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UCHWAŁA NR XXXV/322/10
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 10 listopada 2010r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leśniów Wielki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
tekst jednolity ze. zm.1), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm. 2),
w oparciu o uchwałę Nr VIII/76/07 Rady Miejskiej
w Czerwieńsku z dnia 26 września 2007r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Leśniów
Wielki i po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czerwieńsk,
uchwalonym uchwałą Nr 95/XII/00 Rady Gminy
i Miasta w Czerwieńsku z dnia 24 lutego 2000r.
uchwala się, co następuje:

rodzinną, zieleń, infrastrukturę techniczną i komunikację.

Rozdział 1

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

Przepisy ogólne
§ 1. 1. Przedmiotem uchwały jest miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego wsi Leśniów Wielki.
2. Granice terenu objętego planem określone
zostały na rysunku planu, stanowiącym załącznik
graficzny do niniejszej uchwały.
3. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są:

2. Na obszarze objętym niniejszą uchwałą wyodrębnia się tereny wydzielone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, które przeznacza się pod:
1) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, oznaczoną na rysunku planu symbolami MN;
2) zieleń parkową, oznaczoną na rysunku planu
symbolem ZP;
3) komunikację, oznaczoną na rysunku planu
symbolami:
a) KDD – drogi publiczne;
b) KDW – drogi wewnętrzne.

1) rozdział 1, zawierający przepisy ogólne;
2) rozdział 2, zawierający przepisy obowiązujące
w całym obszarze objętym planem, określające:
a) zasady przeznaczenia terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu
lub różnych zasadach zagospodarowania;

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

b) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

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

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

3) załącznik Nr 3 – rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach
publicznych.
§ 2. 1. Przedmiotem ustaleń planu jest przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jedno-

c) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

e) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
f)

szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości;

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

sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

j)

stawki procentowe, na podstawie których,
ustala się opłatę, o której mowa w art. 36
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

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

zieleni urządzonej i elementów małej architektury.

3. Zakazuje się:
1) stosowania materiałów wykończeniowych typu: blacha trapezowa i falista oraz siding;
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4. W zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem nakazuje się stosowanie paliw ekologicznych o niskiej zawartości związków siarki.
5. W zakresie ochrony powierzchni ziemi i środowiska przed odpadami:
1) nakazuje się:
a) zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi organicznej, odpowiednie zdeponowanie oraz ponowne wykorzystanie przy robotach ziemnych związanych z realizacją inwestycji;
b) gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych zgodnie z regulacjami obowiązującymi
w gminie;
2) dopuszcza się wykorzystanie dla potrzeb niwelacji terenu mas ziemnych, stanowiących grunt
rodzimy, usuwany lub przemieszczany, w związku z realizacją przedsięwzięcia lub realizacją
elementów zagospodarowania terenu, z zastrzeżeniem przepisów o ograniczeniu zmian
naturalnego ukształtowania.
6. W zakresie ochrony wód przed zanieczyszczeniem nakazuje się uszczelnianie powierzchni komunikacyjnych, w szczególności dróg.
7. W zakresie ochrony terenów zieleni i wartości
krajobrazowych nakazuje się:
1) utrzymanie istniejącej zieleni, z dopuszczeniem
wycinki w sytuacji konieczności wprowadzenia
niezbędnych rozwiązań z zakresu inwestycji,
w tym dotyczących infrastruktury technicznej
i komunikacji oraz porządkowania struktury
osadniczej, wprowadzając w każdym przypadku
wyrównanie poniesionych strat w strukturze
zieleni;
2) kształtowanie nowej zieleni w sposób niekolidujący z zabudową, wprowadzanie nowych nasadzeń przy uwzględnieniu ich docelowej wysokości i rozłożystości.
§ 8. 1. Ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

2) realizacji ogrodzeń z prefabrykatów betonowych.

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

§ 7. 1. Ustala się zasady ochrony środowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego.

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

2. Zakazuje się realizacji działalności gospodarczych mogących zawsze i potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko, określonych w przepisach ochrony środowiska.

2) zabezpieczenia przy użyciu dostępnych środków tego przedmiotu i miejsca jego odkrycia;

3. W zakresie ochrony przed hałasem – dopuszczalny poziom hałasu określony w przepisach odrębnych dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolem „MN” wskazuje się jako przyporządkowany rodzajowi „tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej”.

3) niezwłocznego zawiadomienia o powyższym
wojewódzkiego konserwatora zabytków lub
Burmistrza Czerwieńska, który jest obowiązany
niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 3 dni
przekazać wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków przyjęte zawiadomienie.
§ 9. 1. Ustala się wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.
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2. Na obszarze objętym planem przestrzenie publiczne stanowią drogi oraz tereny zieleni parkowej.

mienione w ust. 2, o ile nie zostaną zakłócone podstawowe funkcje tych terenów.

3. Tereny komunikacji pieszej nakazuje się zagospodarować w sposób umożliwiający poruszanie się
osobom niepełnosprawnym.

4. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się
pełne zaopatrzenie w wodę z wiejskiej sieci wodociągowej.

4. Dopuszcza się stosowanie elementów:
a) małej architektury, zieleni i akcentów plastycznych;
b) użytkowych, w szczególności lamp oświetleniowych, słupów ogłoszeniowych, ławek, koszy na śmieci, posadzek na wydzielonych
ciągach pieszych i pieszo – jezdnych.
§ 10. 1. Ustala się szczegółowe zasady i warunki
scalania i podziału nieruchomości.
2. W obszarze objętym planem nie występują tereny podlegające scaleniu.
3. Proponuje się przeprowadzenie podziałów
nieruchomości zgodnie z postulowanymi liniami
rozgraniczającymi tereny o tym samym przeznaczeniu, wyznaczonymi na rysunku planu.
4. W przypadku innego podziału niż określony
w ust. 3, wydzielanie działek może odbywać się
z zachowaniem następujących zasad:
1) wielkość i kształt działek powinny być dostosowane do ich przeznaczenia, w tym powinny
zapewniać warunki do parkowania i garażowania pojazdów osób zamieszkałych i użytkowników;
2) działki powinny mieć dostęp do drogi publicznej, w tym także poprzez drogi wewnętrzne;
3) działki powinny posiadać dostęp do urządzeń
infrastruktury technicznej.
5. Przy dokonywaniu podziałów i łączeniu działek
należy uwzględnić istniejące i projektowane uzbrojenie, z zachowaniem pasów eksploatacyjnych według zasad określonych przez dysponentów sieci.
§ 11. 1. Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji.
2. Podstawowy układ komunikacji drogowej, obsługujący teren stanowią drogi publiczne dojazdowe
oznaczone na rysunku planu symbolami KDD i drogi
wewnętrzne, oznaczone na rysunku planu symbolami KDW.
3. W sytuacji przebudowy, rozbudowy i budowy
elementów układu komunikacji należy uwzględnić
projektowane oraz istniejące sieci uzbrojenia terenu,
z dopuszczeniem ich przełożenia na koszt administratora drogi i na warunkach uzgodnionych
z gestorem danej sieci.
§ 12. 1. Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej.
2. Sieci infrastruktury technicznej należy prowadzić w obrębie linii rozgraniczających dróg.
3. Dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na terenach innych niż wy-

5. W zakresie odprowadzenia ścieków bytowych
i komunalnych oraz wód opadowych i roztopowych,
zwanych dalej ściekami:
1) ustala się odprowadzenie ścieków, o ile spełniają parametry zgodne z przepisami odrębnymi, do sieci kanalizacyjnej;
2) dopuszcza się:
a) budowę szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości, do czasu realizacji systemu kanalizacji;
b) odprowadzanie wód opadowych z terenów
mieszkaniowych na teren własnej nieruchomości.
6. W zakresie gospodarki odpadami – nakazuje
się usuwanie nieczystości poprzez gromadzenie na
terenie działek odpadów stałych, z uwzględnieniem
ich segregacji, a następnie wywóz ich na wysypisko
przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo.
7. W zakresie elektroenergetyki:
1) ustala się pokrycie zapotrzebowania z istniejącej lub rozbudowanej sieci elektroenergetycznej;
2) dopuszcza się:
a) realizację stacji transformatorowych na terenie inwestora;
b) zasilanie nowych odbiorców energii elektrycznej z projektowanych stacji transformatorowych.
8. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się
dostawę ciepła dla celów grzewczych i bytowych
poprzez wykorzystanie nieuciążliwych źródeł ciepła,
w tym: energii elektrycznej, gazu, oleju opałowego
lub innych ekologicznych źródeł.
9. W zakresie telekomunikacji:
1) ustala się zapewnienie dostępu do istniejącej
lub rozbudowanej sieci telekomunikacyjnej;
2) nakazuje się skablowanie sieci;
3) dopuszcza się lokalizację infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu.
§ 13. 1. Ustala się sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania
terenów.
2. Zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych, poza obiektami i urządzeniami infrastruktury
technicznej oraz obiektami stanowiącymi zaplecze
budowlane dla realizowanej inwestycji.
3. Nakazuje się likwidację tymczasowego zagospodarowania w przypadku możliwości realizacji
przeznaczenia zgodnego z ustaleniami planu.
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§ 14. Ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
wynikającą ze wzrostu wartości nieruchomości,
w wysokości 5%.
Rozdział 3
Przepisy dotyczące wydzielonych stref, określające
szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy
§ 15. Ustala się strefy techniczne, niewyznaczone
graficznie na rysunku planu, dla istniejących i projektowanych sieci, o szerokości uzależnionej od ich
średnicy i typu, ustalone indywidualnie przez właściwego dysponenta sieci, w granicach których zakazuje się lokalizacji zabudowy i trwałych nasadzeń.
Rozdział 4
Warunki zagospodarowania dla poszczególnych
terenów
§ 16. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu
symbolami MN.
2. Ustala się przeznaczenie terenu:
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1) ustala się:
a) szerokość elewacji frontowej – do 18,0m.;
b) wysokość zabudowy:
mieszkaniowej – do 2 kondygnacji, w tym
poddasze użytkowe, ale nie więcej niż
10,0m.;
gospodarczej i pomocniczej, w tym garaży
– 1 kondygnacja, ale nie wyższa niż 4,0m.;
2) w zakresie geometrii dachu ustala się:
a) dachy dwu– i wielospadowe, o kącie nachylenia połaci od 22° do 45°;
b) możliwość umieszczania okien połaciowych
i lukarn;
c) dla budynków gospodarczych i pomocniczych – dachy indywidualne.
§ 17. 1. Wyznacza się tereny zieleni parkowej,
oznaczone na rysunku planu symbolami ZP.
2. Ustala się przeznaczenie terenów:
1) podstawowe: pod parki, skwery, zieleńce;
2) dopuszczalne:

1) podstawowe: pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną wolnostojącą wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu;

a) pod place gier i zabaw, terenowe urządzenia
rekreacyjne i sportowe;

2) dopuszczalne:

c) pod ścieżki piesze i rowerowe.

a) pod nieuciążliwą działalność usługową, handlową lub rzemieślnicza, realizowana wyłącznie na zasadzie wykorzystania części budynku mieszkalnego, zajmująca maksymalnie 30% powierzchni całkowitej budynku,
pod warunkiem zagwarantowania właściwej
obsługi w zakresie: dojazdów, dostaw, miejsc
parkingowych, składowania odpadów;
b) ogrody przydomowe wraz z elementami małej architektury.
3. Zagospodarowanie terenu, parametry i wskaźniki:
1) maksymalna powierzchnia zabudowy – 40%
powierzchni działki;
2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna –
30% powierzchni działki;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy – w odległości
5,0m od linii rozgraniczających dróg;
4) program parkingowy i garażowy:
a) dla zabudowy mieszkaniowej – nie mniej niż
1 miejsce postojowe lub garaż w granicach
nieruchomości;
b) w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – nie mniej niż dodatkowe 1 miejsce postojowe na każde 25m² powierzchni
użytkowej lokalu.
4. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:

b) pod tereny wypoczynku;

3. Zagospodarowanie terenu, parametry i wskaźniki oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) nakazuje się:
a) kompleksowe zagospodarowanie terenów
poprzez realizację elementów małej architektury, oświetlenia i zieleni;
b) wzbogacenie istniejącej szaty roślinnej;
2) zakazuje się:
a) grodzenia terenów;
b) lokalizacji obiektów kubaturowych, za wyjątkiem obiektów związanych z infrastrukturą
techniczną;
3) dopuszcza się lokalizowanie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.
§ 18. 1. Wyznacza się tereny dróg publicznych
dojazdowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi,
oznaczone na rysunku planu symbolami KDD.
2. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) nakazuje się:
a) budowę nowych elementów układu komunikacyjnego wraz z kompleksową budową sieci
uzbrojenia technicznego, lokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg;

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 35

– 3499 –

b) w liniach rozgraniczających dróg budowy
obiektów komunikacji pieszej, w tym dla terenów oznaczonych symbolami KDD, przynajmniej po jednej stronie jezdni – chodnika
o minimalnej szerokości 1,5m.;

2) dopuszczalne: wszelkie urządzenia towarzyszące zaopatrzeniu w energię elektryczną, zieleń
izolacyjna.
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

2) dopuszcza się:

1) ustala się: uciążliwości bądź szkodliwości dla
środowiska wywołane przez obiekt i urządzenia
nie mogą wykraczać poza granice terenu, na
którym są zlokalizowane i tym samym nie powinny powodować konieczności ustanowienia
obszaru ograniczonego użytkowania;

a) korekty elementów istniejącego układu komunikacyjnego w projektach technicznych
budowy i modernizacji dróg;
b) w liniach rozgraniczających dróg budowy
obiektów komunikacji rowerowej;

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

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

3) dopuszcza się:

3. Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu: nakazuje się, utrzymanie szerokości w liniach
rozgraniczających dróg KDD – drogi publiczne dojazdowe szerokość min. 10.0m.;
§ 19. 1. Wyznacza się tereny dróg wewnętrznych
wraz z urządzeniami towarzyszącymi, oznaczone na
rysunku planu symbolami KDW.
2. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) nakazuje się budowę nowych elementów układu komunikacyjnego wraz z budową sieci
uzbrojenia technicznego;
2) dopuszcza się:
a) realizację elementów związanych z obsługą
komunikacji – zatok, chodników, małej architektury;
b) stosowanie indywidualnych rozwiązań w zakresie nawierzchni, oświetlenia, zieleni, elementów małej architektury.
3. Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu - nakazuje się utrzymanie szerokości w liniach
rozgraniczenia dróg KDW – drogi wewnętrzne szerokość min. 6.0m.
§ 20. 1. Wyznacza się tereny infrastruktury technicznej – elektrotechnicznej, oznaczone na rysunku
planu symbolem E.
2. Ustala się przeznaczenie terenów:
1) podstawowe: stacje transformatorowe, z przynależnym zagospodarowaniem terenu;
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a) grodzenie terenu;
b) nasadzenia zieleni izolacyjnej.
Rozdział 5
Przepisy końcowe
§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.
§ 22. Uchwała wchodzi w życie po upływie
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i podlega publikacji
na stronie internetowej Gminy Czerwieńsk.
Przewodniczący Rady
Leszek Jędras
______________________________________________
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r.
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441,
Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,
Nr 173, poz. 1218, Dz. U 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241,
Dz. U z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106,
poz 675.
2
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, Dz. U. z 2005r. Nr 113,
poz. 954, Nr 130, poz. 1087, Dz. U. z 2006r. Nr 45, poz. 319,
Nr 225, poz. 1635, Dz. U. z 2007r. Nr 127, poz. 880, Dz. U. z 2008r.
Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, Dz. U.
z 2010r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz 675, Nr 119,
poz 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043.
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXV/322/10
Rady Miejskiej w Czerwieńsku
z dnia 10 listopada 2010r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXV/322/10
Rady Miejskiej w Czerwieńsku
z dnia 10 listopada 2010r.
ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU PLANU
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.)
Rada Miejska w Czerwieńsku rozstrzyga, co następuje:
Do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Leśniów Wielki wyłożonego do
publicznego wglądu wraz z prognozą skutków
wpływu ustaleń planu na środowisko w siedzibie
Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku w dniach od
5 października 2010r. do 26 października 2010r., nie
wniesiono uwag zgodnie z wykazem uwag stanowiących integralną część dokumentacji formalno –
prawnej prac planistycznych.
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXV/322/10
Rady Miejskiej w Czerwieńsku
z dnia 10 listopada 2010r.
ROZSTRZYGNIĘCIE
dotyczy sposobu realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania
zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Leśniów Wielki obejmującego tereny działek 50/1, 64/1, 83.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.),
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art. 7 ust. 1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) oraz art. 216 ust 2 pkt 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska w Czerwieńsku rozstrzyga, co następuje:
1) z ustaleń zawartych w uchwale w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leśniów Wielki obejmującego tereny
w granicach określonych w załączniku graficznym Nr 1 wynika, że realizacja zapisanych
w nim zadań z zakresu infrastruktury technicznej, w tym budowy dróg, kanalizacji, wodociągów pociąga za sobą wydatki z budżetu gminy,
w zakresie realizacji zadań własnych;
2) inwestycje i nakłady wynikające z realizacji zapisów przedmiotowej uchwały, w zakresie budowy i rozbudowy infrastruktury technicznej,
które są niezbędne dla prawidłowego i uporządkowanego zagospodarowania terenu objętego planem, będą finansowane ze środków:
a) budżetowych gminy, wg harmonogramu
planowanych do realizacji inwestycji oraz zadań wprowadzanych w kolejnych latach do
budżetu przez Radę Miejską w Czerwieńsku,
b) pozabudżetowych, w tym z funduszy Unii Europejskiej,
c) wynikających z porozumień, w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego,
d) własnych inwestorów, na terenie posiadanych przez nich nieruchomości,
e) własnych operatorów sieci.
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UCHWAŁA NR III/13/2011
RADY GMINY WYMIARKI
z dnia 14 lutego 2011r.
w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Wymiarki
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. 27
ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie
(Dz. U. Nr 127, poz. 857) i art. 221 ust . 1 i 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i po przeprowadzonych konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi organizacjami. Rada Gminy Wymiarki uchwala
§ 1. 1. Gmina Wymiarki, tworzy warunki, w tym
organizacyjne, sprzyjające rozwojowi sportu
2. Przez cel publiczny z zakresu rozwoju sportu
rozumie się:
1) umożliwienie oraz poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubów sportowych;
2) zwiększenie dostępności społeczności lokalnej
oraz działalności sportowej prowadzonej przez
klub;
3) udział społeczeństwa lokalnego we współzawodnictwie sportowym;
4) poprawę kondycji fizycznej i psychicznej mieszkańców przez uczestnictwo w aktywnym stylu
życia;
5) umożliwienie dostępu do różnorodnych form
aktywności sportowej jak największej liczbie
mieszkańców Wymiarek.
§ 2. 1. Wsparcie, o którym mowa w § 1, udzielane będzie w formie:
1) dotacji celowych na prowadzenie statutowej
działalności sportowej;
2) użyczenia obiektów sportowych.
2. Środki finansowe zabezpiecza się corocznie
w uchwale budżetowej gminy Wymiarki
§ 3. 1. O dotację, która jest formą finansowania
realizacji celu publicznego, jakim jest wspieranie
rozwoju sportu mogą się ubiegać kluby sportowe
nie działające w celu osiągnięcia zysku, a ponadto
działające na obszarze Gminy Wymiarki.
2. Przedmiotem dotacji mogą być w szczególności zadania wymienione w art. 28 ust. 2 ustawy
z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. Nr 127,
poz. 857)
3. Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane:

1) transfery zawodnika z innego klubu sportowego,
2) zapłaty kar, mandatów i innych karnych opłat
nałożonych na klub sportowy lub zawodnika
tego klubu,
3) zobowiązania tego klubu z tytułu zaciągniętej
pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,
4) koszty, które wnioskodawca poniósł przed zawarciem umowy na realizację zadania przed
zawarciem umowy o udzielenie dotacji.
4. Kwota dofinansowania, w ramach przyznanej
dotacji, nie może przekroczyć 95% wydatków ogółem.
§ 4. 1. Dotacja na realizację zadania z zakresu
rozwoju sportu może być przyznana przez Wójta
Gminy Wymiarki na wniosek klubu sportowego.
2. Wnioski, o których mowa w ust. 1 powinny
być składane w terminie do 15 października roku
poprzedzającego rok budżetowy, jeżeli zadanie ma
być rozpoczęte i zakończone w roku następnym,
z zastrzeżeniem, że wnioski dotyczące 2011 roku
będą składane w terminie do 14 dni od daty wejścia
w życie niniejszej uchwały.
3. Wnioski powinny być składane wg załączonego wzoru Nr 1.
4. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno
- prawnych lub innych wad wniosku Wójt Gminy
Wymiarki wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę
do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku.
5. Wniosek, którego wad nie usunięto, lub który
nie został uzupełniony, pozostawia się bez rozpatrzenia.
6. Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie
dotacji bierze się pod uwagę w szczególności:
1) oddziaływanie zadania na sferę organizacyjną
sportu lub współzawodnictwo sportowe i ich
rozwój na właściwym poziomie.
2) wysokość środków w budżecie gminy przeznaczonych na dotację dla klubów sportowych,
3) przedstawioną kalkulację w odniesieniu do zakupu rzeczowego, celu zadania i planowanych
efektów.
§ 5. 1. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje
Wójt Gminy Wymiarki
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2. Otrzymanie dotacji następuje po podpisaniu
umowy.
§ 6. Umowa o dotację
1. Umowę dotacji zawiera Wójt Gminy z właściwym klubem sportowym.
2. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Umowa powinna zawierać oznaczenie stron
umowy, wysokość przyznanej dotacji, tryb płatności;
opis zakresu rzeczowego zadania, termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do 15 grudnia roku
kalendarzowego, na który przyznana jest dotacja;
termin i sposób rozliczenia dotacji, w tym termin
zwrotu części niewykorzystanej dotacji, z tym, że
termin ten nie może być dłuższy niż 15 dni od określonego w umowie dnia wykonania zadania, postanowienia przewidujące proporcjonalne zmniejszenie
kwoty dotacji należnej, w przypadku zrealizowania
zadania przy pomniejszonym zaangażowaniu zakładanych na jego finansowanie środków własnych
oraz tryb kontroli wykonania zadania i wydatkowania dotacji.
4. Integralnym elementem umowy jest wniosek
zaakceptowany przez Wójta Gminy Wymiarki.
5. W treści umowy zamieszcza sie postanowienia dopuszczające jego zmianę w drodze dwustronnego aneksu pisemnego, z zastrzeżeniem, że zmiana
umowy nie może powodować zwiększenia kwoty
przyznanej dotacji, ani istotnego odstępstwa od
zaakceptowanego wniosku.
6. W umowie można zawrzeć postanowienia dopuszczające możliwość dokonania w uzasadnionych
przypadkach przesunięć rzeczowo - finansowych do
20% pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztorysu zadania, przy czym każda zmiana kosztorysu
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wymaga pisemnego powiadomienia Wójta Gminy
Wymiarki.
7. Klub sportowy, któremu została udzielona dotacja celowa jest obowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych
środków.
§ 7. 1. Określa się następujący sposób kontroli
i oceny realizacji zadania przez kluby:
1) zlecający zadanie sprawuje bieżącą kontrolę
merytoryczną wydatkowania i rozliczania dotacji udzielonej z budżetu gminy;
2) zlecający zadanie dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania, a w szczególności:
a) stanu realizacji zadania
b) efektywności i rzetelności wykonania zadania
c) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania
d) prowadzenia dokumentacji finansowo- księgowej, określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy.
2. Rozliczenie wykonania zadania z zakresu sportu sporządza się wg załączonego wzoru Nr 2.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Piotr Adamek
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr III/13/2011
Rady Gminy Wymiarki
z dnia 14 lutego 2011r.

WZÓR Nr 1

……………………………………………..
(pieczęć wnioskodawcy)

……………………………………………….
(data i miejsce złożenia)

WNIOSEK
o przyznanie dotacji na realizację zadnia z zakresu rozwoju sportu pod nazwą
………………………………………………………………………………………………………………………………………

I. Dane dotyczące wnioskodawcy
1) pełna nazwa…………......…………………………………………………………………………………………………….
2) forma prawna………………………………...……………………………………………………………………………….
3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze…………………………...………………………..
4) data wpisu, rejestracji lub innym rejestrze…………………………………………………………...………………….
5) nr NIP……………………………………………………….. nr REGON……………………………………………………
6) dokładny adres: miejscowość ………………………………………………….ul. ………..…………………………….
Gmina ………………………………………………………powiat……………………………………………………………
województwo…………………………………………………………………………………………………………………….
7) tel. ……………………………………………………… fax. ………………………..……………………………………….
e-meil: ……………………………………………………. http://…………………………………………………………….
8) nazwa banku lub numer rachunku bankowego, na który przekazana ma być dotacja………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do podpisywania umowy o dotację…………………………………….
10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki bezpośrednio wykonującej zadanie, o którym mowa w pkt II
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących wniosku o dotację (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego)…….…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………….………………………………………………………………………………..
12) przedmiot działalności statutowej:
a) działalność statutowa nieodpłatna

b) działalność statutowa odpłatna
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13) jeżeli wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą:
a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców

b) przedmiot działalności gospodarczej

II. Opis zadania
1. Nazwa zadania

2. Miejsce wykonywania zadania

3. Cel zadania

4. Szczegółowy opis zadania /spójny z kosztorysem/

5. Harmonogram planowanych działań z podaniem terminów ich rozpoczęcia i zakończenia.
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6. Zakładane rezultaty zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Wymiarki

III Kalkulacja przewidywanych kosztów
1. Całkowity koszt zadania …………………………………………………………………………
2. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów
Numer
pozycji
kosztorysu

Numer pozycji
kosztorysowej

Koszt
całkowity
(w zł.)
100%

Z tego
z wnioskowanej
dotacji
(w zł.)

%

ze środków
własnych
(w zł.)

%

1
2
3
4
5
Ogółem
3. Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu (uzasadnienie niezbędności poniesienia wszystkich
kosztów i ich związek z realizowanym zadaniem).
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Informacja o uzyskanych przez wnioskodawcę środkach prywatnych lub publicznych, których kwota została uwzględniona w ramach środków własnych .

IV. Inne wybrane informacje dotyczące zadania
1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania (informacje o kwalifikacjach
i doświadczeniu osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadania).

2. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu.
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Oświadczam ( –my) ,że:
1) proponowane zadanie w całości mieści się w zakresie działalności wnioskodawcy,
2) w ramach składanego wniosku przewidujemy pobieranie ×/nie pobieranie× opłat od adresatów zadania,
3) wnioskodawca jest związany niniejszym wnioskiem przez okres od dnia………………
4) wszystkie podane we wniosku informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.
5) całość dochodów klub sportowy przeznacza na działalność statutową – nie działa w celu osiągnięcia zysku.

(pieczęć wnioskodawcy).

……………………………………………………………………………………
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w Imieniu wnioskodawcy)

Załączniki do wniosku:
1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status
prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących.
2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za poprzedzający rok w którym składany jest wniosek. ×
3. Kserokopia aktualnie posiadanych ważnych licencji potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

___________________
× nie dotyczy klubów sportowych rozpoczynających działalność.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr III/13/2011
Rady Gminy Wymiarki
z dnia 14 lutego 2011r.

WZÓR Nr 2
ROZLICZENIE
wykonania zadania w zakresie rozwoju sportu
……………………………………………………………………..
(nazwa zadania)
w okresie od……………………….. do…………………….
określonego w umowie Nr…………………….…………..
zawartej w dniu…………….………………….., pomiędzy
………………….…………..………..………………….……a…………………………………………………………………..
(nazwa organu dotującego)

( nazwa klubu sportowego)

Część I. Sprawozdanie merytoryczne
1. Czy zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte w wymiarze określonym we wniosku. Jeżeli nie – dlaczego?

2. Opis wykonania zadania z wyszczególnieniem działań partnerów

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków za okres od ………………………do……………………………….
1. Rozliczenie finansowe wg rodzaju kosztów ( w zł.)
Nr
pozycji kosztorysu

Nazwa pozycji
kosztorysowej

Całość zadania (zgodnie z umową)
z tego
Z tego
Koszt całkowity
z dotacji
%
ze środków własnych
(w zł.)
(w zł.)
(zł.)

%

OGÓŁEM
Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji zadania:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
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2. Zestawienie faktur (rachunków)3)
Nr
pozycji
kosztorysu

Numer
dokumentu
księgowego

Data faktury
×

Nazwa
wydatku

Kwota
Ogółem
(zł.)

Z tego
z dotacji
(zł.)

Z tego
z środków
własnych
(zł.)

× zgodna z okresem realizacji zadania wynikającego z umowy.
Część III. Dodatkowe informacje
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam( -my), że:
1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny klubu sportowego.
2) wszystkie podane w sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,
3) zamówienia na dostawy i usługi za środki finansowe uzyskane w ramach umowy zostały dokonane
zgodnie z zasadami równego traktowania , uczciwej konkurencji i przejrzystości.
4) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur( rachunków) zostały faktycznie poniesione.

(pieczęć klubu sportowego)
………………………………………………………………………………………………………………………………………
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu klubu sportowego)
POUCZENIE
Sprawozdania składa się osobiście lub nadsyła przesyłka poleconą w przewidzianym w umowie terminie na
adres organu zlecającego.
1) Sprawozdanie sporządzić należy w okresach określonych w umowie.
2) Opis musi zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach zgodnie z ich układem zawartym we wniosku, który był podstawą przygotowania umowy. W opisie konieczne jest uwzględnienie wszystkich planowanych działań, zakres, w jakim zostały one zrealizowane, i wyjaśnień ewentualnych odstępstw
w ich realizacji, zarówno w odniesieniu do ich zakresu, jak i harmonogramu realizacji.
3) Do sprawozdania załączyć należy spis wszystkich faktur (rachunków), które opłacone zostały w całości lub
w części ze środków pochodzących z dotacji. Spis zawierać powinien: Nr faktury (rachunku), datę jej wystawienia, wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części została pokryta z dotacji, oraz rodzaj towaru lub zakupionej usługi. Każda z faktur (rachunków) powinna być opatrzona na odwrocie pieczęcią klubu
oraz zawierać sporządzony w sposób trwały opis zawierający informację: z jakich środków wydatkowana
kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności. Informacja ta powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące
rozliczeń finansowych organizacji. Do sprawozdani a nie należy dołączać faktur( rachunków), które należy
przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i udostępniać podczas przeprowadzanych czynności
kontrolnych.
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UCHWAŁA NR V/37/11
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH
z dnia 23 lutego 2011r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Drzymały,
ul. Wyzwolenia i ul. Okrężnej w miejscowości Strzelce Krajeńskie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. 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,
Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230),
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2003r. Nr 80, poz. 717, z 2004r. Nr 6, poz. 41,
Nr 141, poz. 1492, z 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 130,
poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 225,
poz. 1635, z 2007r. Nr 127, poz. 880, z 2008r. Nr 123,
poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237,
Nr 220, poz. 1413, z 2010r. Nr 24, poz. 124, Nr 75,
poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119 poz. 804, Nr 130,
poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043) Rada
Miejska w Strzelcach Krajeńskich uchwala, co następuje:
Rozdział 1
Ustalenia wstępne
§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr LI/370/10 Rady
Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 25 marca
2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Drzymały, ul. Wyzwolenia
i ul. Okrężnej w miejscowości Strzelce Krajeńskie,
po stwierdzeniu zgodności ustaleń niniejszej uchwały z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce
Krajeńskie, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej „planem”.
2. Plan obejmuje obszar w rejonie ulic Drzymały,
Okrężnej i Wyzwolenia w Strzelcach Krajeńskich
o powierzchni ok. 0,6ha.
3. Granice planu przedstawione zostały na rysunku planu w skali 1:1000 stanowiącym załącznik
Nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Przedmiotem planu jest teren o przeznaczeniu
pod zabudowę mieszkaniowo – usługową wraz
z infrastrukturą niezbędną dla prawidłowego funkcjonowania terenów.

5. Integralnymi częściami planu miejscowego są
następujące załączniki do uchwały:
1) załącznik Nr 1 – rysunek planu w skali 1:1000
wraz z wyrysem ze Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Strzelce Krajeńskie;
2) załącznik Nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy
oraz zasadach ich finansowania;
3) załącznik Nr 3 – rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do
publicznego wglądu projektu planu.
6. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) „sieci istniejącej” – należy przez to rozumieć
sieć infrastruktury technicznej istniejącą przed
dniem wejścia planu w życie;
2) „sieci projektowanej” – należy przez to rozumieć sieć infrastruktury technicznej nie istniejącą przed dniem wejścia planu w życie;
3) „zabudowie istniejącej” – należy przez to rozumieć obiekty lub zabudowę istniejącą przed
dniem wejścia planu w życie;
4) „nieprzekraczalnej linii zabudowy” – należy
przez to rozumieć linię ograniczającą obszar, na
którym dopuszcza się realizację obiektów kubaturowych;
5) „obowiązującej linii zabudowy” – należy przez
to rozumieć linię, na której należy usytuować
obiekt kubaturowy. Obowiązująca linia zabudowy nie dotyczy takich elementów jak nadwieszenia, wykusze, schody zewnętrzne czy
balkony, które to mogą wykraczać poza linię na
odległość do 100cm. Dopuszcza się realizację
narożników budynków na skrzyżowaniu ulic
Okrężnej i Drzymały oraz Drzymały i Wyzwolenia w formie opartej na kształcie łuku;
6) „szczególne wymagania architektoniczne” –
należy przez to rozumieć obowiązek ukształtowania budynków w sposób wyróżniający się
oraz odznaczający się wysokim poziomem estetycznym rozwiązań architektonicznych;
7) „zabudowa mieszkaniowo – usługowa” – należy przez to rozumieć budynek, w bryle którego
mogą być lokalizowane mieszkania, lokale
usług nieuciążliwych;
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8) „usługi nieuciążliwe” – należy przez to rozumieć działalność, która nie powoduje uciążliwości dla środowiska oraz osób trzecich,
a w szczególności hałasu, wibracji, zakłóceń
elektrycznych, promieniowania, a także zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby. Na terenach
tych obowiązuje zakaz lokalizacji działalności
produkcyjno – usługowej zaliczanej przepisami
szczególnymi do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Rozdział 2
Ustalenia ogólne
§ 2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1. W zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy ustala się:
1) zabudowę należy lokalizować zgodnie z liniami
zabudowy określonymi na rysunku planu;
2) dopuszcza się lokalizację zabudowy na granicach ewidencyjnych działek, jeżeli nie jest to
sprzeczne z innymi ustaleniami planu;
3) wymagania geometrii dachu nie dotyczą połaci
dachowych nad lukarnami, wykuszami, tarasami, wejściami;
4) należy uwzględnić potrzeby osób niepełnosprawnych w kształtowaniu zabudowy i urządzeń komunikacji;
5) zakazuje się budowy ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych.
2. Ustala się, że terenem przestrzeni publicznej
jest obszar w granicach terenów KDD, KDW.
3. W zakresie zasad i warunków łączenia i podziału nieruchomości dopuszcza się łączenie i podział działek, uwzględniając parametry zawarte
w ustaleniach szczegółowych.
4. W granicach planu nie wyznacza się terenów
wymagających scalania i podziału nieruchomości.
5. Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie
z planem zezwala się na dotychczasowe użytkowanie terenu.
§ 3. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska i przyrody:
1. Należy zastosować rozwiązania techniczne
wykluczające możliwość przedostania się zanieczyszczeń do podłoża gruntowego.
2. Zbędne masy ziemne powstałe w czasie realizacji inwestycji należy przetransportować w miejsce
wskazane przez Burmistrza Strzelec Krajeńskich lub
wykorzystać do nowego ukształtowania terenu
działki budowlanej.
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1. Osoba prowadząca prace budowlane i ziemne
w razie ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy
zabytku, obiektów nieruchomych i nawarstwień
kulturowych podlegających ochronie obowiązana
jest niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego
wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz Burmistrza Strzelec Krajeńskich. Jednocześnie obowiązana jest zabezpieczyć odkryty przedmiot, obiekty nieruchome i nawarstwienia kulturowe i wstrzymać
wszelkie roboty mogące je uszkodzić lub zniszczyć,
do czasu wydania przez wojewódzkiego konserwatora zabytków odpowiednich decyzji.
2. Teren objęty planem, zgodnie z załącznikiem
Nr 1, zlokalizowany jest w granicach zabytkowego
otoczenia wokół średniowiecznego układu urbanistycznego starego miasta, wpisanego do rejestru
zabytków na mocy decyzji : KO Kons.- III-5-57 z dnia
7.11.1957r.; KOK-I-2172/75 z dnia 31.01.1975r. oraz
KOK-I-7/76 z dnia 21.10.1976r. z uwagi na występowanie średniowiecznych i nowożytnych warstw kulturowych w obrębie w/w obszaru, należy wykonać
wykopaliskowe badania ratownicze w formie nadzoru archeologicznego podczas prowadzenia prac
ziemnych i uzyskać decyzję pozwalającą na w/ prace
ziemne.
3. Ze względu na lokalizację obszaru planu
w granicach zabytkowego otoczenia wszelkie roboty
budowlane wymagają uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków.
§ 5. Ustalenia dotyczące układu komunikacyjnego:
1. W granicach terenów KDD oraz KDW dopuszcza się lokalizację jezdni, ścieżek rowerowych,
chodników, przyulicznych pasów postojowych, zatok parkingowych dla samochodów, zatok przystankowych dla pojazdów komunikacji zbiorowej
i taksówek, wiat przystankowych, zieleni przyulicznej
i izolacyjnej, sieci i urządzeń technicznego uzbrojenia terenu, urządzeń organizacji ruchu, oświetlenia
ulic, elementów wyposażenia ulic i urządzeń przestrzeni publicznych.
2. Dla inwestycji na terenie objętym planem, należy zapewnić miejsca postojowe w granicach obszaru objętego planem w ilości wg wskaźników dla
obsługi przedsięwzięć na terenach MW/U:
a) lokale mieszkalne – minimalnie 1 miejsce
parkingowe w granicach obszaru objętego
planem / jeden lokal mieszkalny,
b) hotele, pensjonaty, motele – minimalnie
1 miejsce parkingowe /3 miejsca noclegowe;
c) obiekty gastronomiczne – minimalnie 1 miejsce parkingowe/ 20 miejsc konsumpcyjnych,
d) usługi handlu – minimalnie 1 miejsce parkingowe / 50m² powierzchni handlowej,

3. Gromadzenie i usuwanie odpadów należy organizować zgodnie z miejskim systemem gromadzenia odpadów.

e) usługi nieuciążliwe – minimalnie 1 miejsce
parkingowe w granicach obszaru objętego
planem / 50m² powierzchni usługowej.

§ 4. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:

§ 6. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej:
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1. Ustala się, że zaopatrzenie w wodę nastąpi
z istniejącej sieci wodociągowej zlokalizowanej
w granicach terenu KDD, KDW lub z sieci znajdujących się poza obszarem planu na zasadach określonych przez zarządcę sieci.
2. Ustala się, że odprowadzenie ścieków sanitarnych odbywać się będzie w układzie grawitacyjnym
i/lub ciśnieniowym poprzez włączenie się do kolektorów zlokalizowanych na terenie KDD, KDW lub
znajdujących się poza obszarem planu na zasadach
określonych przez zarządcę sieci, a następnie do
oczyszczalni ścieków zlokalizowanej poza granicami
planu.
3. Ustala się, że zaopatrzenie w gaz nastąpi
z istniejącego gazociągu w granicach terenu KDD,
KDW lub znajdującego się poza obszarem planu na
zasadach określonych przez zarządcę sieci.
4. Ustala się zaopatrzenie w energię cieplną wg
następujących zasad:
1) ze źródeł własnych wbudowanych oraz alternatywnych zlokalizowanych w obszarze planu,
z możliwością zasilania odbiorców z innych
działek lub z kotłowni zlokalizowanych na terenach poza granicami planu;
2) dopuszcza się wszystkie źródła energii cieplnej,
preferując urządzenia najmniej uciążliwe dla
środowiska.
5. Ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną
z istniejących stacji transformatorowych zlokalizowanych poza granicami planu – Okrężna S- 1539 lub
Forteczna S-1430;
6. Ustala się odprowadzenie wód deszczowych
i roztopowych w układzie grawitacyjnym lub ciśnieniowym do sieci istniejących na terenach zlokalizowanych poza granicami planu lub projektowanych
w granicach terenu KDD, KDW na warunkach zarządcy sieci.
7. Dopuszcza się budowę i rozbudowę linii telekomunikacyjnych w terenach KDD i KDW.
8. Dopuszcza się budowę, rozbudowę i modernizację sieci infrastruktury technicznej w granicach
terenów KDD i KDW.
Rozdział 3
Ustalenia szczegółowe
§ 7. 1. Ustala się teren zabudowy mieszkaniowo
– usługowej oznaczony na rysunku planu symbolem
MW/U.
2. Ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
1) podstawową funkcją terenu jest lokalizacja zabudowy zwartej lub dwóch wolnostojących budynków o funkcji mieszkaniowo – usługowej;
2) nowoprojektowana zabudowa powinna być
kształtowana z zachowaniem szczególnych
wymagań architektonicznych. Na styku ulic
Drzymały i Okrężnej oraz ulic Drzymały i Wy-
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zwolenia należy wykonać akcent architektoniczny narożnika budynku;

3) ustala się następujące parametry zabudowy:
budynek o wysokości od 2 do 3 kondygnacji
nadziemnych i o maksymalnej wysokości kalenicy do 13m;
4) ustala się następującą geometrię dachu - dachy
dwuspadowe lub wielospadowe urozmaicone
elementami jak: naczółki, facjatki, lukarny, okna
połaciowe itp. o kącie nachylenia połaci
40 – 55; układ głównych kalenic równoległy do
przyległych ulic Drzymały, Okrężnej i Wyzwolenia;
5) ustala się konieczność pokrycia dachu dachówką ceramiczną o kolorze ceglastym;
6) w przypadku realizacji zabudowy całej pierzei
ul. Drzymały ustala się realizację przejścia bramowego o parametrach wjazdu ewakuacyjnego;
7) ustala się powierzchnię zabudowy działki do
30%;
8) ustala się minimalnie 20% powierzchni biologicznie czynnej w tym realizację zieleni wysokiej i zimozielonej jako zieleni izolacyjnej w pasie o minimalnej szerokości 2m, wzdłuż południowo - wschodniej granicy terenu;
9) ustala się zakaz lokalizowania obiektów tymczasowych towarzyszących zabudowie mieszkaniowo – usługowej jak garaże nadziemne,
budynki gospodarcze;
10) dopuszcza się likwidację istniejącej zabudowy
kolidującej z rozwiązaniami planu;
11) dopuszcza się realizację kondygnacji podziemnych;
12) ustala się zakaz lokalizacji wolnostojących nośników reklamowych;
13) dopuszcza się lokalizację urządzeń reklamowych wyłącznie związanych z prowadzoną działalnością;
14) dopuszcza się lokalizację urządzeń reklamowych wyłącznie w granicach elewacji pierzejowej pierwszej kondygnacji.
3. Ustalenia dotyczące łączenia i podziału nieruchomości:
1) dopuszcza się podział na działki o minimalnej
powierzchni 1000m²;
2) nowy układ granic musi umożliwiać obsługę
każdej działki w zakresie infrastruktury technicznej oraz dostęp do drogi publicznej lub
wewnętrznej;
3) kąt nachylenia granic nowo wydzielanych działek w stosunku do osi bezpośrednio przylegającego pasa drogowego musi wynosić 90° (+/–
15°).
4. Ustalenia komunikacyjne i inżynieryjne:
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1) obsługa komunikacyjna z terenów KDD oraz
z przyległych dróg publicznych znajdujących się
poza obszarem planu, tj. ul. Okrężnej i Wyzwolenia poprzez teren KDW;

izolacyjnej, sieci i urządzeń technicznego uzbrojenia terenu, oświetlenia ulic, elementów wyposażenia ulic i urządzeń przestrzeni publicznych;

2) zabezpieczenie miejsc parkingowych wg zasad
ustalonych w § 5 ust. 2;

3) odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych, do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej;

3) zaopatrzenie w wodę wg zasad ustalonych
w § 6 ust. 1;
4) odprowadzenie ścieków sanitarnych wg zasad
ustalonych w § 6 ust. 2;
5) zaopatrzenie w gaz wg zasad ustalonych w § 6
ust. 3;

4) w terenie KDW ustala się konieczność realizacji
co najmniej 20 miejsc postojowych wzdłuż ulicy Okrężnej;
5) ustala się prowadzenie infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczenia poza jezdnią.

6) zaopatrzenie w energię cieplną wg zasad ustalonych w § 6 ust. 4;

2. W zakresie ustaleń dotyczących łączenia
i podziału nieruchomości dopuszcza się podział na
działki o powierzchni minimalnej 400m².

7) zaopatrzenie w energię elektryczną wg zasad
ustalonych w § 6 ust. 5;

Rozdział 4

8) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych
wg zasad ustalonych w § 6 ust. 6.

Przepisy końcowe

1) odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych, do sieci kanalizacji zlokalizowanej w granicach terenu lub do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej;

§ 10. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.) dla ustalenia jednorazowej opłaty
w związku ze zbyciem przez właściciela albo użytkownika wieczystego nieruchomości, której wartość
wzrosła w związku z uchwaleniem planu, określa się
stawkę w wysokości 30% dla wszystkich terenów
w granicach planu.

2) dopuszcza się prowadzenie infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczenia terenu.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Krajeńskich.

§ 9. 1. Ustala się teren drogi wewnętrznej oznaczonej na rysunku planu symbolem KDW, dla którego:

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

1) ustala się szerokość linii rozgraniczających minimalnie 7m;

Przewodniczący Rady
Krzysztof Grochala

§ 8. 1. Ustala się teren drogi publicznej dojazdowej oznaczony na rysunku planu symbolem KDD,
dla którego ustala się:

2) ustala się możliwość realizacji jezdni, chodników, przyulicznych pasów postojowych, zieleni
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr V/37/11
Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
z dnia 23 lutego 2011r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr V/37/11
Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
z dnia 23 lutego 2011r.
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr V/37/11
Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
z dnia 23 lutego 2011r.

ROZSTRZYGNIĘCIE

ROZSTRZYGNIĘCIE

o sposobie realizacji inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które należą do zadań
własnych gminy oraz zasadach ich finansowania,
zgodnie z przepisami o finansach publicznych dotyczy miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ul. Drzymały,
ul. Wyzwolenia i ul. Okrężnej w miejscowości
Strzelce Krajeńskie.

o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do
wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu
dotyczące miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ul. Drzymały,
ul. Wyzwolenia i ul. Okrężnej w miejscowości
Strzelce Krajeńskie.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 23 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.)
Rada Miejska w Strzelcach Krajeńskich rozstrzyga co
następuje:
W związku z brakiem, w granicach miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie
ul. Drzymały, ul. Wyzwolenia i ul. Okrężnej w miejscowości Strzelce Krajeńskie, inwestycji z zakresu
infrastruktury, które należą do zadań własnych gminy, nie rozstrzyga się o sposobach ich realizacji oraz
zasadach finansowania.

W dniu 2 grudnia 2010r. 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.), art. 39 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.), a także
uchwały Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
Nr LI/370/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Drzymały, ul. Wyzwolenia
i ul. Okrężnej w miejscowości Strzelce Krajeńskie,
Burmistrz Strzelec Krajeńskich podał do publicznej
wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego
wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Drzymały,
ul. Wyzwolenia i ul. Okrężnej w miejscowości Strzelce Krajeńskie wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko, w dniach od 9 grudnia 2010r. do
31 grudnia 2010r. w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Strzelcach Krajeńskich.
W wyznaczonym do dnia 21 stycznia 2011r. terminie, do projektu planu, 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 miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego
w
rejonie
ul. Drzymały, ul. Wyzwolenia i ul. Okrężnej w miejscowości Strzelce Krajeńskie, Rada Miejska
w Strzelcach Krajeńskich nie rozstrzyga o sposobie
ich rozpatrzenia.
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UCHWAŁA NR V/38/11
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH
z dnia 23 lutego 2011r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Ks. St.
Wyszyńskiego, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki i ul. PCK w miejscowości Strzelce Krajeńskie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. 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,
Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230),
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2003r. Nr 80, poz. 717, z 2004r. Nr 6, poz. 41,
Nr 141, poz. 1492, z 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 130,
poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 225,
poz. 1635, z 2007r. Nr 127, poz. 880, z 2008r. Nr 123,
poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237,
Nr 220, poz. 1413, z 2010r. Nr 24, poz. 124, Nr 75,
poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130,
poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043) Rada
Miejska w Strzelcach Krajeńskich uchwala, co następuje:
Rozdział 1
Ustalenia wstępne
§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr LI/371/10 Rady
Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 25 marca
2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Ks. St. Wyszyńskiego, Ks. Jerzego Popiełuszki i PCK w miejscowości Strzelce Krajeńskie, po stwierdzeniu zgodności ustaleń niniejszej
uchwały z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Strzelce Krajeńskie, uchwala się miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej
„planem”.
2. Plan obejmuje obszar w rejonie ulic Ks. St.
Wyszyńskiego, Ks. Jerzego Popiełuszki i PCK
w Strzelcach Krajeńskich o powierzchni ok. 0,73ha.
3. Granice planu przedstawione zostały na rysunku planu w skali 1:1000 stanowiącym załącznik
Nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Przedmiotem planu jest teren o przeznaczeniu
pod zabudowę mieszkaniową z dopuszczeniem
usług uzupełniających funkcję mieszkalną wraz
z infrastrukturą niezbędną dla prawidłowego funkcjonowania terenów.

5. Integralnymi częściami planu miejscowego są
następujące załączniki do uchwały:
1) załącznik Nr 1 – rysunek planu w skali 1:1000
wraz z wyrysem ze Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Strzelce Krajeńskie;
2) załącznik Nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy
oraz zasadach ich finansowania;
3) załącznik Nr 3 – rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do
publicznego wglądu projektu planu.
6. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) „sieci istniejącej” – należy przez to rozumieć
sieć infrastruktury technicznej istniejącą przed
dniem wejścia planu w życie;
2) „sieci projektowanej” – należy przez to rozumieć sieć infrastruktury technicznej nie istniejącą przed dniem wejścia planu w życie;
3) „zabudowie istniejącej” – należy przez to rozumieć obiekty lub zabudowę istniejącą przed
dniem wejścia planu w życie;
4) „nieprzekraczalnej linii zabudowy” – należy
przez to rozumieć linię ograniczającą obszar, na
którym dopuszcza się realizację obiektów kubaturowych;
5) „obowiązującej linii zabudowy” – należy przez
to rozumieć linię, na której należy usytuować
obiekt kubaturowy. Obowiązująca linia zabudowy nie dotyczy takich elementów jak nadwieszenia, wykusze, schody zewnętrzne czy
balkony, które to mogą wykraczać poza linię na
odległość do 100cm.
6) „szczególne wymagania architektoniczne” –
należy przez to rozumieć obowiązek ukształtowania budynków w sposób wyróżniający się
oraz odznaczający się wysokim poziomem estetycznym rozwiązań architektonicznych;
7) „usługi nieuciążliwe” – należy przez to rozumieć działalność, która nie powoduje uciążliwości dla środowiska oraz osób trzecich,
a w szczególności hałasu, wibracji, zakłóceń
elektrycznych, promieniowania, a także zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby. Na terenach
tych obowiązuje zakaz lokalizacji działalności
produkcyjno – usługowej zaliczanej przepisami
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szczególnymi do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Rozdział 2
Ustalenia ogólne
§ 2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1. W zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy ustala się:
1) zabudowę należy lokalizować zgodnie z liniami
zabudowy określonymi na rysunku planu;
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2. Teren objęty planem, zlokalizowany jest
w granicach zabytkowego otoczenia wokół średniowiecznego układu urbanistycznego starego miasta,
wpisanego do rejestru zabytków na mocy decyzji:
KO Kons. – III-5-57 z dnia 7.11.1957r.; KOK-I-2172/75
z dnia
31.01.1975r.
oraz
KOK-I-7/76
z dnia
21.10.1976r. z uwagi na występowanie średniowiecznych i nowożytnych warstw kulturowych
w obrębie w/w obszaru, należy wykonać wykopaliskowe badania ratownicze w formie nadzoru archeologicznego podczas prowadzenia prac ziemnych
i uzyskać decyzję pozwalającą na w/ prace ziemne.

2) wymagania geometrii dachu nie dotyczą połaci
dachowych nad lukarnami, wykuszami, tarasami, wejściami;

3. Ze względu na lokalizację obszaru planu
w granicach zabytkowego otoczenia wszelkie roboty
budowlane wymagają uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków.

3) należy uwzględnić potrzeby osób niepełnosprawnych w kształtowaniu zabudowy i urządzeń komunikacji;

go:

§ 5. Ustalenia dotyczące układu komunikacyjne-

4) zakazuje się budowy ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych.

1. Dla inwestycji na terenie objętym planem, należy zapewnić miejsca postojowe w granicach obszaru objętego planem w ilości wg wskaźników:

2. Ustala się, że terenem przestrzeni publicznej
jest obszar w granicach terenu KDW1 i KDW2.

a) lokale mieszkalne – minimalnie 1 miejsce
parkingowe / jeden lokal mieszkalny,

3. W zakresie zasad i warunków łączenia i podziału nieruchomości dopuszcza się łączenie i podział działek, uwzględniając parametry zawarte
w ustaleniach szczegółowych.

b) obiekty gastronomiczne – minimalnie 1 miejsce parkingowe / 20 miejsc konsumpcyjnych,

4. W granicach planu nie wyznacza się terenów
wymagających scalania i podziału nieruchomości.
5. Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie
z planem zezwala się na dotychczasowe użytkowanie terenu.

c) usługi handlu – minimalnie 1 miejsce parkingowe/ 50m² powierzchni handlowej,
d) usługi nieuciążliwe – minimalnie 1 miejsce
parkingowe / 50m² powierzchni usługowej,
e) hotele, pensjonaty, motele – minimalnie
1 miejsce parkingowe/3 miejsca noclegowe.

§ 3. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska i przyrody:

§ 6. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej:

1. Należy zastosować rozwiązania techniczne
wykluczające możliwość przedostania się zanieczyszczeń do podłoża gruntowego.

1. Ustala się, że zaopatrzenie w wodę nastąpi
z istniejącej sieci wodociągowej zlokalizowanej
w granicach przyległych ulic znajdujących się poza
obszarem planu na zasadach określonych przez zarządcę sieci lub z sieci projektowanej zlokalizowanej
w terenie KDW1 i KDW2.

2. Zbędne masy ziemne powstałe w czasie realizacji inwestycji należy przetransportować w miejsce
wskazane przez Burmistrza Strzelec Krajeńskich lub
wykorzystać do nowego ukształtowania terenu
działki budowlanej.
3. Gromadzenie i usuwanie odpadów zgodnie
z miejskim systemem gromadzenia odpadów.
§ 4. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1. Osoba prowadząca prace budowlane i ziemne
w razie ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy
zabytku, obiektów nieruchomych i nawarstwień
kulturowych podlegających ochronie obowiązana
jest niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego
wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz Burmistrza Strzelec Krajeńskich. Jednocześnie obowiązana jest zabezpieczyć odkryty przedmiot, obiekty nieruchome i nawarstwienia kulturowe i wstrzymać
wszelkie roboty mogące je uszkodzić lub zniszczyć,
do czasu wydania przez wojewódzkiego konserwatora zabytków odpowiednich decyzji.

2. Ustala się, że odprowadzenie ścieków sanitarnych odbywać się będzie w układzie grawitacyjnym
i/lub ciśnieniowym poprzez włączenie się do kolektorów zlokalizowanych w granicach przyległych ulic
znajdujących się poza obszarem planu lub projektowanej zlokalizowanej w terenie KDW1 i KDW2 na
zasadach określonych przez zarządcę sieci,
a następnie do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej
poza granicami planu.
3. Ustala się, że zaopatrzenie w gaz nastąpi
z istniejącego gazociągu w granicach przyległych
ulic znajdujących się poza obszarem planu lub projektowanego zlokalizowanego w terenie KDW1
i KDW2 na zasadach określonych przez zarządcę
sieci.
4. Ustala się zaopatrzenie w energię cieplną wg
następujących zasad:
1) ze źródeł własnych wbudowanych oraz alternatywnych zlokalizowanych w obszarze planu,
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z możliwością zasilania odbiorców z innych
działek lub z kotłowni zlokalizowanych na terenach poza granicami planu;
2) dopuszcza się wszystkie źródła energii cieplnej,
preferując urządzenia najmniej uciążliwe dla
środowiska.
5. Ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną
z istniejącej stacji transformatorowej zlokalizowanej
w granicach planu – Mleczarnia S-1422. Dopuszcza
się przebudowę istniejącej lub budowę nowej stacji
transformatorowej w dowolnym innym miejscu
w granicach planu po uzgodnieniu z jej zarządcą.
6. Ustala się odprowadzenie wód deszczowych
i roztopowych w układzie grawitacyjnym lub ciśnieniowym do sieci istniejących lub projektowanych na
terenach zlokalizowanych poza granicami planu lub
sieci projektowanej zlokalizowanej w terenie KDW1
i KDW2, na warunkach zarządcy.
7. Dopuszcza się budowę i rozbudowę linii telekomunikacyjnych w granicach planu.
Rozdział 3
Ustalenia szczegółowe
§ 7. 1. Ustala się teren zabudowy mieszkaniowej
oznaczony na rysunku planu symbolem MW.
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6) ustala się zakaz lokalizowania obiektów tymczasowych towarzyszących zabudowie mieszkaniowo – usługowej jak garaże nadziemne,
budynki gospodarcze;
7) ustala się powierzchnię zabudowy działki do
40%;
8) ustala się minimalne 25% powierzchni biologicznie czynnej;
9) ustala się zakaz lokalizacji wolnostojących nośników reklamowych;
10) dopuszcza się likwidację istniejącej zabudowy
kolidującej z rozwiązaniami planu;
11) dopuszcza się realizację kondygnacji podziemnych;
12) dopuszcza się lokalizację urządzeń reklamowych wyłącznie związanych z prowadzoną działalnością;
13) dopuszcza się lokalizację urządzeń reklamowych wyłącznie w granicach elewacji pierzejowej pierwszej kondygnacji.
3. Ustalenia dotyczące łączenia i podziału nieruchomości:

2. Ustalenia dotyczące zagospodarowania tere-

1) dopuszcza się podział na dwie działki o minimalnej powierzchni 1000m² oraz jedną mniejszą na potrzeby wydzielenia stacji transformatorowej;

1) podstawową funkcją terenu jest lokalizacja zabudowy zwartej, lub dwóch wolnostojących
budynków o funkcji mieszkalnej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych w pierwszej kondygnacji nadziemnej;

2) nowy układ granic musi umożliwiać obsługę
każdej działki w zakresie infrastruktury technicznej oraz dostęp do drogi publicznej lub
wewnętrznej;

nu:

2) nowoprojektowana zabudowa powinna być
kształtowana z zachowaniem szczególnych
wymagań architektonicznych i nawiązywać
harmonijnie
do
otaczającej
architektury
o walorach historyzujących, pod względem bryły, kształtu otworów okiennych i drzwiowych,
materiałów wykończeniowych, kolorystyki;
3) ustala się następujące parametry zabudowy:
budynek o wysokości 2 – 3 kondygnacji nadziemnych i o maksymalnej wysokości kalenicy
do 13m;
4) ustala się następującą geometrię dachu – dach
dwuspadowy lub wielospadowy o układzie
głównych kalenic równoległych do granic terenu; bryłę budynku/budynków należy rozdzielić
ryzalitami zwieńczonymi dachem dwuspadowym z kalenicą zwróconą prostopadle do
głównej kalenicy (nawiązać architekturą do budynku po przeciwnej stronie ul. PCK oraz zabytkowego budynku szkoły przy ul. Wyszyńskiego
i Popiełuszki);
5) budynek istniejącej stacji transformatorowej
należy wkomponować w bryłę projektowanego
budynku przy zachowaniu identycznej kolorystyki i materiału wykończeniowego. Dopuszcza
się przeniesienie istniejącej stacji lub budowę
nowej w dowolnym innym miejscu w granicach planu po uzgodnieniu z zarządcą stacji;

3) kąt nachylenia granic nowo wydzielanych działek w stosunku do osi bezpośrednio przylegającego pasa drogowego musi wynosić 90° (+/–
15°).
4. Ustalenia komunikacyjne i inżynieryjne:
1) obsługa komunikacyjna z przyległych dróg publicznych znajdujących się poza obszarem planu, tj. PCK, Ks. Popiełuszki i Ks. St. Wyszyńskiego lub projektowanej drogi KDW1 i KDW2;
2) zabezpieczenie miejsc parkingowych wg zasad
ustalonych w § 5;
3) zaopatrzenie w wodę wg zasad ustalonych
w § 6 ust. 1;
4) odprowadzenie ścieków sanitarnych wg zasad
ustalonych w § 6 ust. 2;
5) zaopatrzenie w gaz wg zasad ustalonych w § 6
ust. 3;
6) zaopatrzenie w energię cieplną wg zasad ustalonych w § 6 ust. 4;
7) zaopatrzenie w energię elektryczną wg zasad
ustalonych w § 6 ust. 5;
8) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych
wg zasad ustalonych w § 6 ust. 6.
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§ 8. 1. Ustala się teren istniejącej zabudowy
oznaczony na rysunku planu symbolem U/MW.
2. Ustalenia dotyczące zagospodarowania dla
części „A” terenu:
1) podstawową funkcją terenu jest utrzymanie
części istniejącej zabudowy po dawnym zakładzie mleczarskim z przeznaczeniem na funkcję
usług nieuciążliwych i/lub funkcję mieszkaniową wielorodzinną;
2) dopuszcza się powiększenie otworów okiennych i drzwiowych wg potrzeb z zachowaniem
promienia łuku nad istniejącymi otworami;
3) dopuszcza się wykonanie niezbędnej przebudowy lub odbudowy wraz z wymianą konstrukcji i pokrycia dachu, przy czym należy tak odtworzyć zabudowę, by geometria dachu i bryła
budynku nie uległy zmianie;
4) ustala się, że materiałem wykończeniowym
ścian zewnętrznych zabudowy w co najmniej
40% będzie cegła pełna lub materiał o podobnym wyglądzie (np. klinkier) a pozostałą część
będzie stanowić tynk gładki w pastelowym kolorze (za wyjątkiem koloru białego);
5) ustala się powierzchnię zabudowy terenu do
80%;
6) ustala się minimalnie 5% powierzchni biologicznie czynnej;
7) ustala się zakaz lokalizacji wolnostojących nośników reklamowych;
8) dopuszcza się lokalizację urządzeń reklamowych wyłącznie związanych z prowadzoną działalnością.
3. Ustalenia dotyczące zagospodarowania dla
części „B” terenu:
1) podstawową funkcją terenu jest utrzymanie
części istniejącej zabudowy po dawnym zakładzie mleczarskim lub realizacja nowej zabudowy z przeznaczeniem na funkcję usług nieuciążliwych;
2) ustala się realizację otworów okiennych
i drzwiowym analogicznie jak w części „A” budynku;
3) ustala się maksymalną wysokość zabudowy do
13m;
4) ustala się kąt nachylenia połaci w przedziale od
30°do 45°; dopuszcza się wykonanie do 20%
powierzchni dachu jako dachu jednospadowego lub wielospadowego o spadku połaci do
10°;
5) ustala się, że materiałem wykończeniowym
ścian zewnętrznych zabudowy w co najmniej
40% będzie cegła pełna lub materiał o podobnym wyglądzie (np. klinkier) a pozostałą część
będzie stanowić tynk gładki w pastelowym kolorze (za wyjątkiem koloru białego);
6) ustala się konieczność pokrycia dachu dachówką ceramiczną o kolorze ceglastym; nie dotyczy
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połaci dachowych o kącie nachylenia poniżej
17o, dla których dopuszcza się dowolny inny
materiał;

7) ustala się powierzchnię zabudowy terenu do
50%;
8) ustala się minimalnie 5% powierzchni biologicznie czynnej;
9) ustala się zakaz lokalizacji wolnostojących nośników reklamowych;
10) dopuszcza się lokalizację urządzeń reklamowych wyłącznie związanych z prowadzoną działalnością;
11) ustala się zakaz lokalizowania obiektów tymczasowych towarzyszących zabudowie jak garaże nadziemne, budynki gospodarcze.
4. Ustalenia dotyczące zagospodarowania dla
części „C” terenu:
1) podstawową funkcją terenu jest utrzymanie
części istniejącej zabudowy po dawnym zakładzie mleczarskim z przeznaczeniem na funkcję
usług nieuciążliwych;
2) dopuszcza się wykonanie niezbędnej przebudowy lub odbudowy budynku wraz z wymianą
konstrukcji i pokrycia dachu, przy czym należy
odtworzyć tak zabudowę, by geometria dachu
i bryła budynku nie uległy zmianie;
3) ustala się kąt nachylenia połaci do 10°;
4) ustala się, że materiałem wykończeniowym
ścian zewnętrznych zabudowy w co najmniej
40% będzie cegła pełna lub materiał o podobnym wyglądzie (np. klinkier) a pozostałą część
będzie stanowić tynk gładki w pastelowym kolorze (za wyjątkiem koloru białego);
5) ustala się powierzchnię zabudowy terenu do
100%;
6) ustala się zakaz lokalizacji wolnostojących nośników reklamowych;
7) dopuszcza się lokalizację urządzeń reklamowych wyłącznie związanych z prowadzoną działalnością.
5. Ustalenia dotyczące łączenia i podziału nieruchomości:
1) dopuszcza się podział na działki zgodnie z podziałem na części „A”, „B” i „C” terenu.
6. Ustalenia komunikacyjne i inżynieryjne:
1) obsługa komunikacyjna z terenu przyległych
dróg publicznych znajdujących się poza obszarem planu lub drogi KDW1;
2) zabezpieczenie miejsc parkingowych wg zasad
ustalonych w § 5;
3) zaopatrzenie w wodę wg zasad ustalonych
w § 6 ust. 1;
4) odprowadzenie ścieków sanitarnych wg zasad
ustalonych w § 6 ust. 2;
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5) zaopatrzenie w gaz wg zasad ustalonych w § 6
ust. 3;

4) odprowadzenie ścieków sanitarnych wg zasad
ustalonych w § 6 ust. 2;

6) zaopatrzenie w energię cieplną wg zasad ustalonych w § 6 ust. 4;

5) zaopatrzenie w gaz wg zasad ustalonych w § 6
ust. 3;

7) zaopatrzenie w energię elektryczną wg zasad
ustalonych w § 6 ust. 5;

6) zaopatrzenie w energię cieplną wg zasad ustalonych w § 6 ust. 4;

8) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych
wg zasad ustalonych w § 6 ust. 6.

7) zaopatrzenie w energię elektryczną wg zasad
ustalonych w § 6 ust. 5; odprowadzenie wód
opadowych i roztopowych wg zasad ustalonych w § 6 ust. 6.

§ 9. 1. Ustala się teren istniejącej zabudowy
oznaczony na rysunku planu symbolem MN/U.
2. Ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
1) podstawowym przeznaczeniem terenu jest
utrzymanie istniejącej zabudowy z możliwością
przeznaczenia jej na funkcje mieszkaniową jednorodzinną lub usług nieuciążliwych;
2) dopuszcza się wykonanie niezbędnej przebudowy lub odbudowy budynku wraz z wymianą
konstrukcji i pokrycia dachu, przy czym należy
tak odtworzyć zabudowę, by geometria dachu
i bryła budynku nie uległy zmianie;
3) dopuszcza się zmianę kolorystki elewacji przy
użyciu tynku w kolorze pastelowym (za wyjątkiem koloru białego);
4) ustala się konieczność pokrycia dachu materiałem dachówkowym lub ceramicznym o kolorze
ceglastym;
5) ustala się zakaz lokalizowania obiektów tymczasowych towarzyszących zabudowie jak garaże nadziemne, budynki gospodarcze;
6) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy
terenu do 40%;
7) ustala się minimalnie 25% powierzchni biologicznie czynnej w przypadku realizacji funkcji
mieszkaniowej lub minimalnie 10% w przypadku realizacji funkcji usługowej.
3. Ustalenia dotyczące łączenia i podziału nieruchomości:
1) ustala się zakaz podziału działki na całym obszarze MN/U.
4. Ustalenia komunikacyjne i inżynieryjne:

§ 10. 1. Ustala się teren dróg wewnętrznych
oznaczony na rysunku planu symbolem KDW1
i KDW2, dla których:
1) ustala się szerokość linii rozgraniczających minimalnie 5m;
2) ustala się możliwość realizacji jezdni, chodników, przyulicznych pasów postojowych, zieleni
izolacyjnej, sieci i urządzeń technicznego uzbrojenia terenu, oświetlenia ulic, elementów wyposażenia ulic i urządzeń przestrzeni publicznych
3) odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych, do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej;
4) ustala się prowadzenie infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczenia poza jezdnią;
2. Ustala się zakaz podziału dla terenu KDW2
oraz dopuszcza się podział terenu KDW1 na działki
o minimalnej powierzchni 900m².
Rozdział 4
Przepisy końcowe
§ 11. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.) dla ustalenia jednorazowej opłaty
w związku ze zbyciem przez właściciela albo użytkownika wieczystego nieruchomości, której wartość
wzrosła w związku z uchwaleniem planu, określa się
stawkę w wysokości 30% dla wszystkich terenów
w granicach planu.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Krajeńskich.

1) obsługa komunikacyjna z terenu przyległych
dróg publicznych znajdujących się poza obszarem planu;

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

2) zabezpieczenie miejsc parkingowych wg zasad
ustalonych w § 5;

Przewodniczący Rady
Krzysztof Grochala

3) zaopatrzenie w wodę wg zasad ustalonych
w § 6 ust. 1;
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr V/38/11
Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
z dnia 23 lutego 2011 r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr V/38/11
Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
z dnia 23 lutego 2011r.
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr V/38/11
Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
z dnia 23 lutego 2011r.

ROZSTRZYGNIĘCIE

ROZSTRZYGNIĘCIE

o sposobie realizacji inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które należą do zadań
własnych gminy oraz zasadach ich finansowania,
zgodnie z przepisami o finansach publicznych dotyczy miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ul. Ks. St. Wyszyńskiego,
ul. Ks. Jerzego Popiełuszki i ul. PCK w miejscowości
Strzelce Krajeńskie.

o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do
wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu
dotyczące miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ul. Ks. St. Wyszyńskiego,
ul. Ks. Jerzego Popiełuszki i ul. PCK w miejscowości
Strzelce Krajeńskie.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 23 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.)
Rada Miejska w Strzelcach Krajeńskich rozstrzyga co
następuje:
W związku z brakiem, w granicach miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie
ul. Ks. St. Wyszyńskiego, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki
i ul. PCK w miejscowości Strzelce Krajeńskie, inwestycji z zakresu infrastruktury, które należą do zadań
własnych gminy, nie rozstrzyga się o sposobach ich
realizacji oraz zasadach finansowania.

W dniu 2 grudnia 2010r., 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.), art. 39 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.), a także
uchwały Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
Nr LI/371/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Ks. St. Wyszyńskiego,
ul. Ks. Jerzego Popiełuszki i ul. PCK w miejscowości
Strzelce Krajeńskie, Burmistrz Strzelec Krajeńskich
podał do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie
ul. Ks. St. Wyszyńskiego, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki
i ul. PCK w miejscowości Strzelce Krajeńskie wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach
od 9 grudnia 2010r. do 31 grudnia 2010r. w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich.
W wyznaczonym do dnia 21 stycznia 2011r. terminie, do projektu planu, wniesiono jedną uwagę.
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.), rozstrzyga
się o nieuwzględnieniu uwagi wniesionej w dniu
12 stycznia 2011r. przez Spółdzielnię Mleczarską
„MLEKPOL”, dotyczącej odstąpienia od opłaty adiacenckiej, ponieważ te ustalenia nie są przedmiotem
planu. Jednocześnie należy stwierdzić że przypadku
braku wzrostu wartości nieruchomości w związku
z uchwaleniem niniejszego planu, nie będzie również naliczana tzw. renta planistyczna.
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UCHWAŁA NR V/26/11
RADY GMINY SZCZANIEC
z dnia 9 marca 2011r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego
lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. 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.:
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. 124, Dz. U. z 2010r. Nr 28,
poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675)
oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(tekst jednolity Dz. U z 2010r. Nr 234, poz. 1536)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Przedmiotem konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanymi dalej „organizacjami”, są projekty:
1) aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących statutowej działalności tych organizacji;
2) rocznego lub wieloletniego programu współpracy Gminy Szczaniec z organizacjami.

1) przedmiot konsultacji,
2) termin konsultacji,
3) formy konsultacji,
4) adres strony internetowej, na której zamieszczono projekt dokumentu,
5) komórkę odpowiedzialną za konsultacje.
3. Projekt uchwały poddanej konsultacji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz
udostępnia w Urzędzie Gminy Szczaniec.
§ 5. 1. Konsultacje mogą mieć formę:
1) otwartych spotkań z przedstawicielami organizacji wymienionych w § 1,
2) wyrażenia pisemnych opinii do projektu aktu
będącego przedmiotem konsultacji.
2. O wyborze danej formy konsultacji decyduje
organ zarządzający konsultacje.
3. Forma i termin przeprowadzenia konsultacji
powinny być adekwatne do przedmiotu projektu
oraz liczby organizacji, których statutowej działalności dotyczy ten projekt, by zapewnić jak najszerszy
udział organizacji w konsultacjach.
§ 6. Termin wyrażania opinii nie może być krótszy niż 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia
o konsultacjach.

§ 2. Konsultacje mają charakter opiniodawczy,
a ich wyniki nie są wiążące.

§ 7. Uczestnicy konsultacji składają opinie osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Szczaniec lub drogą
pocztową.

§ 3. 1. Konsultacje uznaje się za ważne bez
względu na liczbę organizacji, biorących w nich
udział.

§ 8. Nie zgłoszenie opinii w terminie przewidzianym dla przeprowadzenia konsultacji jest równoznaczne z brakiem zastrzeżeń do projektu.

2. Do przedstawiania opinii w imieniu organizacji uprawnione są osoby reprezentujące te organizacje na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 9. 1. Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół zawierający m.in. informację o formie konsultacji, terminie, przedmiocie oraz wynikach konsultacji.

§ 4. 1. Przeprowadzenie konsultacji zarządza
Wójt Gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek
Rady Gminy Szczaniec.

2. W przypadku konsultacji przeprowadzonych
w formie otwartego spotkania dodatkowym załącznikiem do protokołu jest lista obecności uczestników
spotkania.

2. Informację o podejmowanych konsultacjach
organ je zarządzający publikuje na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Szczaniec. Informacja ta
może być również opublikowana w formie obwieszczeń na terenie Gminy Szczaniec oraz na stronie
internetowej. Informacja powinna określać:

§ 10. Projektodawca informuje organizacje, które
opiniowały projekt o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu ich opinii.
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§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Szczaniec.

Poz. 713, 714

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Józef Starzyński

===================================================================================
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UCHWAŁA NR VI/29/2011
RADY GMINY LUBISZYN
z dnia 11 marca 2011r.
w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu
interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także szczegółowych warunków
jego funkcjonowania
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.) w związku z art. 6
ust. 1, 2 pkt 4, art. 91 ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca
2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.) uchwala się, co
następuje:
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Niniejsza uchwała określa tryb i sposób powoływania, odwoływania członków oraz szczegółowe warunki funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.
§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy
Lubiszyn;
2) Zespole – należy przez to rozumieć interdyscyplinarny zespół do spraw przeciwdziałania
przemocy;
3) podmiocie uprawnionym – należy przez to rozumieć jeden z podmiotów uprawnionych do
zgłaszania przedstawicieli do interdyscyplinarnego zespołu do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, o których mowa w art. 9a
ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180,
poz. 1493 ze zmianami).
Rozdział 2
Sposób i tryb powoływania członków zespołu
§ 3. 1. Wójt Gminy Lubiszyn pisemnie powiadamia podmioty uprawnione o możliwości zgłaszania
przez te podmioty przedstawicieli na członka zespołu.
2. W powiadomieniu, o którym mowa w ust. 1
wyznacza się termin zgłaszania przedstawicieli, który nie może być krótszy niż 30 dni licząc od dnia
doręczenia powiadomienia.

§ 4. 1. Zgłoszenie przedstawicieli przez podmioty
uprawnione odbywa się w formie pisemnej.
2. Brak zgłoszenia przedstawiciela traktowany
jest jako rezygnacja podmiotu uprawnionego ze
zgłoszenia przedstawiciela do zespołu.
§ 5. 1. W terminie 14 dni od dnia, w którym
upływa termin wyznaczony do zgłaszania przedstawicieli, Wójt zarządzeniem powołuje zespół.
2. Niezwłocznie po powołaniu zespołu Wójt powiadamia podmioty uprawnione oraz zgłoszonych
przez te podmioty przedstawicieli o powołaniu danej
osoby na członka zespołu.
§ 6. Przedstawiciele poszczególnych podmiotów
uprawnionych pracują w zespole aż do chwili odwołania.
§ 7. Podczas uzupełniania składu zespołu oraz
poszerzaniu jego składu o kolejnych przedstawicieli
podmiotów uprawnionych, postanowienia § 3 – § 6
stosuje się odpowiednio.
§ 8. 1. Podmiot uprawniony może wystąpić na
piśmie do Wójta o powołanie jego przedstawiciela
do zespołu.
2. W przypadku opisanym w ust. 1 postanowienia § 3 – § 6 stosuje się odpowiednio.
Rozdział 3
Sposób i tryb odwoływania członków zespołu
§ 9. 1. Odwołania ze składu zespołu wszystkich
jego członków lub niektórych z nich dokonuje Wójt
w formie zarządzenia.
2. Odwołanie, o którym mowa w ust. 1, następuje na skutek:
1) złożenia przez członka zespołu pisemnej rezygnacji;
2) wycofania w formie pisemnej przez podmiot
uprawniony rekomendacji dla członka zespołu,
który został zgłoszony przez ten podmiot;
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3) śmierci członka zespołu lub skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne;
4) ustania zatrudnienia członka zespołu w podmiocie, który go rekomendował;
5) nieusprawiedliwionej nieobecności członka zespołu na trzech kolejnych posiedzeniach zespołu;
6) negatywnej oceny pracy całego zespołu lub
poszczególnych jego członków, dokonanej
przez Wójta lub z jego polecenia przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Rozdział 4
Szczegółowe warunki funkcjonowania zespołu
§ 10. 1. Inauguracyjne posiedzenie zespołu zwołuje Wójt Gminy Lubiszyn.
2. Posiedzenia zespołu zwołuje przewodniczący
lub podczas jego nieobecności zastępca przewodniczącego, w formie pisemnej.
3. Posiedzenia zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy
miesiące.
§ 11. 1. W każdym posiedzeniu zespoły obowiązkowo uczestniczy jego przewodniczący lub zastępca
przewodniczącego.
2. Rozstrzygnięcia zespołu zapadają w formie pisemnych uchwał.
3. Rozstrzygnięcia zespołu mają moc wiążącą
gdy zapadają w obecności ponad połowy składu
osobowego zespołu.

Poz. 714

§ 12. 1. Obsługę organizacyjno-techniczną zespołu zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiszynie.
2. Z każdego posiedzenia zespołu sporządzany
jest protokół, w którym umieszcza się następujące
informacje:
1) listę obecności,
2) tematykę spotkania,
3) opis decyzji i rozstrzygnięć podjętych przez zespół.
§ 13. 1. Zespół określa długoterminowe i krótkoterminowe plany swojej pracy.
2. Zespół, w zależności od potrzeb środowiska,
może ze swego składu wydzielić grupy robocze.
3. Raz do roku, w terminie do 30 kwietnia, zespół
przygotowuje i przedstawia Wójtowi pisemne sprawozdanie ze swojej pracy za rok miniony.
Rozdział 5
Postanowienia końcowe
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lubiszyn.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Artur Terlecki
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LISTA BIEGŁYCH W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
POWOŁANYCH PRZY SĄDZIE OKRĘGOWYM W ZIELONEJ GÓRZE
DECYZJĄ PREZESA SĄDU
z dnia 8 marca 2011r.

LISTA BIEGŁYCH W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU POWOŁANYCH PRZY SĄDZIE
OKRĘGOWYM W ZIELONEJ GÓRZE DECYZJĄ PREZESA SĄDU

I.

L.p.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

zgłoszonych przez Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze
zakres specjalizacji – LEKARZ PSYCHOLOG
termin powołania – DO DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU
Adres
Nazwisko i imię
Telefon
miejsce zatrudnienia
do korespondencji
NZOZ Ośrodek Terapii
Uzależnień
ul. Stanisława Kirkora 3 95-732-34-47
Górniak Apolonia
ul. Drzymały 11
66-400 Gorzów Wlkp.
603-046-563
66-400 Gorzów Wielkopolski
SP ZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
ul. Wiejska 4/5
dla Nerwowo i Psychicz608-577-162
Jastrzębska Anna
66-200 Świebodzin
nie Chorych,
66-212 Cibórz
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
ul. Orkana 8
68-453-95-40
Jędrzejak Krystyna
ul. Wazów 42
65-831 Zielona Góra
604-316-225
65-044 Zielona Góra
SP ZOZ Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Choul. Poznańska 109/38B/1
rych
95-742-88-04
Klimczuk Ryszard
66-300 Międzyrzecz
ul. Poznańska 109
66-300 Międzyrzecz
SP ZOZ Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Choul. Poznańska 109/38B/1
Klimczuk Zofia
rych
95-742-88-05
66-300 Międzyrzecz
ul. Poznańska 109
66-300 Międzyrzecz
Miejski Ośrodek Pomocy
ul. Wojska Polskiego
Społecznej
68-326-56-89
Leszczyńska Ewa
47C/5
ul. Anieli Krzywoń 2
609-589-539
65-764 Zielona Góra
65-534 Zielona Góra
Wojewódzki Ośrodek
Terapii Uzależnień
ul. Wyszyńskiego 79/7
Maciejewska Wioletta
i Współuzależnienia
691-506-202
65-536 Zielona Góra
ul. Wazów 36
65-044 Zielona Góra
ul. Poznańska 109/36/4
95-741-54-10
Musiał Elżbieta
66-300 Międzyrzecz

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 35

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
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NZOZ Ośrodek Terapeu- NZOZ Ośrodek Teratyczny PROFIL
peutyczny PROFIL
Mutwil Grzegorz
ul. Jagiellońska 13 A
ul. Jagiellońska 13 A
68-200 Żary
68-200 Żary
NZOZ Poradnia Zdrowia NZOZ Poradnia ZdroPsychicznego i Terapii wia Psychicznego i TeUzależnień,
rapii Uzależnień,
Orywał Kamilla
ul. Poznańska 32
ul. Poznańska 32
64-200 Wolsztyn
64-200 Wolsztyn
Specjalistyczny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
ul. Paderewskiego 3
Palcat January
ul. Szkolna 4,
68-308 Lubsko
68-300 Lubsko
Poradnia Psychologiczul. Czerwonego Krzyża
no-Pedagogiczna
Raciborska Ewa
7/3
ul. Mickiewicza 1
66-440 Skwierzyna
66-440 Skwierzyna
Cibórz 28 C/1
Radecka Małgorzata
66-213 Skąpe
NZOZ Horyzont Bis
NZOZ Horyzont Bis
ul. Wojska Polskiego 24 ul. Wojska Polskiego 24
Sumińska Izabela
66-600 Krosno Odrzań- 66-600 Krosno Odrzańskie
skie
SP ZOZ Wojewódzki
SP ZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny Szpital Specjalistyczny
dla Nerwowo i Psychiczdla Nerwowo i PsySawczuk Joanna
nie Chorych,
chicznie Chorych,
66-212 Cibórz
66-212 Cibórz
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Stroma 14/2
Szołoch-Lipka Teresa
ul. Racławicka 1
66-620 Gubin
66-620 Gubin
SP ZOZ Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Choul. Wybudowanie 33
rych,
Szklennik Anna
66-330 Pszczew
ul. Poznańska 109
66-300 Międzyrzecz
SP Szpital Wojewódzki
Oddział Psychiatrii Sądowej
ul. Jana Pawła II 74/5
Urbaniak Justyna
ul. Walczaka 42
66-400 Gorzów Wlkp.
66-400 Gorzów Wielkopolski
Zespól Szkól Nr 1
ul. 1 Maja 5 E /60
Wietrzyński Janusz
ul. Marcinkowskiego 1
67-100 Nowa Sól
67-124 Nowe Miasteczko
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Słowiańska 22 A/11
Ziółkowska-Młyńczak
Monika
ul. C.K. Norwida 3
67-200 Głogów
67-200 Głogów

Poz. 715

608-506-363

605-369-356

601-247-373

95-717-06-03
95-717-03-85
68-341-94-92
608-607-127
693 884 370

602-535-418

606-407-658

889-151-320

95-737-78-71
691-455-774

601-053-954
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termin powołania – DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU
NZOZ "SPEC-MED."
Specjalistyczny Ośrodek
Higieny i Terapii Psyul. Broni Pancernej 2/1
Dziadkiewicz Krzysztof
chicznej
68-200 Żary
ul. Witosa 18
67-100 Nowa Sól
SP ZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
ul. Akacjowa 4
66-212 Cibórz
Krzyżanowska Ewa
66-003 Droszków
Poradnia Zdrowia Psychicznego
ul. Zamenhoffa 27
65-186 Zielona Góra
SP ZOZ ul. Witosa 7
os. Kopernika 3 A/10
Skrzypacz Beata
69-200 Sulęcin
69-200 Sulęcin
SP ZOZ ul. Witosa 7
os. Kopernika 3 A/10
Skrzypacz Joanna
69-200 Sulęcin
69-200 Sulęcin
SP ZOZ Wojewódzki
SP ZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny Szpital Specjalistyczny
Szczap Edyta
dla Nerwowo i Psychiczdla Nerwowo i Psynie Chorych,
chicznie Chorych,
66-212 Cibórz
66-212 Cibórz
NZOZ Ośrodek Terapeuul. Batalionów Chłoptyczny SZANSA,
skich 9/8
ul. Mieszka I 57/3
Wieloch Joanna
66-400 Gorzów Wielko66-400 Gorzów Wielkopolski
polski

Poz. 715

667-908-000

603-957-414

601-180-188
609-256-657

601-053-462

501-614-844

zakres specjalizacji - SPECJALISTA PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ

L.p.

1.

2.

3.

4.

5.

termin powołania – DO DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU
Adres
Nazwisko i imię
ulica
miejscowość
Wojewódzki Ośrodek
Terapii Uzależnień
ul. Widok 1/6
Antkowiak Mirosław
i Współuzależnienia
66-600 Krosno Odrzańul. Wazów 36
skie
65-044 Zielona Góra
Wojewódzki Ośrodek
Terapii Uzależnień
ul. Jagodowa 31
Bombik Mirosława
i Współuzależnienia
65-371 Zielona Góra
ul. Wazów 36
65-044 Zielona Góra
NZOZ Poradnia Leczenia
Uzależnień,
ul. Krasińskiego 16 A/4
Jackowska Iwona
ul. Zamkowa 1
66-300 Międzyrzecz
64-400 Międzychód
Wojewódzki Ośrodek
Terapii Uzależnień
Leśniów Wielki 70 A
Hucał Agnieszka
i Współuzależnienia
66-016 Czerwieńsk
ul. Wazów 36
65-044 Zielona Góra
PU FENIKS Anna Komorowska
ul. Budziszyńska 6/16
Komorowska Anna
ul. Ruczajowa 11C/5,
65-945 Zielona Góra
65-153 Zielona Góra

Telefon

601-511-388

68-329-92-08
600-003-637

693-855-149

694-341-250

603-249-821
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Wojewódzki Ośrodek
Terapii Uzależnień od
ul. Bohaterów WarszaAlkoholi i WspółuzależPanasewicz Maria
wy 28,
793-250-366
nień
02-495 Warszawa
ul. Partyzantów 2/4,
05-802 Warszawa
Wojewódzki Ośrodek
Terapii Uzależnień
ul. Krótka 6,
Tomaszuk Zofia
i Współuzależnienia
605-630-471
66-001 Krępa
ul. Wazów 36
65-044 Zielona Góra
NZOZ Ośrodek Terapeutyczny SZANSA,
ul. Chabrowa 16,
Wieczorek Elżbieta
ul. Mieszka I 57/3,
605-841-513
66-400 Gorzów Wlkp.
66-400 Gorzów Wielkopolski
NA OKRES DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU
SP ZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
Gajdowska Beata Handla Nerwowo i Psychicz- 66-213 Cibórz 28 D/2
604-295-774
na
nie Chorych,
Cibórz 28/D2
SP ZOZ Wojewódzki
SP ZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny Szpital Specjalistyczny
dla Nerwowo i Psy608-218-922
Kruk-Zapała Monika dla Nerwowo i Psychicznie Chorych,
chicznie Chorych,
Cibórz 28/D2
Cibórz 28/D2
SP ZOZ Centrum LeczeCentrum Medyczna
nia Dzieci i Młodzieży
ALDENT
604-565-835
Skrzyńska Beata
ul. Zamkowa 1,
ul. Kościuszki 1 D,
66-003 Zabór
67-100 Nowa Sól
zgłoszonych przez Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychiatrii w województwie
lubuskim
zakres specjalizacji – LEKARZ PSYCHIATRA
termin powołania - DO DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU
Adres
Nazwisko i imię
Telefon
ulica
miejscowość
SP ZOZ Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
ul. Poznańska 109,
Barham
66-300 Międzyrzecz,
66-213 Cibórz 28 C/2
M. Barham
Prywatny Gabinet Lekarski
ul. Muzealna 46,
67-100 Nowa Sól
ul. Wojska Polskiego
Broncel Bronisław
25/3
68-200 Żary
Uniwersytet ZielonogórGiemza-Urbanowicz
ski
ul. Polna 8
Wioletta
ul. Wojska Polskiego 69,
66-200 Świebodzin
65-762 Zielona Góra
Lubuski Ośrodek Profi- Lubuski Ośrodek Profilaktyki i Terapii dla Osób
laktyki i Terapii dla
Uzależnionych od Narko- Osób Uzależnionych od
Jabłoński Cezary
tyków,
Narkotyków
ul. Jelenia 1A,
ul. Jelenia 1A,
65-090 Zielona Góra
65-090 Zielona Góra
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NZOZ "SPEC-MED."
Specjalistyczny Ośrodek
Higieny i Terapii PsyKołodziej Wojciech
chicznej
ul. Witosa 18,
67-100 Nowa Sól
SP Szpital Wojewódzki
Oddział Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym
Kołtowska Zofia
Zabezpieczeniu
ul. Walczaka 42,
66-400 Gorzów Wielkopolski
SP ZOZ Szpital dla Nerwowo i Psychicznie ChoKorthals - Dąbrowska
rych
Małgorzata
ul. Poznańska 109,
66-300 Międzyrzecz
Leszczyszyn Włodzimierz
Maciejewska Beata

10.

Michalski Bogdan

11.

Mita Wojciech

12.

Niezgocka Barbara

13.

Pisarczyk Anna

14.

Stempel Ireneusz

15.

Sterna Władysław

16.

Szewczuk Jerzy

Poradnia Zdrowia Psychicznego
ul. Matejki 1,
66-200 Świebodzin
SP Szpital Wojewódzki
Oddział Psychiatryczny
ul. Walczaka 42,
66-400 Gorzów Wielkopolski

Poz. 715
NZOZ "SPEC-MED."
Specjalistyczny Ośrodek Higieny i Terapii
Psychicznej
ul. Witosa 18,
67-100 Nowa Sól
SP Szpital Wojewódzki
Oddział Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym
Zabezpieczeniu
ul. Walczaka 42,
66-400 Gorzów Wielkopolski
ul. Poznańska 109/43/2
66-300 Międzyrzecz
ul. Asnyka 19
67-100 Nowa Sól
Drzecin 39,
69-100 Słubice
Poradnia Zdrowia Psychicznego
ul. Matejki 1,
66-200 Świebodzin
ul. Żwirowa 9/3,
66-400 Gorzów Wlkp.

ul. Mieszka I 17/7
68-200 Żary
SP ZOZ Wojewódzki
SP ZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny Szpital Specjalistyczny
dla Nerwowo i Psychiczdla Nerwowo i Psynie Chorych,
chicznie Chorych,
66-212 Cibórz
66-212 Cibórz
105 Szpital Wojskowy
ul. Zawiszy Czarnego
Oddział Psychiatryczny
2/4
ul. Domańskiego 2,
68-200 Żary
68-200 Żary
SP Szpital Wojewódzki
Oddział Psychiatryczny
ul. Husarska 8 A,
Ogólny Męski
66-400 Gorzów Wielkoul. Walczaka 42,
polski
66-400 Gorzów Wielkopolski
NZOZ Poradnia Zdrowia NZOZ Poradnia ZdroPsychicznego i Uzależ- wia Psychicznego i Uzanienie od Alkoholi
leżnienie od Alkoholi
i Środków Psychoaktyw- i Środków Psychoaknych ANIMA
tywnych ANIMA
ul. Skarbowa 2,
ul. Skarbowa 2,
68-200 Żary
68-200 Żary

68-387-30-40

603-601-264,
95-733-18-38

502-428-627

506-324-027

602-387-658

601-547-516

607-663-570

608-398-507

602-103-955

68-374-38-05
608-447-178
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NZOZ Horyzont Bis
NZOZ Horyzont Bis
ul. Wojska Polskiego 24, ul. Wojska Polskiego 24,
17.
Tomczak Piotr
66-600 Krosno Odrzań- 66-600 Krosno Odrzańskie
skie
Indywidualna Praktyka Indywidualna Praktyka
Lekarska
Lekarska
18.
Uznański Arkadiusz
ul. Wojewódzka 12/8,
ul. Wojewódzka 12/8,
58-560 Jelenia Góra
58-560 Jelenia Góra
SP ZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
19.
Woźniak Krzysztof
dla Nerwowo i Psychicz- 66-213 Cibórz 28 B/2
nie Chorych,
66-212 Cibórz
Aktualizowano dnia 30 stycznia 2011r.

68-383-55-00
722-081-048

606-921-436

605-546-006
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DECYZJA NR OSZ-4210-64(13)/2011/638/VIII/JG
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
z dnia 11 marca 2011r.
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2
pkt 2 i pkt 3 oraz art. 45 w związku z art. 30 ust. 1
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708,
Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007r. Nr 21,
poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130,
poz. 905, z 2008r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227,
poz. 1505, z 2009r. Nr 3, poz. 11 i Nr 69, poz. 586,
Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010r.
Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530) oraz na podstawie
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r.
Nr 98, poz. 1071, z 2001r. Nr 49, poz. 509, z 2002r.
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169,
poz. 1387, z 2003r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170,
poz. 1660, z 2004r. Nr 162, poz. 1692, z 2005r. Nr 64,
poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008r.
Nr 229, poz. 1539, z 2009r. Nr 195, poz. 1501
i Nr 216, poz. 1676, z 2010r. Nr 40, poz. 230, Nr 167,
poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 254, poz. 1700 oraz
z 2011r. Nr 6, poz. 18) po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia
taryfy dla ciepła Miejskich Zakładów Komunalnych
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Kostrzynie nad Odrą posiadającego:
1) numer w rejestrze przedsiębiorców (KRS):
0000158228,
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP): 598-00042-38
zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem energetycznym”:
postanawiam
1) zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez
Przedsiębiorstwo energetyczne, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,

2) ustalić okres obowiązywania taryfy dla ciepła na
okres do 31 maja 2012 r.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania
administracyjnego, na wniosek Miejskiego Zakładu
Komunalnego Spółka z o.o. z siedzibą w Kostrzynie
nad Odrą, posiadającego koncesje z dnia 1 października 1998r. na przesyłanie i dystrybucję ciepła
Nr PCC/165/638/U/3/98/JŻ (z późn. zm.), oraz z dnia
1 października 1998r. na obrót ciepłem Nr OCC/50/
638/U/3/98/JŻ (z późn. zm.), w dniu 6 grudnia 2010r.
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej
przez Przedsiębiorstwo energetyczne.
W trakcie postępowania administracyjnego Przedsiębiorstwo energetyczne było wzywane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zwanego dalej
„Prezesem URE” do uzupełnienia wniosku, złożenia
wyjaśnień oraz dokonania poprawek pismami:
z dnia 10 i 31 grudnia 2010r. oraz 1 lutego 2011r.
Odpowiedzi Przedsiębiorstwa energetycznego oraz
dodatkowe wyjaśnienia wpłynęły do Oddziału Terenowego URE w dniach: 27 grudnia 2010r., 21 stycznia 2011r. oraz 21 lutego 2011r. W dniu 2 marca
2011r., zawiadomiono Przedsiębiorstwo energetyczne o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym
materiałem dowodowym. W dniu 8 marca 2011r.,
Przedsiębiorstwo
energetyczne
poinformowało
o nieskorzystaniu z możliwości zapoznania się ze
zgromadzonym materiałem dowodowym.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne,
przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji
ciepła oraz obrotu ciepłem ustalają taryfy dla ciepła,
które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE.
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W toku postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że
Przedsiębiorstwo energetyczne opracowało taryfę
zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ust. 1 – 5
ustawy Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września
2010r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. Nr 194, poz. 1291), zwanego
w dalszej części decyzji „rozporządzeniem taryfowym”.

po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia
od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Stawki opłat skalkulowane zostały przez Przedsiębiorstwo energetyczne na podstawie uzasadnionych
kosztów prowadzenia działalności, zaplanowanych
dla pierwszego roku stosowania taryfy. Ocena tych
kosztów została dokonana, zgodnie z § 12 ust. 2 rozporządzenia taryfowego, na podstawie porównania
uzasadnionych jednostkowych kosztów planowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy z uzasadnionymi jednostkowymi kosztami wynikającymi
z kosztów poniesionych w roku kalendarzowym poprzedzającym pierwszy rok stosowania taryfy.

Załącznik
do decyzje Nr OSZ-4210-64(13)/2011/638/VIII/JG
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 11 marca 2011r.

Okres obowiązywania taryfy został ustalony przez
Prezesa URE do dnia 31 maja 2012r. Ustalony termin umożliwi obowiązywanie taryfy przez okres co
najmniej 12 miesięcy oraz weryfikację kosztów stanowiących podstawę ustalenia cen ciepła po upływie terminu ich stosowania.
W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak
w sentencji.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji Przedsiębiorstwu energetycznemu przysługuje odwołanie do Sądu
Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów – za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od
dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne
oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Północno - Zachodniego
Oddziału Terenowego
w Szczecinie
Witold Kępa

Taryfa dla ciepła
I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło
dostarczane odbiorcom przez Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą, działające na podstawie koncesji udzielonych decyzjami
Prezesa URE na:
przesyłanie i dystrybucję ciepła z dnia
1 października 1998r. Nr PCC/165/638/U/3/
98/JŻ (zmienioną decyzjami z dnia:
24 czerwca 1999r. Nr PCC/165A/638/U/3/99
oraz z dnia 28 czerwca 2007r. Nr PCC/165ZTO/638/W/OSZ/2007/BS),
obrót ciepłem z dnia 1 października 1998r.
Nr OCC/50/638/U/3/98/JŻ zmienioną decyzją z dnia 28 czerwca 2007r. Nr OCC/50ZTO/638/W/OSZ/2007/BS.
2. Taryfa została ustalona przy uwzględnieniu
w szczególności postanowień:
1) ustawy z dnia 10.04.1997r. Prawo energetyczne
– (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z późniejszymi
zmianami),

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość
wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej
decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek
o uchylenie albo o zmianę decyzji w całości lub
w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres
Północno-Zachodniego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą
w Szczecinie ul. Żubrów 3, 71 - 617 Szczecin.

2) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia
17 września 2010r. w sprawie szczegółowych
zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U.
Nr 194, poz. 1291), zwanego w dalszej części taryfy „rozporządzeniem taryfowym”,

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku
z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia na koszt Przedsiębiorstwa energetycznego w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.

3. Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje
się dla poszczególnych grup taryfowych, odpowiednio do zakresu świadczonych usług.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż

3) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia
15 stycznia 2007r. w sprawie szczegółowych
warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. Nr 16, poz. 92), zwanego w dalszej części taryfy „rozporządzeniem przyłączeniowym”.

4. Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek
VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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II. OBJAŚNIENIA POJĘĆ UŻYWANYCH W TARYFIE
Użyte w taryfie pojęcia oznaczają:
1) odbiorca – każdego, kto otrzymuje lub pobiera
energię na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym,
2) sprzedawca – Miejskie Zakłady Komunalne Sp.
z o.o. (MZK), przedsiębiorstwo ciepłownicze –
przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się
wytwarzaniem ciepła we własnych źródłach
oraz przesyłaniem i dystrybucją ciepła wytworzonego we własnych źródłach lub zakupionego od innego przedsiębiorstwa energetycznego,
3) źródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia
lub instalacje służące do wytwarzania ciepła,
4) sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów
cieplnych,
5) przyłącze – odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła
cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji
odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym
lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach,
6) węzeł cieplny – połączone ze sobą urządzenia
lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego
do instalacji odbiorczych,
7) grupowy węzeł cieplny – węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt,
8) instalacja odbiorcza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych
lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub
punktów poboru ciepłej wody w obiekcie,
9) zewnętrzna instalacja odbiorcza – odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi
w obiektach, w tym w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny lub
źródło ciepła,
10) obiekt – budowlę lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,
11) układ pomiarowo-rozliczeniowy – dopuszczony
do stosowania, zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wska-
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zania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła,

12) moc cieplna – ilość ciepła wytworzonego lub
dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego
nośnika w jednostce czasu,
13) zamówiona moc cieplna – ustaloną przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największą moc
cieplną, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami
technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymywania
normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
b) utrzymywania normatywnej temperatury
ciepłej wody w punktach czerpalnych,
c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji,
14) przyłączeniowa moc cieplna – moc cieplną
ustaloną przez przedsiębiorstwo energetyczne
dla danej sieci ciepłowniczej na podstawie zamówionej mocy cieplnej przez odbiorców przyłączonych do tej sieci, po uwzględnieniu strat
mocy cieplnej podczas przesyłania tą siecią
oraz niejednoczesności występowania szczytowego poboru mocy cieplnej u odbiorców,
15) warunki obliczeniowe:
a) obliczeniową temperaturę powietrza atmosferycznego określoną dla strefy klimatycznej,
w której zlokalizowane są obiekty, do których
jest dostarczane ciepło,
b) normatywną temperaturę ciepłej wody,
16) sezon grzewczy – okres, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego
dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów,
III. PODZIAŁ ODBIORCÓW NA GRUPY TARYFOWE
Podział odbiorców ciepła na grupy taryfowe
uwzględnia:
źródło ciepła,
sieci ciepłownicze,
miejsca dostarczania ciepła.
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Charakterystyka odbiorców
Odbiorcy pobierający ciepło z sieci ciepłowniczej ø 150 zasilanej z Arctic Paper Kostrzyn S.A.
Sieć stanowi własność Sprzedawcy, węzły cieplne indywidualne obsługujące jeden obiekt
stanowią własność Sprzedawcy.
Odbiorcy pobierający ciepło z sieci ciepłowniczej ø 250 zasilanej z Arctic Paper Kostrzyn S.A.
Sieć stanowi własność Sprzedawcy, węzły cieplne grupowe obsługujące więcej niż jeden
obiekt stanowią własność Sprzedawcy.
Odbiorcy pobierający ciepło z sieci ciepłowniczej ø 250 zasilanej z Arctic Paper Kostrzyn S.A.
Sieć stanowi własność Sprzedawcy, węzły cieplne indywidualne obsługujące jeden obiekt
stanowią własność Sprzedawcy.
Odbiorcy pobierający ciepło z sieci ciepłowniczej ø 250 zasilanej z Arctic Paper Kostrzyn S.A.
Sieć stanowi własność Sprzedawcy, węzły cieplne stanowią własność odbiorcy

IV. RODZAJE ORAZ WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK
OPŁAT
1. Ceny i stawki opłat

1.1. Grupa taryfowa B

Lp.

rodzaje stawek opłat

1.

stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

2.

stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

j.m.

stawki opłat
netto

zł/MW/rok

35 880,00

rata - zł/MW/m-c

2 990,00

zł/GJ

13,35

1.2. Grupa taryfowa C1

Lp.

rodzaje stawek opłat

1.

stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

2.

stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

j.m.

stawki opłat
netto

zł/MW/rok

35 400,00

rata - zł/MW/m-c

2 950,00

zł/GJ

13,20

1.3. Grupa taryfowa C2
Lp.
1.
2.

rodzaje stawek opłat
stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe
stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

j.m.
zł/MW/rok
rata - zł/MW/m-c
zł/GJ

stawki opłat
netto
33 360,00
2 780,00
13,25

1.4. Grupa taryfowa C3
Lp.
1.
2.

rodzaje stawek opłat
stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe
stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe
2. Stawki opłat za przyłączenie do sieci

Zgodnie z art. 7 pkt 8 ustawy Prawo energetyczne
przedsiębiorstwo pobiera opłaty za przyłączenie do
sieci ciepłowniczej według następujących stawek:

j.m.
zł/MW/rok
rata - zł/MW/m-c
zł/GJ

stawki opłat
netto
27 600,00
2 300,00
13,80
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rodzaje stawek opłat
Przyłącze 2 x DN 25
Przyłącze 2 x DN 32
Przyłącze 2 x DN 40
Przyłącze 2 x DN 50

j.m.

stawka opłaty w zł
136,40
144,90
152,00
173,00

zł/mb

Zgodnie z art. 7 pkt 11 ustawy Prawo energetyczne
przedsiębiorstwo w umowie o przyłączenie do sieci
ciepłowniczej może stosować stawki niższe niż ustalone na podstawie ww. zasad.

niedotrzymania przez strony warunków
umowy sprzedaży ciepła,
udzielania bonifikat przysługujących odbiorcy,

V. ZASADY OBLICZANIA OPŁAT

nielegalnego poboru ciepła,

Szczegółowe zasady rozliczeń z tytułu zaopatrzenia
w ciepło z odbiorcami ciepła, rodzaje pobieranych
opłat oraz sposób ich obliczania przez sprzedawcę
są określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.
VI. WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OPŁAT
1. Standardy jakościowe obsługi odbiorców.
Zawarte w taryfie ceny i stawki opłat ustalono dla
standardów jakościowych obsługi odbiorców, które
zostały określone w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.
2. W przypadkach:
uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowości wskazań układu pomiaroworozliczeniowego,

stosuje się odpowiednio postanowienia określone
w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.
VII. ZASADY WPROWADZANIA ZMIAN CEN I STAWEK OPŁAT
1. O zmianie cen i stawek opłat sprzedawcy oraz
o zmianie cen wytwórcy ciepła tj. Arctic Paper Kostrzyn SA odbiorcy powiadomieni zostaną pisemnie
w terminie co najmniej 7 dni przed datą wprowadzenia nowych cen i stawek opłat.
2. Sprzedawca wprowadza taryfę do stosowania
nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż
do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.
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WYROK
WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTARCYJNEGO
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
SYGN. AKT II SA/GO 816/10
z dnia 15 grudnia 2010r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym:
Przewodniczący
Sędziowie

Sędzia WSA Ireneusz Fornalik
(spr.)
Sędzia WSA Jacek Jaśkiewicz
Sędzia WSA Maria Bohdanowicz

Protokolant

specjalista Ewa Kłosowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 grudnia
2010r. sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego
we Wschowie na uchwałę Rady Miejskiej w Sławie
z dnia 9 marca 2006r. Nr XL/231/06 w przedmiocie
zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

I.

stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały
w części obejmującej § 1 ust. 2, ust. 3 oraz
§ 2 pkt 1,

II. orzeka, że zaskarżona uchwała nie podlega
wykonaniu w części określonej w pkt I wyroku.
UZASADNIENIE
Rada Miejska w Sławie w dniu 9 marca 2006r. podjęła uchwałę Nr XL/231/06 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Powołując się na treść przepisów art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 4 ust. 1, 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, ze zm.) Rada Miejska
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uchwaliła regulację zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy Sława, określając katalog podmiotowy
uprawnionych do ubiegania się o mieszkanie (§ 1
uchwały). W § 1 ust. 2 uchwały wskazano, że zasób
mieszkaniowy Gminy Sława jest przeznaczony dla
osób i rodzin zamieszkujących stale na terenie gminy, a w § 1 ust. 3 przyjęto, że prawo ubiegania się
o lokal z gminnego zasobu mieszkaniowego nie
przysługuje osobie, która ma zaspokojone potrzeby
mieszkaniowe, a w szczególności była właścicielem
lokalu mieszkalnego i przeniosła jego własność na
inną osobę. Natomiast w § 2 pkt 1 przyjęto, że
umowy najmu lokali mieszkalnych w budynkach
stanowiących mieszkaniowy zasób gminy, będą
zawierane z osobami, które nie mają zaspokojonych
potrzeb mieszkaniowych a w szczególności nie posiadają one tytułu prawnego do zajmowania jakiegokolwiek lokalu mieszkalnego.
Prokurator Rejonowy we Wschowie, pismem z dnia
5 października 2010r., wniósł skargę na uchwałę
Rady Miejskiej w Sławie z dnia 9 marca 2006r.
Nr XL/231/06 w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. w cześć obejmującej § 1 ust. 2, § 1 ust. 3 i § 2
pkt 1 uchwały, zarzucając powyższym uregulowaniom naruszenie prawa, a to art. 4 i art. 21 ustawy
z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
Cywilnego, bowiem, przyjęte w nich ograniczenia
podmiotowe rażąco naruszają wymieniony przepis
art. 4 cytowanej ustawy, a nadto wykraczają poza
upoważnienie wynikające dla rady gminy zawarte
w art. 21 ustawy. Zdaniem skarżącego regulacja
przyjęta przez organ nie mieści się w granicach
ustawowego umocowania gminy określonego
w art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie praw lokatorów (...). W ocenie Prokuratora, ustalając katalog
uprawnionych do ubiegania się o lokal z zasobu
gminy, gmina ma obowiązek uwzględnić treść art. 4
ustawy o ochronie praw lokatorów (...). Przepis ten
określa osoby, które posiadają prawo do najmu lokalu mieszkalnego z zasobu gminnego, wskazując, iż
są to osoby nie mające zaspokojonych potrzeb
mieszkaniowych, mieszkające na terenie gminy
i posiadające niskie dochody. Zatem ustawa
o ochronie praw lokatorów nie wprowadza żadnych
innych ograniczeń wyłączających możliwość zawarcia umów najmu.
Skarżący wskazał, że art. 4 ustawy wskazuje jednoznacznie, że tworzenie warunków zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty mieszkaniowej
należy do zadań własnych gminy. Ustawa z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym w art. 1
ust. 1 definiuje pojecie wspólnoty samorządowej,
określając że tworzą ją mieszkańcy gminy. Tym samym niedopuszczalne jest, w ocenie skarżącego,
zawężenie katalogu osób mogących się ubiegać
o najem lokalu mieszkalnego z gminnego zasobu od
innego uprawnienia nie przewidzianego w ustawie
kryterium. Dla przyjęcia danej osoby za mieszkańca
danej gminy nie ma znaczenia fakt zameldowania
ani jego okres trwania.
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Dokonując oceny powyższych wywodów Prokurator
Rejonowy we Wschowie wniósł o stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miejskiej w Sławie z dnia
9 marca 2006r. Nr XL/231/06.
W odpowiedzi na skargę Rada Miejska w Sławie
uznała zasadność skargi Prokuratora Rejonowego
we Wschowie w części odnoszącej się do § 1 ust. 2,
§ 1 ust. 3 i § 2 pkt 1 uchwały Nr XL/231/06 w Sławie
z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie ustalania zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, podzielając argumentację
zawartą w uzasadnieniu skargi.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Skarga zasługuje na uwzględnienie.
Stosownie do art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002r.
Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U.
Nr 153, poz. 1269 ze zm.), sądy administracyjne
sprawują wymiar sprawiedliwości między innymi
poprzez kontrolę działalności administracji publicznej. Kontrola taka sprawowana jest pod względem
zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią
inaczej (art. 1 § 2 tej ustawy). Zakres kontroli administracji publicznej obejmuje także orzekanie
w sprawach skarg na akty prawa miejscowego oraz
inne akty organów jednostek samorządu terytorialnego (art. 3 § 1 w związku z § 2 pkt 5 i 6 ustawy
z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu
przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153,
poz. 1270, ze zm.) – dalej „p.p.s.a.”).
W myśl art. 147 § 1 p.p.s.a. Sąd uwzględniając skargę na uchwałę lub akt, o których mowa w art. 3 § 2
pkt 5 i 6, stwierdza nieważność tej uchwały lub aktu
w całości lub w części albo stwierdza, że zostały
wydane z naruszeniem prawa, jeżeli przepis szczególny wyłącza stwierdzenie ich nieważności. Wprowadzając sankcję nieważności jako następstwo naruszenia przepisu prawa, ustawodawca nie określił
rodzaju naruszenia prawa. W orzecznictwie sądowym przyjmuje się jednak, że podstawę do stwierdzenia nieważności uchwały stanowią takie naruszenia prawa, które mieszczą się w kategorii rażących naruszeń, np. w razie podjęcia uchwały przez
organ niewłaściwy, braku podstawy prawnej do
podjęcia uchwały określonej treści, niewłaściwego
zastosowania przepisu prawnego będącego podstawą podjęcia uchwały, naruszenia procedury jej
uchwalania.
Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2005r. Nr 31,
poz. 266 ze zm.), uchwała lub zarządzenie organu
gminy sprzeczne z prawem są nieważne. O nieważności uchwały lub zarządzenia w całości lub w części
orzeka organ nadzoru w terminie nie dłuższym niż
30 dni od dnia doręczenia uchwały lub zarządzenia,
w trybie określonym w art. 90. Zgodnie z art. 93
ust. 1 ustawy, po upływie terminu wskazanego
w art. 91 ust 1 organ nadzoru nie może we własnym
zakresie stwierdzić nieważności uchwały lub zarządzenia organu gminy. W tym przypadku organ nadzoru może zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie do
sądu administracyjnego. Na podstawie art. 5 ustawy
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z dnia 20 czerwca 1985r. o prokuraturze (Dz. U.
z 2002r. Nr 21, poz. 206 ze zm.) prokurator może
wystąpić do sądu administracyjnego o stwierdzenie
nieważności uchwały organu samorządu terytorialnego. Legitymacja prokuratora do wniesienia skargi
wynika również z treści art. 50 § 1 p.p.s.a.

nia potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy do zadań własnych gminy. Jedną
z takich form jest podjęcie przez radę gminy na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 tej ustawy – uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

W orzecznictwie sądowym przyjęto, iż dla stwierdzenia nieważności uchwały lub zarządzenia wystarczy istotne naruszenie prawa (oczywiste i bezpośrednie), nie jest zaś konieczne rażące naruszenie,
warunkujące stwierdzenie nieważności decyzji czy
postanowienia, o jakim mowa w przepisie art. 156
§ 1 k.p.a., ale również nie wystarcza naruszenie nieistotne (wyrok WSA w Gliwicach z dnia 7 listopada
2007r., sygn. akt IV SA/Gl 928/07).

Zatem rada gminy musi określić zarówno wysokość
dochodów jak i potrzeby mieszkaniowe, które będą
uprawniały do uzyskania lokalu z mieszkaniowego
zasobu gminy. Gmina ma bowiem zaspokoić nie
każdą subiektywną potrzebę mieszkaniową, lecz
potrzebę zobiektywizowaną warunkami zamieszkiwania uznanymi za kwalifikujące do ich poprawy.
Tak więc, rada gminy regulując zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu gminy, obowiązana jest określić przesłanki
przedmiotowe, którymi są warunki zamieszkiwania
i wysokość dochodu. Wobec tego warunki mieszkaniowe stanowią - obok wysokości dochodu - kryterium ustawowe, od spełnienia którego zależy zawarcie umowy najmu lokalu wchodzącego w skład
mieszkaniowego zasobu gminy. Natomiast określone w art. 21 ust. 3 ustawy o ochronie praw lokatorów kryteria wyboru osób dotyczą jedynie pierwszeństwa zawarcia umowy najmu lokalu.

Przedmiotem kontroli sądowej w rozpoznawanej
sprawie jest uchwała Rady Miejskiej w Sławie z dnia
9 marca 2002r. Nr XL/231/06 w sprawie ustalania
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy.
Przedmiotowa uchwała podjęta została na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy o ochronie
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005r. Nr 31,
poz. 266, ze zm. ).
Z treści art. 21 ust. 1 pkt 1 tej ustawy wynika, że rada
gminy uchwala wieloletnie programy gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, zaś z ust. 2,
iż zasady wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu gminy, w tym zasady i kryteria wynajmowania lokali, których najem
jest związany ze stosunkiem pracy, jeżeli w mieszkaniowym zasobie gminy wydzielono lokale przeznaczone na ten cel.
Stosownie zaś do art. 21 ust. 3 powołanej ustawy
zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminu powinny określać
w szczególności: 1) wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą oddanie w najem
lub w podnajem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego, oraz wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą zastosowanie obniżek czynszu; 2) warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy; 3) kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony
i lokalu socjalnego; 4) warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu gminy oraz zamiany pomiędzy najemcami
lokali należących do tego zasobu a osobami zajmującymi lokal w innych zasobach; 5) tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany
na czas oznaczony i o najem lokali socjalnych oraz
sposób poddania tych spraw kontroli społecznej;
6) zasady postępowania w stosunku do osób, które
pozostawały w lokalu opuszczonym przez najemcę
lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po
śmierci najemcy; 7) kryteria oddawania w najem
lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej
80m2.
Zgodnie z dyspozycją art. 4 ust. 1 ustawy o ochronie
praw lokatorów tworzenie warunków do zaspokaja-

Treść art. 4 ust. 2 i art. 21 ust. 3 ustawy o ochronie
praw lokatorów wskazuje, że nie wszyscy mieszkańcy gminy będą mogli ubiegać się o wynajem od
gminy lokalu mieszkalnego, gdyż przeszkodę może
stanowić – kryterium dochodowe, które ustala rada
gminy w uchwale, a także warunki zamieszkiwania
kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy, stanowiące podstawowe przesłanki wynajmu lokali
z zasobu gminy. Brak jest natomiast jakichkolwiek
podstaw, aby do uchwały wprowadzać – jak w rozważanym przypadku – unormowania, które postawią w niekorzystnej sytuacji i bezpodstawnie zróżnicują sytuację osób znajdujących się w podobnych
warunkach materialnych i mieszkaniowych, które
być może kwalifikowałyby się do ubiegania się
o wynajem lokalu gminnego w świetle uregulowań
uchwały, gdyby nie wprowadzono niekorzystnych
dla nich postanowień. Zasady wynajmowania lokali
winny być tak skonstruowane by ci, spośród mieszkańców gminy, którzy spełniają podstawowe kryteria przedmiotowe, od których zależy wynajęcie lokalu z zasobu mieszkaniowego gminy, mieli równe
szanse na czynienie starań o uzyskanie lokalu,
z uwzględnieniem przewidzianego przez ustawodawcę pierwszeństwa zawarcia umowy najmu przysługującego osobom spełniającym wskazane w tym
względzie w uchwale kryteria.
Stosując powyższe zasady do rozpoznawanej spawy
stwierdzić należy, że Rada Miejska w Sławie nie była
umocowana do przyjęcia, że zasób mieszkaniowy
Gminy Sława jest przeznaczony tylko dla osób i rodzin zamieszkujących stale na terenie gminy, a prawo ubiegania się o lokal z gminnego zasobu mieszkaniowego nie przysługuje osobie, która ma zaspokojone potrzeby mieszkaniowe a w szczególności
była właścicielem lokalu mieszkalnego i przeniosła
jego własność na inną osobę. Nadto istotnym naruszeniem prawa było ustalenie, że umowy najmu
lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących
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mieszkaniowy zasób gminy, będą zawierane z osobami, które nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych a w szczególności nie posiadają one tytułu prawnego do zajmowania jakiegokolwiek lokalu
mieszkalnego. Rada Miejska w Sławie wprowadziła
w zaskarżonej uchwale w odniesieniu do mieszkańców gminy zastrzeżenia w najmie lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
gminy z przekroczeniem ustawowego upoważnienia.
W ocenie Sądu, zgodnie z powołanymi wyżej przepisami ustawy o ochronie najemców, zasady wynajmowania lokali winny być zaś tak skonstruowane
aby ci spośród mieszkańców gminy, którzy spełniają
podstawowe kryteria przedmiotowe (jak warunki
zamieszkiwania i wysokość dochodu), a od których
zależy wynajęcie lokalu z zasobu mieszkaniowego
gminy, mieli równe szanse na czynienie starań
o uzyskanie lokalu, z uwzględnieniem przewidzianego przez ustawodawcę pierwszeństwa zawarcia
umowy najmu przysługującego osobom spełniającym wskazane w tym względzie w uchwale kryteria
(wyrok NSA z dnia 17 listopada 2004r., sygn. I OSK
883/04, LEX Nr 164541, wyroki Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 5 października 2005 roku w sprawach – sygn. II SA/Wr 110/03,
z dnia 22 stycznia 2008r., sygn. IV SA/Wr 541/07,
z dnia 4 grudnia 2008r., sygn. IV SA/Wr 485/08,
z dnia 12 sierpnia 2010r., sygn. IV SA/Wr 338/10 )
Zdaniem Sądu ustawowe uprawnienie rady gminy
do określania w drodze uchwały zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu gminy nie obejmuje takich okoliczności warunkujących dopuszczalność zawarcia umowy najmu, które nie wynikają z treści omawianej ustawy.
W tym miejscu przywołać należy stanowisko Na-
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czelnego Sądu Administracyjnego wyrażone w wyroku z dnia 22 stycznia 2010r., sygn. akt I OSK
1318/09, że jakkolwiek przepis art. 21 ust. 3 ustawy
wskazuje, iż zawarte w nim wyliczenie stosownych
okoliczności nie jest wyczerpujące – ustawodawca
użył w tym przepisie sformułowania iż „zasady wynajmowania (...) powinny określać w szczególności”, to jednak ustawowe określenie warunków dopuszczających zawarcie umowy najmu w art. 4 ust. 2
oraz w art. 5, art. 6 i art. 9 ustawy, wyklucza dopuszczalność wprowadzenia przez radę gminy innych
jeszcze warunków.
Słuszne jest zatem stanowisko skarżącego, iż wskazany przepis § 1 ust. 2, ust. 3 oraz § 2 pkt 1 zaskarżonej uchwały w istotny sposób narusza cytowane
przepisy art. 4, art. 21 ust. 1 oraz 2 a także ust. 3
ustawy o ochronie praw lokatorów. W ocenie Sądu
powyższe stwierdzone w zaskarżonej uchwale uchybienia o charakterze istotnych naruszeń prawa skutkują stwierdzeniem ich nieważności.
Omawiane przepisy wskazują na krąg osób uprawnionych do ubiegania się o wynajmowanie lokali
wchodzących w skład gminnych zasobów mieszkaniowych i tym samym tworzą podstawową zasadę
konstrukcyjną uchwały.
Mając powyższe na uwadze Sąd na podstawie
art. 147 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
(Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.) stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej
§ 1 ust. 2, ust. 3 oraz § 2 pkt 1. O tym, że zaskarżona
uchwała nie podlega wykonaniu Sąd orzekł na podstawie art. 152 p.p.s.a.
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WYROK
WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
SYGN. AKT II SA/GO 857/10
z dnia 29 grudnia 2010r.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym:

pobierana będzie opłata w wysokości 1zł za jedną
godzinę realizacji tych zajęć.

Przewodniczący

Sędzia WSA Mirosław Trzecki
(spr.)

Sędziowie

Sędzia WSA Maria Bohdanowicz

W § 4 uchwały zastrzeżono, iż miesięczna wysokość
w/w opłaty ustalana jest na podstawie stawki godzinowej oraz listy obecności dzieci i liczby godzin
pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji
podstawy programowej.

Sędzia WSA Ireneusz Fornalik
Protokolant

referent Marta Świetlik

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 grudnia
2010 roku sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego
w Żaganiu na uchwałę Rady Miejskiej w Iłowej
z dnia 2 grudnia 2009 roku Nr 291/5/XXXIV/09
w przedmiocie odpłatności za korzystanie za świadczeń w Przedszkolu Miejskim w Iłowej w zakresie
przekraczającym podstawę programową wychowania przedszkolnego.
I.

stwierdza nieważność § 3, § 4 i § 5 zaskarżonej uchwały,

II. określa, że zaskarżona uchwała w części wymienionej w punkcie I wyroku nie podlega
wykonaniu.
UZASADNIENIE
Dnia 2 grudnia 2009r. Rada Miejska w Iłowej podjęła
uchwałę Nr 291/5/XXXIV/09 w sprawie odpłatności
za korzystanie ze świadczeń w Przedszkolu Miejskim
w Iłowej w zakresie przekraczającym podstawę programową wychowania przedszkolnego. Uchwałę
podjęto na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia
7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U.
z 2004r. Nr 256, poz. 2577). Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego z 2010r. Nr 6, poz. 70.
W § 3 powyższej uchwały Rada ustaliła, iż za zajęcia
świadczone przez przedszkole ponad czas realizacji
podstawy programowej a obejmujące następujące
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i dydaktyczne:
1) gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój
psychofizyczne, emocjonalny i społeczny dziecka;
2) zabawy aktywizujące oraz badawczo-rozwijające
zainteresowania otaczającym światem;
3) zabawy plastyczne, muzyczne, teatralne, twórcze
i inne rozwijające zdolności dzieci oraz zaspokajające ich potrzebę aktywności i zainteresowania;
4) gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój
dziecka,

Z kolei w § 5 przedmiotowej uchwały ustalono, iż
zakres świadczeń, zasady pobierania opłat miesięcznych za świadczenia, termin obowiązywania
umowy oraz warunki jej wypowiedzenia, określa
umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami lub prawnymi opiekunami.
Pismem z dnia 27 października 2010r. skargę na w/w
uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. złożył Prokurator Rejonowy
w Żaganiu skarżąc ją w części obejmującej § 3, § 4
i § 5. Jednocześnie skarżący wniósł o stwierdzenie
nieważności uchwały z dnia 2 grudnia 2009r. w całości.
Skarżący zarzucił skarżonej uchwale istotne naruszenie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty, poprzez ustalenie w jej § 3 – 5
stałej opłaty miesięcznej za korzystanie ze świadczeń przedszkoli w czasie przekraczającym czas realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego i bez wskazania za jakie konkretnie świadczenia, które mogłyby przekraczać podstawy programowe wychowania przedszkolnego, opłata ta
będzie pobierana, a nadto że opłata ta będzie pobierana za prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i dydaktycznych faktycznie wchodzących
w skład podstawy programowej.
W uzasadnieniu skargi Prokurator podniósł, że
art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty upoważnił
radę gminy do ustalania opłat za świadczenia
w prowadzonych przez gminę przedszkolach publicznych z uwzględnieniem art. 6 ust. 1 tej ustawy
tj. z zastrzeżeniem, iż przedszkole publiczne musi
prowadzić bezpłatne nauczanie i wychowanie
w zakresie co najmniej podstaw programowych
wychowania przedszkolnego. Stąd opłaty wynikające z działalności tego rodzaju jednostek mogą być
ustalane i pobierane jedynie za świadczenia, które
nie mieszczą się w podstawach programowych wychowania przedszkolnego.
Tymczasem jak wskazał skarżący Rada Miejska
w Iłowej w przedmiotowej uchwale określiła miesięczną opłatę obejmującą pobyt dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym czas niezbędny do
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realizacji podstawy programowej ustalając ją na
podstawie liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu, a nie w oparciu o faktyczne, konkretne
świadczenia, które miałyby wykraczać poza podstawę programową wychowania przedszkolnego.
Za niedopuszczalne uznał także skarżący odesłanie
w § 5 w/w uchwały do umów cywilnoprawnych zawieranych pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami i opiekunami, a określających zakres świadczeń, zasady pobierania opłat i faktyczne uchylenie
się od regulacji tych kwestii w uchwale Rady Miejskiej. Skarżący podkreśli, iż obowiązkiem rady gminy ustalającej opłatę za usługi przedszkolne jest
wykazanie, iż wysokość obowiązku pieniężnego nałożonego na rodzica czy opiekuna dziecka korzystającego z usług przedszkola publicznego pozostaje
w związku z oferowaną mu usługą, wykazując
szczegółowo z jakiego tytułu opłata jest pobierana
tj. wskazanie rodzaju i wymiaru świadczenia oraz
poszczególnych stawek). Sposób ustalenia wysokości opłaty nie może być przy tym oderwany od faktycznych nakładów czynionych przez gminę na finansowanie świadczeń przedszkoli wykraczających
poza podstawę programową.
Zdaniem skarżącego wbrew w/w wymogom ustalona w zaskarżonej uchwale opłata ma charakter opłaty stałej i dodatkowo należnej faktycznie za świadczenia, które nie wykraczają poza podstawy programowe wychowania przedszkolnego określone
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
(Dz. U. Nr 4, poz. 17).
Skarżący zwrócił uwagę, iż porównując zakres podstawy programowej określony w cyt. rozporządzeniu z treścią zaskarżonej uchwały (§ 3) uznać należy,
iż zajęcia za które Rada uchwaliła opłatę w zdecydowanej większości wchodzą w skład podstawy
programowej określonej w rozporządzeniu, a która
winna być realizowana bezpłatnie.
Na poparcie swojej argumentacji Prokurator powołał się na orzecznictwo sądów administracyjnych,
w myśl którego niedopuszczalne jest określanie
opłat za korzystanie ze świadczeń wykraczających
poza
podstawy
programowe
realizowanych
w przedszkolach w sposób stały, niezależny od faktycznego korzystania z tych świadczeń przez wychowanków przedszkola.
Prokurator wskazał ponadto, iż ustawą z dnia 5 sierpnia 2010r. o zmianie ustawy o systemie oświaty
(Dz. U. Nr 148, poz. 991), która weszła w życie
1 września 2010r., dokonano modyfikacji dotychczasowej treści art. 6 i art. 14 ustawy o systemie oświaty. Jednakże zdaniem skarżącego powyższa modyfikacja nie ma wpływu na stwierdzenie nieważności
zaskarżonej uchwały w zakresie wskazanym przez
skarżącego, gdyż sąd administracyjny sprawując
wymiar sprawiedliwości przez kontrolę legalności
aktów prawa miejscowego ocenia zgodność z przepisami prawa powszechnie obowiązującymi według
stanu z daty podjęcia danego aktu prawa miejscowego. Prokurator podkreślił, iż stwierdzenie nieważ-
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ności konkretnych przepisów aktu prawa miejscowego skutkuje ich eliminacją z systemu prawa
z mocą ex tunc, czyli od chwili ich podjęcia. Akta taki
może znajdować zastosowanie zarówno do sytuacji
z przeszłości jak i do sytuacji przyszłych będąc jednocześnie podstawą do egzekwowania nieziszczonych dotychczas opłat za świadczenia przedszkoli.
Żądanie stwierdzenia nieważności uchwały w całości skarżący uzasadnił tym, iż wyeliminowanie kwestionowanych niniejszą skargą przepisów aktu prawa miejscowego, z uwagi na ich decydujące znaczenie dla stosowania zaskarżonego aktu, praktycznie pozbawi go bytu prawnego i uczyni go bezprzedmiotowym.
W odpowiedzi na skargę Rada Miejska w Iłowej
wniosła o umorzenie postępowania z uwagi na podjęcie przez Radę Miejską w dniu 17 września 2010r.
uchwały Nr 366/5/XLI/10 ustalającej wysokość opłaty
za świadczenia udzielone przez przedszkole publiczne w czasie przekraczającym ustalony czas, w trakcie którego zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu publicznym dla
którego organem prowadzącym jest gmina Iłowa.
Powyższa uchwała weszła w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego (Nr 96, poz. 1387) z mocą
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011r. Organ wskazał, iż zgodnie z treścią § 5 tejże uchwały z datą wejścia w życie uchwały z 17 września 2010r. utraciła
moc zaskarżona uchwała z 2 grudnia 2009r. Mając
na uwadze powyższe zdaniem organu zgodnie
z treścią art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia
2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej
zwanej p.p.s.a.) postępowanie sądowoadministracyjne winno zostać umorzone.
Ewentualnie w sytuacji nieuwzględnienia wniosku
o umorzenie organ wniósł o oddalenie skargi wskazując, iż w zaskarżonych uchwałach nie nastąpiło
istotne naruszenie przepisu art. 14 ust. 5 w zw.
z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie oświaty, gdyż
gmina jest uprawniona do ustalania opłat za świadczenia prowadzonych przez nią przedszkoli, które
przekraczają podstawy programowe. Zdaniem organu w/w przepis ma charakter bardzo ogólny tj. nie
zawiera żadnych norm jakie winna stosować rada
gminy ustalając wysokość przedmiotowych opłat za
przedszkole. Wobec powyższego w ocenie organu
uznać należy, iż ustawodawca w w/w zakresie pozostawił organowi uchwałodawczemu gminy dość
dużą dowolność zakreśloną jedynie treścią wcześniej wskazanych przepisów prawa.
Zdaniem organu ustalona w zaskarżonej uchwale
opłata nie wykazuje charakteru opłaty stałej, gdyż
jest ona ustalana za każdą rozpoczętą godzinę realizacji zajęć i pobierana jest jedynie w sytuacji, gdy
świadczeniobiorca korzysta z oferowanego mu
świadczenia. Zatem wysokość przedmiotowej opłaty
jest za każdym razem zróżnicowana w zależności od
ilości godzin w jakich dziecko korzysta ze świadczenia.
Organ nie podzielił także stanowiska skarżącego
zawartego w skardze co do braku wskazania w skar-
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żonej uchwale konkretnych świadczeń za jakie pobierana jest opłata oraz co do niedopuszczalności
odesłania w uchwale do umów cywilnoprawnych
pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami lub
opiekunami dziecka, która miałaby określać zakres
świadczeń czy zasady pobierania opłat. W ocenie
organu ustalenie konkretnych świadczeń na etapie
podejmowania uchwały jest wykraczające poza nakazy wynikające z dyspozycji art. 14 ust. 5 ustawy,
a ponadto jest to niemożliwe biorąc pod uwagę
przesłanki jakie muszą być spełnione aby konkretne
świadczenie mogło być ustalone jako proponowane
do zaoferowania, gdyż nakładałoby to na radę gminy obowiązek sprawdzenia przed podjęciem takiej
uchwały zakresu proponowanych na danym terenie
świadczeń wykraczających zakresem poza podstawę programową i obowiązek podjęcia decyzji, które
z tych świadczeń można zaproponować świadczeniobiorcom.

Dz. U. z 2008r. Nr 7, poz. 39 ze zm.), który stanowi,
że jeżeli uchwała organu samorządu terytorialnego
albo rozporządzenie wojewody są niezgodne z prawem, prokurator zwraca się do organu, który je wydał, o ich zmianę lub uchylenie albo kieruje wniosek
o ich uchylenie do właściwego organu nadzoru;
w wypadku uchwały organu samorządu terytorialnego prokurator może także wystąpić o stwierdzenie
jej nieważności do sądu administracyjnego.

Za zbyt daleko idące stwierdzenie uznał ponadto
organ wnioskowanie skarżącego, iż świadczenia
określone w treści § 3 uchwały mieszczą się w podstawie programowej, gdyż kierując się takim rozumowaniem każde proponowane świadczenie niezależnie od jego charakteru mieści się zatem w ramach podstawy programowej.

Uchwała Rady Miejskiej w Iłowej będąca przedmiotem kontroli sądowoadministarcyjnej, podjęta została w dniu 2 grudnia 2009r. Przedstawiona przez Radę wraz z odpowiedzią na skargę uchwała
Nr 366/5/XLI/10 z dnia 17 września 2010r. w sprawie
ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielone
przez przedszkole publiczne w czasie przekraczającym ustalony czas w trakcie którego zapewnia się
bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu publicznym dla którego organem prowadzącym jest gmina Iłowa w § 5 zawiera postanowienie
o utracie mocy obowiązującej zaskarżonej uchwały
uchwałę Nr 291/5/XXXIV/09 z dnia 2 grudnia 2009r.
w sprawie odpłatności za korzystanie ze świadczeń
w Przedszkolu Miejskim w Iłowej w zakresie przekraczającym podstawę programową wychowania
przedszkolnego. Natomiast w § 7 stwierdzono, że
uchwałą wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2011r.

W piśmie procesowym z dnia 15 grudnia 2010r. Prokurator oświadczył, iż wniosek o umorzenie postępowania nie znajduje uzasadnienia, gdyż pomimo
podjęcia uchwały z dnia 17 września 2010r. postępowanie dotyczące uchwały z 2 grudnia 2009r. nie
jest bezprzedmiotowe i nie przesądza o zbędności
wydania wyroku w sprawie. Zaskarżona uchwała
bowiem zachowuje moc obowiązującą od lutego
2010r. do chwili wejścia w życie uchwały podjętej
w dniu 17 września 2010r. Dodał także, iż zaskarżona
uchwała w sposób istotny naruszając prawo może
w dalszym ciągu rzutować na prawa i obowiązki
podmiotów powstałe przed datą ewentualnej utraty
mocy obowiązującej. W pozostały zakresie skarżący
podtrzymał stanowisko wyrażone w skardze.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Skarga zasługuje na uwzględnienie.
Stosownie do art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002r.
Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U.
Nr 153, poz. 1269 ze zm.), sądy administracyjne
sprawują wymiar sprawiedliwości między innymi
poprzez kontrolę działalności administracji publicznej. Kontrola taka sprawowana jest pod względem
zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią
inaczej (art. 1 § 2 tej ustawy). Zakres kontroli administracji publicznej obejmuje także orzekanie
w sprawach skarg na akty prawa miejscowego oraz
inne akty organów jednostek samorządu terytorialnego (art. 3 § 1 w związku z § 2 pkt 5 i 6 ustawy
z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu
przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153,
poz. 1270 ze zm.), dalej p.p.s.a.
Kompetencja Prokuratora do wniesienia skargi znajduje swe umocowanie w art. 5 ustawy z dnia
20 czerwca 1985r. o prokuraturze (tekst jednolity:

Mając na względzie stanowisko zaprezentowane
przez organ samorządu terytorialnego w piśmie
z dnia 26 listopada 2010r. skierowanym do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie
Wielkopolskim, Sąd ten uznał za konieczne, jeszcze
przed wdaniem się w rozważania merytoryczne,
ocenić słuszność przedstawionego tam wniosku
o umorzenie postępowania wszczętego skargą Prokuratora.

Na podstawie wskazanej regulacji uznać należy, że
zaskarżona uchwała obowiązuje jeszcze w chwili
orzekania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i nie jest bezprzedmiotowym orzekanie o jej
zgodności z prawem.
Dodać też należy, że zaskarżona uchwała istniała
w obrocie prawnym przez rok i jako powszechnie
obowiązujące w tym czasie prawo wywoływała
skutki prawne. Abstrahując zatem od faktu, iż zaskarżona uchwała stanowi obowiązujący w chwili
orzekania przez Sąd akt prawny, zważyć należy także, iż zaskarżenie uchwały samorządu terytorialnego
przez Prokuratora ma na celu stwierdzenie jej nieważności ex tunc. Istotą sądowej kontroli sprawowanej przez sądy administracyjne jest ocena legalności zaskarżonych aktów i czynności według stanu
prawnego i faktycznego sprawy z daty ich podjęcia.
Zmiana lub uchylenie zaskarżonej do sądu uchwały
nie czyni zbędnym wydania przez sąd wyroku, jeżeli
zaskarżona uchwała może być zastosowana do sytuacji z okresu poprzedzającego jej podjęcie. Tak
więc uchylenie zaskarżonej uchwały przez organ,
który ją podjął, przed wydaniem zaskarżonego wyroku, nie czyni bezprzedmiotowym rozpoznania
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skargi na tą uchwałę. Uchylenia uchwały nie można
bowiem utożsamiać z uwzględnieniem skargi,
a skutki stwierdzenia nieważności uchwały polegające na orzeczeniu o jej nieważności od daty jej podjęcia, są dalej idące niż uchylenie uchwały wywierające skutki od daty uchylenia (por. stanowisko
P. Chmielnickiego w glosie do wyroku Naczelnego
Sądu Administracyjnego z dnia 16 września 2003r.
sygn. II SA/Wr 854/03 publ. Samorząd Terytorialny
z 2005r. z. 7 – 8, poz. 125, wyrok Naczelnego Sądu
Administracyjnego z dnia 22 marca 2007r. sygn. akt
II OSK 1776/06 publ. LEX Nr 327767).
W uchwale z dnia 14 września 1994r. W 5/94 OTK
1994, Nr 2, poz. 44 Trybunał Konstytucyjny – dokonując wykładni postanowień art. 101 ust. 1 u.s.g. –
przyjął, że przewidziana w powołanym przepisie
skarga na uchwałę organu gminy jest dopuszczalna
również wówczas, gdy uchwała została wprawdzie
uchylona lub zmieniona, lecz może być stosowana
do sytuacji z okresu poprzedzającego uchylenie lub
zmianę, a zmiana lub uchylenie podjętej przez organ
gminy uchwały w sprawie z zakresu administracji
publicznej dokonana po zaskarżeniu tej uchwały do
sądu administracyjnego nie czyni zbędnym wydania
przez sąd administracyjny wyroku, jeżeli zaskarżona
uchwała może być stosowana do sytuacji z okresu
poprzedzającego uchylenie lub zmianę uchwały
(por. również glosę aprobującą do tej uchwały
P. Tuleji, Monitor Prawniczy 1995, Nr 5, s.141).
W konsekwencji w judykaturze i doktrynie prezentowany jest pogląd, który Sąd orzekający aprobuje,
że uchylenie uchwały przez organ, który ją podjął,
uzasadnia umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego wyłącznie wówczas, gdy zaskarżona
uchwała nie wywołuje już żadnych skutków prawnych (wyrok NSA z dnia 4 marca 2005r. OSK
1290/04, W. Chróścielewski, Z. Kmieciak Postępowanie w sprawach nadzoru nad działalnością komunalną. W-wa 1995, s. 137), a taka sytuacja w niniejszej sprawie nie zachodzi.
Wskazana konstatacja powoduje konieczność podjęcia dalszych, merytorycznych rozważań, co do
słuszności zarzutów postawionych w skardze.
Na ich wstępie zauważyć należy, iż po wniesieniu
skargi Sąd, zgodnie z art. 147 u.p.p.s.a. w razie jej
uwzględnienia, orzeka o nieważności uchwały albo
stwierdza, że wydana została z naruszeniem prawa,
jeżeli przepis szczególny wyłącza stwierdzenie jej
nieważności. Wprowadzając sankcję nieważności
jako następstwo naruszenia prawa, ustawodawca
nie określił rodzaju naruszenia prawa, które prowadziłoby do zastosowania tej sankcji.
Zasadnym jest zatem sięgnięcie do przepisów ustawy o samorządzie gminnym, gdzie przewidziano
dwa rodzaje naruszeń prawa, które mogą być wywołane przez ustanowienie aktów uchwalanych
przez organy gminy. Mogą być to naruszenia istotne
lub nieistotne (por. art. 91 ustawy). Jednak i tu brak
ustawowego zdefiniowania obu naruszeń, co stwarza konieczność sięgnięcia do stanowiska wypracowanego w tym zakresie w doktrynie i w orzecznictwie. Za „istotne” naruszenie prawa uznaje się
uchybienie, prowadzące do skutków, które nie mogą

Poz. 718

być tolerowane w demokratycznym państwie prawnym. Do nich zalicza się między innymi naruszenie
przepisów prawa ustrojowego oraz prawa materialnego, a także przepisów regulujących procedury
podejmowania uchwał (por. M. Stahl, Z. Kmieciak,
Akty nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego w świetle orzecznictwa NSA i poglądów
doktryny, Samorząd Terytorialny 2001, z. 1 – 2,
s. 101 – 102).
W judykaturze za istotne naruszenie prawa (będące
podstawą do stwierdzenia nieważności aktu) przyjmuje się, że są to takiego rodzaju naruszenia prawa
jak: podjęcie uchwały przez organ niewłaściwy, brak
podstawy do podjęcia uchwały określonej treści,
niewłaściwe zastosowanie przepisu prawnego będącego podstawą podjęcia uchwały, naruszenie
procedury podjęcia uchwały (por. wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 lutego 1998r.,
II SA/Wr 1459/97, OwSS 1998/3/79, z dnia 8 lutego
1996r., SA/Gd327/95, OwSS 1996, Nr 3, poz. 90).
Stwierdzenie nieważności uchwały może nastąpić
więc tylko wtedy, gdy uchwała pozostaje w wyraźnej sprzeczności z określonym przepisem prawnym,
co jest oczywiste i bezpośrednie oraz wynika to
wprost z treści tego przepisu. Nie jest zaś konieczne
rażące naruszenie, warunkujące stwierdzenie nieważności decyzji czy postanowienia, o jakim mowa
w przepisie art. 156 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Natomiast w przypadku nieistotnego naruszenia nie
stwierdza się nieważności uchwały lub zarządzenia,
ograniczając się do wskazania, iż uchwałę lub zarządzenie wydano z naruszeniem prawa.
Uwzględniając przytoczone zasady oceny obowiązującej w postępowaniu sądowoadministracyjnym
należy stwierdzić, że zaskarżona uchwała nie mogła
być utrzymana w obrocie prawnym, gdyż została
podjęta z istotnym naruszeniem wskazanych dalej
przepisów.
Przedmiotem
kontroli
Sądu
jest
uchwała
Nr 291/5/XXXIV/09 z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie odpłatności za korzystanie ze świadczeń
w Przedszkolu Miejskim w Iłowie w zakresie przekraczającym podstawę programową wychowania
przedszkolnego.
Zdaniem Sądu, w pierwszej kolejności przesądzenia
wymagała kwestia charakteru prawnego zaskarżonej
uchwały, jako zagadnienia o najdalej idących konsekwencjach dla bytu prawnego tego aktu. Co prawda
brak jest legalnej definicji aktu prawa miejscowego,
jednakże w orzecznictwie i doktrynie ugruntował się
pogląd, iż aktem prawa miejscowego jest akt, którego adresatem jest szeroki krąg adresatów (którzy
mogą być jednak w jakiś sposób określeni) oraz
został wydany na podstawie i w granicach upoważnienia ustawowego (np. wyrok Naczelnego Sądu
Administracyjnego z dnia 5 kwietnia 2002r. Sygn.
akt I SA 2160/2001 LEX 81765, wyrok Naczelnego
Sądu Administracyjnego z dn. 3 października 2006r.
Sygn. akt I OSK 908/06, niepublik., wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 listopada
2005r. Sygn. akt I OSK 971/2005, LEX Nr 196727).
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Obecnie nie budzi już wątpliwości, że uchwała podejmowana na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (jednolity tekst: Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 ze zm. –
przytaczanej w dalszych wywodach jako "ustawa
oświatowa" jest aktem normatywnym o charakterze
aktu prawa miejscowego. Pogląd taki zaprezentowany w orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 listopada 2005r. (I OSK 971/05,
LEX Nr 196727) został zaaprobowany i podzielony
również w innych orzeczeniach sądów administracyjnych.
W ocenie NSA, za takim charakterem uchwały podejmowanej na podstawie upoważnienia wynikającego z art. 14 ust. 5 ustawy oświatowej przemawia
przede wszystkim to, że jest ona wydawana na podstawie upoważnienia ustawowego i zawiera normy
prawne, które adresowane są do każdego, w określonym w normie stanie hipotetycznym. Adresatem
norm zawartych w takiej uchwale będzie bliżej nieokreślona grupa rodziców lub opiekunów prawnych
dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.
W zaskarżonej uchwale w § 3 Rada postanowiła, iż
za zajęcia świadczone przez przedszkole ponad czas
realizacji podstawy programowej a obejmujące następujące zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i dydaktyczne:
1) gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój
psychofizyczne, emocjonalny i społeczny dziecka;
2) zabawy aktywizujące oraz badawczo-rozwijające
zainteresowania otaczającym światem;
3) zabawy plastyczne, muzyczne, teatralne, twórcze
i inne rozwijające zdolności dzieci oraz zaspokajające ich potrzebę aktywności i zainteresowania;
4) gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój
dziecka,
pobierana będzie opłata w wysokości 1 zł za jedną
godzinę realizacji tych zajęć.
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Z przywołanego wyżej przepisu wynika jasno, że
zakres udzielonego radzie upoważnienia sprowadza
się do ustalenia opłaty.
W tym miejscy należałoby określić znaczenie użytego w treści art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty
pojęcia „opłata”, gdyż nie istnieje jego definicja
ustawowa.
Bezwzględnie, pośród danin publicznych dokonać
można wyodrębnienia dwóch kategorii: podatków
i opłat. Podstawą tego rozróżnienia jest koncepcja
ekwiwalentności. Opłaty wydają się stanowić wynagrodzenie za związane z kosztami działania władzy.
Nakładanie opłat jest dopuszczalne w trzech sytuacjach, jeśli obywatel korzysta z obiektów i urządzeń
należących do państwa (np. opłaty za przyłączenie
do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej), jeśli jego
udziałem staje się jakiś przywilej ze strony państwa
(opłaty koncesyjne), a także jeśli organ państwa
musi zajmować się sprawami obywatela (m.in. wydawanie zaświadczeń, zezwoleń itd.).
Opłatę możemy zatem zdefiniować jako przymusową odpłatność, nakładaną przez władze publiczne za
oferowane świadczenie na rzecz obywatela. Istnieje
więc charakterystyczny dla opłat związek przyczynowy między świadczeniem pieniężnym dłużnika
(opłatą), a świadczeniem wzajemnym administracji
publicznej. Opłata stanowi więc instytucję prawnofinansową, której istotną cechą jest ekwiwalentność.
Pobiera się ją w związku z wyraźnie wskazanymi
usługami i czynnościami organów państwowych lub
samorządowych, dokonywanych w interesie konkretnych podmiotów. Opłata stanowi zatem swoistą
zapłatę za uzyskanie zindywidualizowanego świadczenia oferowanego przez podmiot prawa publicznego.
Zdaniem Sądu, taki właśnie charakter ma opłata
ustalona na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty (por. M. Pilich, Ustawa o systemie
oświaty. Komentarz, Dom Wydawniczy ABC Warszawa 2006, str. 157).

W § 4 uchwały zastrzeżono, iż miesięczna wysokość
w/w opłaty ustalana jest na podstawie stawki godzinowej oraz listy obecności dzieci i liczby godzin
pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji
podstawy programowej. Z kolei w § 5 przedmiotowej uchwały ustalono, iż zakres świadczeń, zasady
pobierania opłat miesięcznych za świadczenia, termin obowiązywania umowy oraz warunki jej wypowiedzenia, określa umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami
lub prawnymi opiekunami.

Definicję pojęcia „podstawa programowa wychowania przedszkolnego lub podstawa programowa
kształcenia ogólnego” zawarto w art. 3 pkt 13 ustawy oświatowej – oznacza ono obowiązkowe zestawy
celów i treści nauczania, w tym umiejętności opisane w formie ogólnych i szczegółowych wymagań
dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinien
posiadać uczeń po zakończeniu określonego etapu
edukacyjnego, oraz zadania wychowawcze szkoły,
uwzględniane odpowiednio w programach wychowania przedszkolnego i programach nauczania oraz
umożliwiające ustalenie kryteriów ocen szkolnych
i wymagań egzaminacyjnych.

Uchwalając powyższe regulacje jako podstawę
prawną aktu normatywnego, w którym je zawarto
Rada Miejska w Iłowej wskazała art. 14 ust. 5 ustawy
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.), w którym
ustawodawca upoważnił radę gminy do ustalania
opłat za świadczenia w prowadzonych przez gminę
przedszkolach publicznych z uwzględnieniem art. 6
pkt 1 tej ustawy.

Zgodnie z delegacją zawartą w art. 22 ust. 2 pkt 2
lit a ustawy o systemie oświaty, podstawę programową wychowania przedszkolnego ustala w drodze
rozporządzenia minister właściwy do spraw o światy
i wychowania. W dacie uchwalania przedmiotowej
uchwały podstawę programową wychowania
przedszkolnego określono w załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programo-
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wej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia
ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U.
z 2009r. Nr 4, poz. 17). Normodawca wskazał, iż
podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji
dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.
Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego w równej mierze pełnią funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do
ich potrzeb rozwojowych. Określając cele wychowania przedszkolnego (1 – 10) rozporządzenie wskazuje, iż są one realizowane we wszystkich obszarach
działalności edukacyjnej przedszkola. W każdym
z obszarów podane są umiejętności i wiadomości,
którymi powinny wykazywać się dzieci pod koniec
wychowania przedszkolnego. Dalej podstawa programowa wskazuje 15 obszarów w jakich należy
wspomagać rozwój, wychowywać i kształcić dzieci,
aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego.
Nadto wskazać należy, iż w przepisie § 10 ust. 2
pkt. 1 załącznika Nr 1 do rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001r.
w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624
ze zm.) określono, że statut przedszkola określa
dzienny czas pracy przedszkola ustalony przez organ
prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i rady
przedszkola, w tym czas przeznaczony na realizację
podstawy programowej wychowania przedszkolnego, nie krótszy niż 5 godzin dziennie.
W świetle przywołanych przepisów, nie budzi również wątpliwości kompetencja rady do ustanowienia
opłat za świadczenia w prowadzonych przez gminę
przedszkolach publicznych, przy czym opłaty te mogą być ustalane tylko za świadczenia przekraczające
minimum programowe wychowania przedszkolnego. Rada nie może zaś ustalać w uchwale opłat za
pobyt dziecka w przedszkolu publicznym jeżeli realizuje ono jedynie podstawy programowe, gdyż
mieszczące się w tym zakresie świadczenia są bezpłatne.
Konsekwentnie do powyższego rada gminy nie może ustalać odpłatności za świadczenia, które mieściłyby się w podstawie programowej wychowania
przedszkolnego, gdyż świadczenia takie są bezpłatne, a także nie może obciążać opłatami rodziców
dziecka korzystającego wyłącznie z pięciogodzinnej
opieki przedszkolnej.
W orzecznictwie sądowoadministracyjnym wielokrotnie podkreślano, że uchwalona na mocy art. 14
ust. 5 ustawy opłata nie może mieć charakteru stałego, wynika z niej bowiem wówczas obowiązek jej
ponoszenia w każdym przypadku uczęszczania przez
dziecko do przedszkola, bez uwzględnienia przy tym
rodzaju świadczeń, ich jakości czy czasu trwania.
W wyroku z dnia 3 marca 2009r., I OSK 1189/08 Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, iż ustalenie
opłaty na sztywnym poziomie zobowiązującej do jej
ponoszenia niezależnie od czasu korzystania i charakteru dodatkowych świadczeń opiekuńczo – wy-
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chowawczych oferowanych przez dane przedszkole,
stanowi istotne naruszenie art. 14 ust. 5 ustawy
o systemie oświaty.
Podobny pogląd został wyrażony w wyrokach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 21 maja 2008r., IV SA/Wr 150/08, z dnia
5 lutego 2008r., III SA/Wr 622/07 (Lex Nr 372638),
z dnia 30 maja 2007r., IV SA/Wr 122/07 (Lex
Nr 322173), z dnia 24 września 2008r., III SA/Wr
358/08, z dnia 8 sierpnia 2006r., IV SA/Wr 94/06 (Lex
Nr 235607), z dnia 18 lipca 2007r., IV SA/Wr 213/07
(Lex Nr 471665), z dnia 7 maja 2008r., wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 29 maja 2008r., III SA/Lu 167/08, wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 19 marca 2009r., III SA/Gd 476/08, wyroku
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 22 lipca 2009r. II SA400/09 i w wyroku
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 3 września 2009r. sygn. akt II SA/Go
497/09 (Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych – www.nsa.gov.pl).
Ustawową zasadą jest, że przedszkole publiczne
prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej w załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia
ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U.
z 2009r. Nr 4, poz. 17).
Działalność przedszkoli w pozostałym zakresie,
w szczególności obejmującym zajęcia ponadprogramowe jest odpłatna. Gmina zatem nie jest
uprawniona do pobierania od rodziców (opiekunów)
dzieci korzystających z przedszkoli publicznych opłat
za zajęcia, które mieszczą się w ramach określonych
w załączniku Nr 1 do wspomnianego wyżej rozporządzenia. Opłaty mogą dotyczyć wyłącznie świadczeń w załączniku tym nie wymienionych. Wskazany
akt wykonawczy określając zajęcia mieszczące się
w granicach podstawy programowej kieruje się
głównie celem, jaki poprzez te zajęcia należy osiągnąć w zakresie rozwoju dziecka. Taka konstrukcja
przepisów prawa może powodować trudności
w zdefiniowaniu przez organ uchwałodawczy gminy
tych zajęć, które tą podstawę programową przekraczają i mogą być realizowane przez przedszkole za
opłatą. Tym niemniej nie zwalnia to organu z tego
obowiązku. Organ uchwałodawczy musi w taki sposób oznaczyć zakres oferowanych przez przedszkole
odpłatnych usług, aby dały się one w sposób bezpośredni i jednoznaczny odróżnić od zajęć zdefiniowanych w ramach podstawy programowej określonej wskazanym rozporządzeniem.
Obowiązkiem organu samorządu terytorialnego
uchwalającego opłatę za usługi przedszkolne jest
również wykazanie, iż wysokość obowiązku pieniężnego nałożonego na rodzica dziecka korzystającego
z usług przedszkola publicznego pozostaje w związku przyczynowym z oferowanym mu świadczeniem.
Uchwała powinna precyzyjnie określać poszczególne świadczenia przekraczające podstawę progra-
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mową, oferowane przez przedszkole publiczne,
a także wskazywać co składa się na każde z tych
świadczeń. Organ samorządu terytorialnego, ustanawiając opłatę powinien określić jej wysokość za
każde ze świadczeń z osobna. Zasadnie wskazywał
skarżący, iż sposób ustalenia odpłatności powinien
być przekonujący, oparty na kalkulacji ekonomicznej
i zasadzie ekwiwalentności, a argumentacja za nim
przemawiająca racjonalna i stosownie uzasadniona.
Brak czytelności co do zakresu dodatkowych świadczeń opiekuńczo-wychowawczych i odpowiadającej
im opłaty, pozbawia rodziców dzieci, przy podejmowaniu decyzji w kwestii korzystania z usług
przedszkola, możliwości dokonania rzetelnej oceny
w tym zakresie.
Zdaniem Sądu zaskarżona uchwała powyższych
wymogów nie spełnia. W istocie bowiem wprowadza ona jedną, stałą opłatę w wysokości 1zł za godzinę zajęć w przedszkolu. Na stały charakter opłaty
wskazuje przede wszystkim ogólnikowe i zbiorcze
określenie rodzaju świadczeń z przypisaniem każdej
z ich kategorii opłaty w wysokości 1zł. Takie ogólnikowe i zbiorcze ujęcie zajęć "rozszerzonych" uznanych za przekraczające podstawę programową jest
niewystarczające. Analiza uregulowań uchwały Rady prowadzi do wniosku, iż organ stanowiący tej
gminy nie zrealizował powinności wykazania, iż wysokość świadczenia pieniężnego nałożonego na
rodzica dziecka korzystającego z usług przedszkola
publicznego pozostaje w związku przyczynowym
z oferowaną mu usługą. Skoro ustawodawca upoważnia organ samorządu terytorialnego do ustalenia opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych, przeto przy wykonywaniu tej kompetencji organ stanowiący nie może poprzestać na określeniu opłaty jedynie według kryterium czasu przebywania dziecka w przedszkolu ponad czas wymagany na realizację podstawy programowej, bez skonkretyzowania poszczególnych
świadczeń (rodzajowego i czasowego) oraz odpowiadających im usług, a także przedstawienia kalkulacji ekonomicznej. Brak czytelności co do zakresu
dodatkowych świadczeń opiekuńczo wychowawczych i odpowiadającej im opłaty pozbawia rodziców lub opiekunów dzieci, przy podejmowaniu decyzji w kwestii korzystania z usług przedszkola, możliwości dokonania rzetelnej oceny w tym zakresie.
Za przedstawienie przekonywującej kalkulacji ekonomicznej nie może być uznane odniesienie poszczególnych, tematycznie tylko opisanych rodzajów
świadczeń ponadprogramowych do opłaty w wysokości 1zł za godzinę zajęć. Nie wynika bowiem
z niego, na jakich przesłankach oparto wskazane
wyliczenie oraz czy ustalona w ten sposób opłata
jest adekwatna do oferowanego świadczenia. Zauważyć należy, że przypisanie poszczególnym rodzajom zajęć „rozszerzonych” wymienionych w § 3
uchwały, określonej stawki godzinowej oznacza jedynie, iż nadal mamy do czynienia ze stałymi opłatami, którą ponosić ma rodzic (opiekun) dziecka.
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Ujęcie kosztów jako całość sprawia, że poza kontrolą
pozostaje czy w opłacanych zajęciach mieszczą się
wyłącznie świadczenia przekraczające podstawy
programowe wychowania przedszkolnego czy
mieszczą się także świadczenia zaliczone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej do podstawy
programowej. Przepis § 3 zaskarżonej uchwały nie
zawiera jakiejkolwiek kalkulacji opłaty i brak jest
wyjaśnienia, dlaczego wysokość opłaty ustalono
akurat w wysokości wskazanej w tym przepisie.
Podkreślenia też wymaga, że porównanie treści § 3
kontrolowanej uchwały z treścią załącznika Nr 1 do
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia
ogólnego w poszczególnych typach szkół wskazuje,
iż tak ogólnikowo sformułowanie i obejmujące szeroki zakres tematyczny „rozszerzone zajęcia” o jakich mowa w uchwale w znacznej części wchodzą
w skład podstawy programowej, w ramach realizacji
której świadczenia muszą być oferowane przez gminę bezpłatnie.
Za pozbawione podstaw prawnych Sąd uznał odesłanie w § 5 zaskarżonej uchwały Rady do ustalenia
zakresu świadczeń i zasad pobierania opłat w drodze umów cywilnoprawnych zawieranych przez dyrektora przedszkola z rodzicami (opiekunami) dzieci.
Taka regulacja wykracza poza przyznane radzie
kompetencje uchwałodawcze.
Mając powyższe na uwadze Sąd – na podstawie
art. 147 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
(Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) w związku z art. 94
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym – stwierdził nieważność zaskarżonej
uchwały w części dotyczącej § 3, § 4 i § 5.
Zauważyć należy, iż w dacie rozstrzygania przez Sąd
w niniejszej sprawie obowiązywała treść przepisów
art. 6 ust. 1 i art. 14 ust. 5 ustawy oświatowej znowelizowana przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia
2010r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U.
Nr 148, poz. 991). Od dnia 1 września 2010r. art. 14
ust. 5 ww. ustawy otrzymał brzmienie: „organ prowadzący ustala wysokość opłat za świadczenia
udzielane przez: 1) przedszkole publiczne w czasie
przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa
w art. 6 ust. 1 pkt 2; 2) publiczną inną formę wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym
czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki
ustalony dla przedszkoli publicznych na podstawie
art. 6 ust. 1 pkt 2”. Zgodnie natomiast z art. 6 ust. 1
pkt 2 ustawy w nowym brzmieniu, przedszkolem
publicznym jest przedszkole, które zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie
ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym
niż 5 godzin dziennie.
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Powyższa zmiana przepisów pozostaje jednak bez
wpływu na sądową ocenę legalności aktu prawa
miejscowego, której należało dokonać z uwzględnieniem stanu prawnego obowiązującego w dacie
podejmowania zaskarżonej uchwały przez radę
gminy. Nadto w kontekście powyższej nowelizacji
ustawy oświatowej aktualne pozostają powyższe
wywody w zakresie obowiązku właściwej konkretyzacji i ekwiwalentności opłaty publicznej ustalanej
przez organ jednostki samorządu terytorialnego.
Kwestią końcową pozostawało jeszcze zastosowanie
w sprawie art. 152 ppsa.
Skład Sądu orzekający w niniejszej sprawie skłania
się ku poglądowi, że instytucja wstrzymania zaskarżonego aktu dotyczy także w przedmiotowej sytuacji
aktu prawa miejscowego. Dostrzec należy, iż pogląd
konkurencyjny (vide: wyrok NSA z dnia 16 marca
2010r., l OSK 1646/09), odwołujący się przede
wszystkim do stanowiska zawartego w uchwale
7 sędziów NSA z dnia 15 maja 2000r., (OPS 1/00,
publ. ONSA 2000, Nr 4, poz. 134) dotyczył art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 1995r. o Naczelnym
Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368 ze
zm.). Zgodnie z jego nieobowiązującą już treścią
"wniesienie skargi do sądu nie wstrzymuje wykonania aktu lub zawieszenia czynności, jednakże sąd
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może na wniosek strony lub z urzędu wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania tego aktu lub
zawieszeniu czynności, zwłaszcza jeżeli zachodzi
niebezpieczeństwo wyrządzenia skarżącemu znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków". Przepis ten w istocie zatem odpowiada w obecnej regulacji art. 61 § 1 i § 3 ppsa. Natomiast zakres zastosowania przepisu art. 152 ppsa
dotyczy wykonalności w szerokim jej sensie. Zwrot
„w razie uwzględnienia skargi sąd w wyroku określa, czy i w jakim zakresie akt lub czynność nie mogą
być wykonane”, użyty w komentowanym przepisie,
należy zatem traktować jako synonim określenia
"czy i w jakim zakresie zawieszona jest moc (skutek
prawny) aktu lub czynności". W tej sytuacji to czy
konkretny akt poddaje się wykonaniu w sensie czynienia użytku z uprawnienia bądź wypełnienia obowiązku z niego wynikającego nie ma znaczenia dla
rozstrzygnięcia, o którym stanowi wymieniony
przepis (vide: Z. Kmieciak, glosa do wyroku NSA
z dnia 29 kwietnia 2004r., OSK 591/04, publ. OSP
2005/4/50; także R. Sawuła, Stosowanie art. 152
prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Wybrane zagadnienia, publ. PiP z 2004/8/71
i powołane tam poglądy ).
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WYROK
WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
SYGN. AKT II SA/GO 1097/10
z dnia 29 grudnia 2010r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym:
Przewodniczący

Sędzia WSA Dariusz Skupień
(spr.)

Sędziowie

Sędzia NSA Jan Grzęda
Sędzia WSA Joanna Wierchowicz

Protokolant

Asystent sędziego Katarzyna
Kołodziej - Kobierowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 grudnia
2010r. sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego
w Strzelcach Krajeńskich na uchwałę Rady Miejskiej
w Dobiegniewie z dnia 27 listopada 2008r.
Nr XXVIII/184/08 w przedmiocie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
stwierdza nieważność § 2 uchwały Rady Miejskiej
w Dobiegniewie z dnia 27 listopada 2008r.
Nr XXVIII/184/08 w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych.
UZASADNIENIE
Pismem z dnia 8 października 2010r. Prokurator Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich wniósł skargę na

uchwałę Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia
27 listopada 2008r. Nr XXVIII/184/08, w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych, wnosząc o stwierdzenie nieważności § 2 tej ustawy.
Z akt sprawy wynika następujący stan faktyczny:
Dnia 27 listopada 2008r., została przez Radę Miejską
z Dobiegniewa podjęta uchwała Nr XXVIII/184/08
w sprawie określenia wysokości stawek od środków
transportowych.
W § 2 tej uchwały, uregulowano, że zwalnia się od
podatku od środków transportowych, autobusy będące własnością gminy wykorzystywane do zbiorowego przewozu dzieci do szkół. Jako podstawę
prawna podjętej uchwały wskazano także art. 12
ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jednolity:Dz. U. z 2006
Nr 121, poz. 844 z późn. zm.).
Z treści skargi wynika, że uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z dnia 1 grudnia 2008r. (Dz. U. Lubus. Nr 124,
poz. 1873). Wnosząc o stwierdzenie nieważności
§ 2 wskazanej uchwały Rady Miejskiej w Dobie-
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gniewie, Prokurator zarzucił obrazę art. 12 ust. 4
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zw.
z art. 217 Konstytucji RP, stanowiącą rażące naruszenie prawa poprzez ustanowienie zwolnienia autobusów będących własnością gminy wykorzystywanych do zbiorowego przewozu dziecino szkół
z podatku od środków transportowych, a tym samym zastosowanie zwolnienia podatkowego o charakterze mieszanym, tj. podmiotowo – przedmiotowym, podczas gdy rada gminy posiada kompetencje
do ustanowienia jedynie zwolnień przedmiotowych
w podatku od środków transportowych.
Prokurator wskazał także, że zaskarżona uchwała
obowiązywała w okresie od 1 stycznia 2009 do
31 grudnia 2009, niemniej jednak w okresie obowiązywania wywarła skutki w zakresie nie uiszczenia
należności publiczno- prawnych. Wyrok stwierdzający nieważność zaskarżonego aktu będzie miał charakter deklaratoryjny i wywierać będzie skutki
ex tunc.
W udzielonej odpowiedzi na skargę, organ administracji samorządowej, wniósł o odrzucenie skargi.
W uzasadnieniu podnosząc, że w momencie wniesienia skargi w październiku 2010r., zaskarżona
uchwała już nie obowiązywała. W związku tym brak
jest przedmiotu kontroli sądowej, skarga zatem na
podstawie art. 58 § 1 pkt 6 P.p.s.a. powinna zostać
odrzucona. Organ powołał się na postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 marca 2010r., wydane w sprawie II OSK 2032/09. Na
rozprawie 29 grudnia 2010r., Prokurator złożył
oświadczenie o cofnięciu skargi, wnosząc o umorzenie postępowania.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Skarga jest zasadna.
W pierwszej kolejności należało odnieść się do podniesionego w odpowiedzi na skargę wniosku o odrzucenie skargi, mając na uwadze brak w momencie
jej wniesienia przez Prokuratora przedmiotu
tj. uchwały Rady Miejskiej w Dobiegniewie
Nr XXVIII/184/08 z dnia 27 listopada 2008r., która
przestała obowiązywać z końcem 2009r. Organ powołał się na argumentację prawną zawartą w postanowieniu Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 23 marca 2010 w sprawie II OSK 2032/09. Sąd
orzekający podziela argumentację prawną zawartą
w tym orzeczeniu, jednak orzeczenie to nie rozstrzygało kwestii skutków prawnych jakie wywołuje
stwierdzenie nieważności uchwały, które wywołuje
skutki od chwili jej podjęcia (ex tunc). W tej sytuacji
uchwałę należy potraktować tak jakby nigdy nie
została podjęta. Zatem uchylenie zaskarżonej
uchwały przez organ, który ją podjął, lub jej wygaśnięcie z uwagi na upływ okresu na jaki została podjęta przed jej zaskarżeniem nie czyniło bezprzedmiotowym rozpoznania skargi o stwierdzenie jej nieważności (tak też NSA w wyroku z dnia 4 listopada
2010 sygn. akt II OSK 1783/10 (cbois.nsa.gov.pl)).
Sąd nie mógł uwzględnić złożonego na rozprawie
przez Prokuratora wniosku o umorzenie postępowania, z powodu cofnięcia przez niego skargi, albo-
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wiem cofnięcie skargi było niedopuszczalne, gdyż
dotyczyło aktu dotkniętego wadą nieważności –
art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
(Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).
Odnosząc się do kwestii merytorycznej przypomnieć
należy, że z art. 168 Konstytucji RP wynika prawo
jednostek samorządu terytorialnego do ustalania
wysokości podatków i opłat lokalnych w zakresie
ustalonym ustawą. Dalej kompetencje samorządu
terytorialnego w tym zakresie regulują ustawy dotyczące poszczególnych samorządów.
I tak na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) na podstawie
upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo
stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązującego na obszarze gminy, przy czym zgodnie z art. 18
ust. 2 pkt 8 tejże ustawy podejmowanie uchwał
w sprawach podatków i opłat należy do wyłącznej
właściwości rady gminy lecz podejmować te uchwały rada może tylko w granicach określonych w odrębnych ustawach. Pierwszy z wymienionych przepisów przyznaje kompetencje radzie gminy do określenia przez nią, w drodze uchwały, wysokości stawek podatku od środków transportowych. Natomiast w art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2008 Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) radzie gminy
zostało przyznane uprawnienie do wprowadzenia
innych zwolnień przedmiotowych niż określone
w ust. 1 tego artykułu, z wyjątkiem zwolnień dotyczących pojazdów, o których mowa w art. 8 pkt 2, 4
i 6 tej ustawy. Jak z powyższego wynika, ustawa
o podatkach i opłatach lokalnych przewiduje kompetencje rady gminy w przedmiocie zwolnień od podatku od środków transportowych jedynie w zakresie zwolnień o charakterze przedmiotowym. Treść
upoważnienia zawartego w art. 12 ust. 4 tej ustawy
jest przy tym jednoznaczna. Podejmując uchwały
podatkowe rada gminy nie może pominąć nie tylko
wyżej wskazanych przepisów ustawowych, ale także
przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
W art. 84 Konstytucji stanowi, że każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie, co
odnosi się także do danin publicznych, o których
mowa w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.
Z kolei art. 217 Konstytucji określa, że nakładanie
podatków, innych danin publicznych, określanie
podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek
podatkowych, a także zasad przyznawania ulg
i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych
od podatków następuje w drodze ustawy.
Jak słusznie zatem zarzucił Prokurator w swojej
skardze, Rada Gminy w Dobiegniewie nie miała
kompetencji do wprowadzenia zwolnień przedmiotowo-podmiotowych w podatku od środków transportowych, ponieważ art. 12 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o czym była wyżej mowa,
dopuszcza możliwość wprowadzenia zwolnień od
podatku od środków transportowych jedynie o charakterze przedmiotowym. Należy także zgodzić się ze
skarżącym, że zwolnienie wprowadzone w zaskarżo-
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nej uchwale ma charakter zwolnienia podmiotowoprzedmiotowego. Nie ulega bowiem wątpliwości, że
w tym przypadku wyłączenie obowiązków podatkowych nastąpiło ze względu na kryterium podmiotowe, odnoszące się do określonej kategorii podmiotów spośród podatników. Natomiast aby zwolnienie
zachowało charakter przedmiotowy, to wyłączenie
z podatku powinno dotyczyć przedmiotów tego podatku i być dokonane według kryteriów odnoszących się do stanów faktycznych i prawnych. Adresatem zwolnienia podatkowego, które zostało wprowadzone w zaskarżonej uchwale, została ustanowiona gmina. Zwolnieniem z podatku zostały bowiem objęte środki transportowe tylko i wyłącznie
stanowiące własność gminy. W takiej sytuacji mamy
do czynienia z przywilejem podatkowym o charakterze podmiotowym (w którym decydujące znaczenie
należy przypisać wyróżnikowi podmiotowemu). Fakt
zwolnienia pojazdów został połączony ściśle z określonym podatnikiem, tj. gminną. W tak uchwalonym
zwolnieniu, kryterium podmiotowe jest niewątpliwie
jedynym jego warunkiem.
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riów podmiotowych, oznacza kolizję z ustrojowym
zakresem rozdziału kompetencji pomiędzy organami
państwa a samorządu terytorialnego, wyznaczonym
m.in. przez art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej oraz jest sprzeczne z art. 12 ust. 4 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych. Zasadnie więc
Prokurator dopatrzył się obrazy prawa w zwolnieniu
od podatku od środków transportowych uchwalonym przez Radę Gminy w Dobiegniewie w uchwale
Nr XXVIII/184/08 z dnia 27 listopada 2008r., dotyczącym zwolnienia gminy będącej właścicielem pojazdów.
Reasumując Sąd stwierdza, że § 2 zaskarżonej
uchwały jest sprzeczny z art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz z art. 12 ust. 4 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych. W myśl art. 91
ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym uchwała organu gminy sprzeczna z prawem jest nieważna.
Zważywszy powyższe Sąd, na podstawie powołanych wyżej przepisów oraz art. 147 § 1 p.p.s.a. orzekł
jak w sentencji.

W ocenie Sądu, objęcie zakresem zastosowania
zaskarżonej uchwały wyraźnie wskazanej kategorii
podatnika, której ustalenie nastąpiło według kryte-
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