowych zasad umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności Powiatu Świebodzińskiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Świebodzińskiego
z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa
oraz udzielania ulg w spłacie tych należności, a także
wskazania organów do tego uprawnionych (Dz. Urz.
Woj. Lub. z 2009r. Nr 48, poz. 689).
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego i podlega podaniu do
wiadomości publicznej przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Świebodzinie.
Przewodniczący Rady
Bogusław Motowidełko
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UCHWAŁA NR XLVI/313/10
RADY POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO
z dnia 28 października 2010r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego parkowanie.
Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200,
poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162,
poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167,
poz. 1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92,
poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142
i 146, Nr 106, poz. 675) i art. 130a ust. 6 ustawy
z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908, Nr 109,
poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486,
Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006r. Nr 17, poz. 141,
Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191,
poz. 1410, Nr 235, poz. 1701, z 2007r. Nr 52,

poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123,
poz. 845, Nr 176, poz. 1238, z 2008r. Nr 37, poz. 214,
Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209,
poz. 1320, Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223,
poz. 1461 i 1462, Nr 234, poz. 1573 i 1574, z 2009r.
Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 663, Nr 91,
poz. 739, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 802 i 803,
Nr 98, poz. 817, Nr 168, poz. 1323, z 2010r. Nr 40,
poz. 230, Nr 43, poz. 246, Nr 122, poz. 827, Nr 151,
poz. 1013, Nr 152, poz. 1018) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się opłaty za usunięcie pojazdu z drogi na parking strzeżony wyznaczony przez starostę
w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 i 2
ustawy – Prawo o ruchu drogowym, w wysokości:
Czynności

L.p.

Rodzaj pojazdu

1.

Motorowery i motocykle
Pojazdy o dopuszczalnej masie
całkowitej do 3,5t
Pojazdy o dopuszczalnej masie
całkowitej od 3,5t do 7,5t i autobusy do 17 miejsc łącznie z kierowcą
Pojazdy o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 7,5t i typu
TIR ze składem i autobusy powyżej 17 miejsc łącznie z kierowcą

2.

3.

4.

dojazd
i powrót holownika
(zł/km)
cena brutto
1,22zł

holowanie(zł/km)

załadunek
i rozładunek

wyciąganie
pojazdu z rowu lub skarpy

cena brutto
1,22zł

cena brutto
36,60zł

cena brutto
---

1,22zł

1,22zł

61,00zł

61,00zł

2,44zł

2,44zł

122,00zł

61,00zł

3,05zł

3,05zł

183,00zł

122,00zł

§ 2. Ustala się opłaty za parkowanie pojazdu
usuniętego z drogi, w przypadkach określonych
w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy – Prawo o ruchu dro-

gowym, na parkingu strzeżonym wyznaczonym
przez starostę, którą nalicza się za każdą rozpoczętą
dobę w wysokości:

Lp.

Rodzaj pojazdu

1.
2.

Motorowery i motocykle
Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t
Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5t do 7,5t i autobusy do
17 miejsc łącznie z kierowcą
Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5t, typu TIR ze
składem i autobusy powyżej 17 miejsc łącznie z kierowcą

3.
4.

Opłata za każdą rozpoczętą
dobę (cena brutto)
3,00zł
6,10zł
12,20zł
18,30zł
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Świebodzińskiego.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XII/94/07 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 15 listopada 2007r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie
i parkowanie pojazdu.

Poz. 87, 88

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Bogusław Motowidełko
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UCHWAŁA NR LIII/288/10
RADY POWIATU SŁUBICKIEGO
z dnia 5 listopada 2010r.
w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słubicach
Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. i) i art. 40 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(tekst jednolity - Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592
z późn. zm.) oraz art. 36, art. 43 ust. 1 i art. 60 ust. 4b
ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki
zdrowotnej (tekst jednolity - Dz. U. z 2007r. Nr 14,
poz. 89 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

pracy na innego pracodawcę, stają się pracownikami Słubickiego Centrum Medycznego NZOZ sp.
z o.o. z siedzibą w Słubicach - na zasadzie art. 231
kodeksu pracy.
§ 5. 1. Czynności likwidacyjne będą wykonywane
przez likwidatora SP ZOZ powołanego przez Zarząd
Powiatu Słubickiego.

§ 1. 1. Postanawia się zlikwidować Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słubicach,
zwany dalej „SP ZOZ”.

2. Do zadań likwidatora SP ZOZ należy w szczególności:

2. Dniem otwarcia likwidacji jest 1 kwietnia
2011r.

1) opracowanie harmonogramu likwidacji Zakładu,

§ 2. 1. Zakończenie działalności medycznej SP
ZOZ nastąpi 31 marca 2011r.

2) zawiadomienie kontrahentów Zakładu o otwarciu likwidacji,

2. Osobom korzystającym dotychczas ze świadczeń medycznych likwidowanego SP ZOZ, zapewnia
się dalsze nieprzerwane udzielanie takich świadczeń
– w pełnym zakresie rodzajowym udzielanym dotychczas tym osobom przez SP ZOZ w Słubicach
- bez ograniczenia dostępności, warunków udzielania i jakości tych świadczeń.
3. Świadczenia medyczne udzielane będą przez
niepubliczny zakład opieki zdrowotnej powołany
w terminie do 31 stycznia 2011r. przez Słubickie
Centrum Medyczne NZOZ sp. z o. o. w Słubicach,
której wyłącznym udziałowcem jest Powiat Słubicki
(posiadający 100% kapitału zakładowego).
§ 3. Zobowiązania i należności SP ZOZ po jego
likwidacji stają się zobowiązaniami i należnościami
Powiatu Słubickiego.
§ 4. 1. Mienie stanowiące własność SP ZOZ oraz
mienie Powiatu Słubickiego, dotychczas użytkowane
przez SP ZOZ, zostanie przekazane w dzierżawę Słubickiemu Centrum Medycznemu NZOZ sp. z o.o.
z siedzibą w Słubicach.
2. Pracownicy likwidowanego SP ZOZ z dniem
1 kwietnia 2011r., w związku z przejściem zakładu

3) zawiadomienie banków obsługujących Zakład
o otwarciu likwidacji,
4) przeprowadzenie inwentaryzacji majątku Zakładu i protokolarne przekazanie mienia, o którym mowa w § 4,
5) sporządzenie bilansu na dzień otwarcia likwidacji i na dzień jej zakończenia,
6) dokonanie czynności prawnych wynikających
z Kodeksu pracy wobec pracowników likwidowanego Zakładu,
7) zaspokojenie wierzycieli,
8) zawieranie umów w zakresie niezbędnym do
przeprowadzenia likwidacji,
9) dokonanie czynności związanych z wykreśleniem Zakładu z właściwych rejestrów,
10) wykonywanie innych czynności wynikających
z przepisów prawa.
3. Likwidator wykonuje prawa i obowiązki dyrektora SP ZOZ w zakresie niezbędnym do zakończenia
działalności.
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§ 6. Ustala się termin zakończenia likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Słubicach na dzień 30 listopada 2011r.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni
od jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Słubickiego.

Przewodnicząca Rady
Kazimiera Jakubowska
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UCHWAŁA NR LIII/291/10
RADY POWIATU SŁUBICKIEGO
z dnia 5 listopada 2010r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Słubickiego na 2010 r.
Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity
– Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz
art. 212 ust.1 pkt. 1 - 2, art. 214 pkt. 1, art. 235 ust.1,
art. 236 ust.1 i ust. 3 pkt. 2,4, art. 237 ust. 2 pkt. 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) oraz
art. 166 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104
z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 4 z dnia
27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241
z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Łączna kwota
planowanych dochodów po zmianie wynosi
41.691.004,00zł w tym :
1) dochody bieżące 34.909.316,00zł;
2) dochody majątkowe 6.781.688,00zł.
§ 2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Łączna kwota
planowanych wydatków po zmianach wynosi
48.083.602,00zł w tym :
1) wydatki bieżące 39.843.913,00zł w tym:
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt. 2 i 3 ustawy związane z realizacją
zadań powiatu zgodnie z załącznikiem
Nr 2 do uchwały,
2) wydatki majątkowe 8.239.689,00zł w tym:
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt. 2 i 3 ustawy związane z realizacją
zadań powiatu zgodnie z załącznikiem
Nr 2 do uchwały.

§ 3. W uchwale Nr XLIV/240/10 Powiatu Słubickiego z dnia 12 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na 2010 rok wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik Nr 10 – Wydatki związane z realizacją
zadań wykonywanych na podstawie umów
i porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego w 2010r. otrzymuje brzmienie jak
w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
2) załącznik Nr 11 – Zestawienie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Słubickiego dla sektora finansów publicznych i spoza
sektora finansów publicznych w 2010r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
3) załącznik Nr 12 – Limity wydatków budżetowych na Wieloletnie Programy Inwestycyjne
Powiatu Słubickiego na lata 2010 – 2012 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
4) załącznik Nr 13 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do
niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Kazimiera Jakubowska
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Poz. 89
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LIII/291/10
Rady Powiatu Słubickiego
z dnia 5 listopada 2010r.

Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2010r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LIII/291/10
Rady Powiatu Słubickiego
z dnia 5 listopada 2010r.

Wydatki budżetu Powiatu Słubickiego na 2010r.
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LIII/291/10
Rady Powiatu Słubickiego
z dnia 5 listopada 2010r.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego w 2010r.
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Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LIII/291/10
Rady Powiatu Słubickiego
z dnia 5 listopada 2010r.

Zestawienie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Słubickiego dla sektora finansów
publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2010r.
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Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LIII/291/10
Rady Powiatu Słubickiego
z dnia 5 listopada 2010r.

LIMITY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE POWIATU
SŁUBICKIEGO na lata 2010-2012
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Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LIII/291/10
Rady Powiatu Słubickiego
z dnia 5 listopada 2010r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności
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