DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Gorzów Wielkopolski, dnia 8 kwietnia 2011r.

Nr 43

TREŚĆ:
Poz.:
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Uchwała Rady Miejskiej w Sławie Nr XLII/284/09 z dnia 29 października 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XL/231/06 Rady Miejskiej w Sławie
z dnia 9 marca 2006r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

4316

Uchwała Rady Miejskiej w Nowej Soli Nr V/27/11 z dnia 20 stycznia
2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

4317

Uchwała Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich Nr IV/23/11 z dnia
26 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Adama Asnyka i ul. Zbigniewa Herberta w miejscowości Strzelce Krajeńskie

4319

Uchwała Rady Gminy Krzeszyce Nr V/12/11 z dnia 28 stycznia 2011r.
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg,
w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
przypadających Gminie Krzeszyce i jej jednostkom podległym oraz
udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także organów do tego uprawnionych

4328

Uchwała Rady Gminy Krzeszyce Nr V/18/11 z dnia 28 stycznia 2011r.
w sprawie lokalizacji targowiska w Krzeszycach i ustalenia Regulaminu targowiska

4329

Uchwała Rady Gminy Krzeszyce Nr V/21/11 z dnia 3 lutego 2011r.
w sprawie zmiany statutów sołectw

4332

Uchwała Rady Gminy Świdnica Nr VI/16/11 z dnia 10 lutego 2011r.
w sprawie zasad i trybu korzystania z hali sportowej przy Zespole
Szkół im. Jana Pawła II w Świdnicy, sposobu ustalenia opłat za jej
korzystanie oraz upoważnienia Wójta Gminy do stanowienia o ich
wysokości

4333

Uchwała Rady Miejskiej w Witnicy Nr VI/30/2011 z dnia 17 lutego
2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola, prowadzone przez Gminę Witnica

4335

Uchwała Rady Miejskiej w Witnicy Nr VI/34/2011 z dnia 17 lutego
2011r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z sali gimnastycznej oraz placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dąbroszynie
przez mieszkańców gminy

4336

Uchwała Rady Miejskiej w Witnicy Nr VI/35/2011 z dnia 17 lutego
2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów
komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy
Witnica

4338
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Uchwała Rady Miejskiej w Witnicy Nr VI/36/2011 z dnia 17 lutego
2011r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia
od opłat, jak również trybu ich pobierania

4338

Uchwała Rady Miejskiej w Nowej Soli Nr VI/35/11 z dnia 18 lutego
2011r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych przy zbywaniu nieruchomości stanowiących
własność Gminy Nowa Sól – Miasto

4340

Uchwała Rady Miasta Zielona Góra Nr VI.45.2011 z dnia 22 lutego
2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kisielińskiej Dzielnicy Mieszkaniowej w Zielonej Górze, dla rejonu ul. Granicznej

4341

Uchwała Rady Miasta Zielona Góra Nr VI.47.2011 z dnia 22 lutego
2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Chynów, osiedla Kolorowego oraz
polany położonej w obrębie ewidencyjnym Nr 9 w Zielonej Górze

4351

Uchwała Rady Miasta Zielona Góra Nr VI.51.2011 z dnia 22 lutego
2011r. w sprawie statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze

4365

Uchwała Rady Miasta Zielona Góra Nr VI.54.2011 z dnia 22 lutego
2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze

4367

Uchwała Rady Miasta Zielona Góra Nr VI.55.2011 z dnia 22 lutego
2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze

4369

Uchwała Rady Miasta Zielona Góra Nr VI.56.2011 z dnia 22 lutego
2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze

4371

Uchwała Rady Miejskiej w Kożuchowie Nr VIII/26/11 z dnia 23 lutego
2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

4373

Uchwała Rady Miejskiej w Kożuchowie Nr VIII/28/11 z dnia 23 lutego
2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury

4375

Uchwała Rady Miejskiej w Kożuchowie Nr VIII/29/11 z dnia 23 lutego
2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania
dotacji niepublicznym przedszkolom i niepublicznym innym formom
wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Kożuchów

4375

Uchwała Rady Gminy Gubin Nr V/17/2011 z dnia 24 lutego 2011r.
w sprawie zarządzenia przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących utworzenia jednostek pomocniczych

4376

Uchwała Rady Miejskiej w Skwierzynie Nr V/41/11 z dnia 24 lutego
2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi
świadczone przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę
Skwierzyna

4377

Uchwała Rady Gminy Przytoczna Nr V/26/2011 z dnia 3 marca 2011r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Przytoczna i jej jednostkom organizacyjnym oraz
udzielania innych ulg w spłacie tych należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić
będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów do tego uprawnionych
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Uchwała Rady Gminy Przytoczna Nr V/29/2011 z dnia 3 marca 2011r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków
Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Przytoczna oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

4381

Uchwała Rady Miejskiej w Sulechowie Nr 0007.50.2011 z dnia
15 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy rondu

4382

Uchwała Rady Gminy Bytnica Nr VI/23/2011 z dnia 24 marca 2011r.
w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania
członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Bytnicy oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania

4384

Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr V/23/2011 z dnia 24 marca 2011r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Dąbie z dnia 12 czerwca 2003r.

4386

Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr V/26/2011 z dnia 24 marca 2011r.
w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

4387

Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr V/27/2011 z dnia 24 marca 2011r.
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2011”

4388

Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr V/28/2011 z dnia 24 marca 2011r.
zmieniająca uchwałę Nr XLIV/234/2010 Rady Gminy Dąbie z dnia
29 września 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego

4391

Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr V/31/2011 z dnia 24 marca 2011r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia

4391

Uchwała Rady Miejskiej w Rzepinie Nr VI/45/2011 z dnia 28 marca
2011r. w sprawie Programu współpracy Gminy Rzepin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie w roku 2011

4392

UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU
862

–

Uchwała Zarządu Powiatu w Międzyrzeczu Nr 11/2011 z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania
opłat za kształcenie i doskonalenie zawodowe pobierane przez szkoły
wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności
i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane na rok
2011

4397

UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA
863

864

–

–

Uchwała Sejmiku Województwa Lubuskiego Nr VII/58/11 z dnia
14 marca 2011r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „MEDKOL” w Zielonej Górze, polegającego na rozszerzeniu jego działalności

4398

Uchwała Sejmiku Województwa Lubuskiego Nr VII/64/11 z dnia
14 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad oraz trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych

4398

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 43
865

866

–

–

– 4316 –

Poz. 829

Uchwała Sejmiku Województwa Lubuskiego Nr VII/68/11 z dnia
14 marca 2011r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych
upraw w 2011 roku

4401

Uchwała Sejmiku Województwa Lubuskiego Nr VII/69/11 z dnia
14 marca 2011r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie wyznaczenia
aglomeracji Nowa Sól

4402

OBWIESZCZENIA
867

–

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia
28 marca 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim przeprowadzonych w dniu 27 marca
2011r.

4404

OGŁOSZENIA
868

–

Ogłoszenie Burmistrza Szprotawy z dnia 14 marca 2011r. zestawienie
danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych
na obszarze Gminy Szprotawa

4405

WYROKI SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
869

870

–

–

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim Sygn. akt II SA/Go 585/10 z dnia 22 września 2010r. wraz
z uzasadnieniem

4406

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim Sygn. akt II SA/Go 867/10 z dnia 26 stycznia 2011r. wraz
z uzasadnieniem

4412
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UCHWAŁA NR XLII/284/09
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWIE
z dnia 29 października 2009r.
zmieniająca uchwałę Nr XL/231/06 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 9 marca 2006r. w sprawie zasad
wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tj. 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.)
uchwala się co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XL/231/06 Rady Miejskiej
w Sławie w sprawie zasad wynajmowania lokali
mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy § 2 ust. 1 tiret 3 i § 3 tiret 5 otrzymują brzmienie:
§ 2 ust.1 tiret 3

„- których miesięczny dochód brutto na członka
gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających zakwalifikowanie do oddania w najem nie przekracza 40% w gospodarstwie wieloosobowym, 55% w gospodarstwie
jednoosobowym minimalnego wynagrodzenia
za pracę, określonego w dzienniku urzędowym,
bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania”
§ 3 tiret 5
„- nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, których miesięczny dochód na członka
gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających zakwalifikowanie do oddania w najem nie przekracza 20% w gospodar-
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stwie wieloosobowym, 30% w gospodarstwie
jednoosobowym minimalnego wynagrodzenia
za pracę, określonego w dzienniku urzędowym,
bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania”

Poz. 829, 830

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Aleksander Polański

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

830
8 30

UCHWAŁA NR V/27/11
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SOLI
z dnia 20 stycznia 2011r.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21
marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U.
z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zmianami) oraz po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Nowosolskiego
uchwala się, co następuje:
§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych
następujące drogi:
ul. Jana Pawła II,
od skrzyżowania z rondem R2 do km
0+612,71,
łączącej węzeł Nowa Sól w ciągu drogi
krajowej S3 z ul. Starostawską.

§ 2. Położenie i przebieg dróg, o których mowa w § 1 oznaczone są na mapach stanowiących
załączniki do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Piotr Szyszko
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Poz. 830
Załącznik
do uchwały Nr V/27/11
Rady Miejskiej w Nowej Soli
z dnia 20 stycznia 2011r.

30
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Poz. 831

831
831

UCHWAŁA NR IV/23/11
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH
z dnia 26 stycznia 2011r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Adama Asnyka
i ul. Zbigniewa Herberta 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), 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
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr LI/369/10 Rady
Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 25 marca
2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Adama Asnyka i ul. Zbigniewa
Herberta w miejscowości Strzelce Krajeńskie, po
stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Strzelce Krajeńskie przyjętym uchwałą Nr XIII/110/99 Rady Miejskiej
w Strzelcach Krajeńskich z dnia 22 grudnia 1999
roku w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Strzelce Krajeńskie, zmienioną uchwałą:
1) Nr XVII/103/07 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 listopada 2007 roku oraz
2) Nr XLVII/338/2009 Rady Miejskiej w Strzelcach
Krajeńskich z dnia 27 listopada 2009 roku
w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy Strzelce Krajeńskie, uchwala się
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Adama Asnyka i ul. Zbigniewa Herberta w miejscowości Strzelce Krajeńskie, zwany dalej planem.

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego będący przedmiotem niniejszej uchwały
obejmuje teren pod zabudowę mieszkaniową z dopuszczeniem funkcji usługowej.
3. Integralną częścią uchwały są załączniki:
1) Załącznik Nr 1 – Rysunek planu w skali 1:1000;
2) Załącznik Nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie
rozpatrzenia uwag do projektu planu;
3) Załącznik Nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do
zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania.
4. Planem objęto tereny określone na rysunku
planu liniami rozgraniczającymi, oznaczone symbolami:
1) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
3) ZP – tereny zieleni parkowej;
4) U – tereny zabudowy usługowej;
5) E – tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetycznej;
6) KDZ – tereny dróg publicznych – klasy zbiorczej;
7) KDL – tereny dróg publicznych – klasy lokalnej;
8) KDD – tereny dróg publicznych – klasy dojazdowej.
5. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku
planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) granice obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
3) obowiązujące linie zabudowy;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
5) przestrzeń półprywatna;
6) symbole oznaczające przeznaczenie poszczególnych terenów;
7) akcenty architektoniczne;
8) wielkości wymiarowe.
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6. Ilekroć w niniejszym planie miejscowym jest
mowa o:
1) „zieleni osiedlowej” – należy przez to rozumieć
urządzony teren ogólnodostępny, służący do
obsługi terenu przeznaczonego pod zabudowę
mieszkalną, pokryty stale pielęgnowaną roślinnością, wyposażony w place zabaw dla dzieci
i młodzieży, a także miejsca rekreacyjne dostępne dla osób niepełnosprawnych.

Poz. 831

2) wszelkie roboty budowlane na całym terenie
objętym planem należy uzgadniać z wojewódzkim konserwatorem zabytków (cały teren znajduje się w strefie ochronnej – 1000m od murów
obronnych miasta, wpisanych do rejestru zabytków);
3) w zakresie realizacji ogrodzeń od strony dróg
publicznych oraz w obszarach przestrzeni publicznej:

2) „przestrzeni półprywatnej” – należy przez to
rozumieć przestrzeń przeznaczoną na zieleń
służąca do integracji społecznej i zaspokajania
podstawowych potrzeb lokalnej społeczności
zamieszkującej teren wyposażony w place małą
architekturę jak: piaskownice, miejsca rekreacji,
poidełka dla ptaków;

a) ustala się zakaz realizacji ogrodzeń z prefabrykowanych przęseł betonowych i żelbetowych,

3) "obowiązującej linii zabudowy" – należy przez
to rozumieć linię, na której obowiązkowo należy usytuować co najmniej 70% długości ściany
frontowej bez jej przekraczania, nie dotyczy to
takich elementów budynku jak: wiatrołap lub
daszek nad wejściem, okap, gzyms, balkon,
loggia, a także takich części budynku jak galeria, taras, schody zewnętrzne, pochylnia lub
rampa wystających o mniej niż 1,5m;

4) zakaz stosowania w elewacjach budynków
okładzin z tworzyw sztucznych i blach.

4) "nieprzekraczalnej linii zabudowy" – należy
przez to rozumieć linię, której nie mogą przekraczać ściany budynku, nie dotyczy to takich
elementów budynku jak: wiatrołap lub daszek
nad wejściem, okap, gzyms, balkon, loggia,
a także takich części budynku jak galeria, taras,
schody zewnętrzne, pochylnia lub rampa wystających o mniej niż 1,5m;
7. Ze względu na brak elementów mogących
stanowić podstawę ustaleń i potrzeb, odstępuje się
w planie od ustalenia:
1) granic i sposobów zagospodarowania terenów
górniczych;
2) granic i sposobów zagospodarowania terenów
narażonych na niebezpieczeństwo powodzi;
3) granic i sposobów zagospodarowania terenów
zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
4) zasad i warunków scalania nieruchomości.
Rozdział 2
Ustalenia ogólne
§ 2. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
1) ustala się w przypadku odkrycia przedmiotu, co
do którego istnieje przypuszczenie, iż jest zabytkiem, obowiązek:
a) wstrzymania wszelkich robót mogących
uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot,
b) zabezpieczenia przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,
c) niezwłocznego zawiadomienia o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, Burmistrza;

b) ogrodzenia realizować z materiałów tradycyjnie używanych (kamień, cegła, klinkier,
drewno, metal);

§ 3. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska:
1) ustala się dopuszczalny poziom hałasu i drgań
na terenach oznaczonych symbolem:
a) U – jak dla terenów zabudowy związanych ze
stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,
b) MW – jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego,
c) MN – jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
§ 4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego – budynki lokalizować zgodnie
z wyznaczonymi na rysunku planu obowiązującymi
i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy.
§ 5. 1. W zakresie infrastruktury technicznej:
1) dopuszcza się utrzymanie, przebudowę i likwidację infrastruktury w sytuacji kolizji z inną infrastrukturą lub planowanym zagospodarowaniem;
2) ustala się budowę infrastruktury sieciowej wyłącznie jako podziemnej, w liniach rozgraniczenia terenów dróg;
3) dopuszcza się lokalizację podziemnych sieci
i urządzeń infrastruktury technicznej na terenach innych niż w liniach rozgraniczenia dróg
i ciągów pieszych, pod warunkiem, że:
a) nie zostaną zakłócone ustalone i dopuszczone funkcje tego terenu,
b) zostanie zapewniony dostęp do sieci i urządzeń w celach ich konserwacji i usuwania
awarii;
4) ustala się lokalizację sieci gazowych w liniach
rozgraniczenia dróg i ciągów pieszych w odległości, w której strefy kontrolowane nowej sieci
nie naruszą strefy możliwej do zabudowy określonej obowiązującymi i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;
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5) w zakresie obiektów i urządzeń łączności publicznej: dopuszcza się lokalizację zgodnie
z przepisami odrębnymi,
6) zasilanie w energię elektryczną terenu objętego
planem wykonać w oparciu o:
a) istniejące stacje transformatorowe 15/0,4kV
(zlokalizowane poza granicami planu: Cmentarna, Słowackiego, Strzelce Sportowa lub
Kopernika),
b) nowoprojektowaną stację transformatorową
15/0,4kV na terenie 2E;
c) nowoprojektowaną stację transformatorową
15/0,4kV na terenie 1E;
7) w zakresie odprowadzania ścieków ustala się
odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej;
8) ustala się odprowadzenie wód opadowych
z powierzchni narażonych na zanieczyszczenia
substancjami ropopochodnymi do kanalizacji
deszczowej;
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4) zakaz lokalizacji wolnostojącej zabudowy garażowej lub gospodarczej;
5) ustala się wysokość zabudowy – od 8 do 9m –
dwie kondygnacje powyżej poziomu terenu;
6) ustala się kierunek najwyższej kalenicy budynków – równoległy do linii rozgraniczenia z drogą stanowiącą dojazd do działki,
7) w zakresie formy, kolorystyki i faktury dachu
budynków mieszkalnych:
a) ustala się dachy dwuspadowe, o symetrycznych połaciach dachowych nad wszystkimi
elementami budynku,
b) dopuszcza się dachy wielospadowe nad
skrajnymi i narożnymi budynkami,
c) kąt nachylenia połaci 35 – 45 stopni,
d) dopuszcza się inny kąt nachylenia nad elementami dodatkowymi jak: facjatki, lukarny,
ganki,
e) ustala się pokrycie dachówką lub materiałem
dachówko-podobnym, jednolite kolorystycznie w kolorze ceramiki niebarwionej (ciemnoczerwonej);

9) ustala się gromadzenie wód opadowych
z powierzchni nie narażonych na zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi, z odprowadzeniem do gruntu lub oczka wodnego
w obrębie własnej działki;

8) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy
na działce – 50%;

10) dopuszcza się zapewnienie energii cieplnej
w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi
z wykorzystaniem własnych wysokowydajnych
urządzeń lub z sieci cieplnej;

9) zapewnić minimum dwa dojścia piesze stanowiące jednocześnie dojazd awaryjny o szerokości min. 4,5m do terenu przeznaczonego na
przestrzeń półprywatną;

11) ustala się obowiązek zapewnienia miejsca do
czasowego gromadzenia odpadów bytowych
na własnej działce z uwzględnieniem konieczności ich segregacji.

10) ustala się minimalną powierzchnię biologicznie
czynną – 20% powierzchni działki.

Rozdział 3

1) ustala się szerokość działek budowlanych– 8m,
z tolerancją 0,5m z wyłączeniem działek położonych w bezpośrednim sąsiedztwie przejść na
teren półprywatny i na narożnikach terenu;

Ustalenia szczegółowe
§ 6. Dla terenów oznaczonych na załączniku Nr 1:
symbolami 1MN, 2MN i 3MN:
1. W zakresie przeznaczenia terenu:
1) ustala się funkcję mieszkaniową jednorodzinną;
2) ustala się lokalizację przestrzeni półprywatnej
w odległości 24m od linii rozgraniczenia z drogami,
3) zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania lub użytkowania terenu funkcją inną niż
ustaloną.
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się przebieg obowiązującej linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
2) dopuszcza się traktowanie obowiązującej linii
zabudowy jako nieprzekraczalnej w odległości
12m od ścięć połączeń terenów dróg;
3) w zakresie formy zabudowy ustala się formę
zabudowy szeregową;

3. Zasady podziału terenu na działki:

2) ustala się minimalną powierzchnię działki –
180m2:
3) linie podziału na działki prowadzić prostopadle
i równolegle (z tolerancją do 3 stopni) do linii
rozgraniczenia terenu z drogami stanowiącymi
dojazd do działki,
4) dla wydzielanych działek zapewnić bezpośredni
dostęp do dróg stanowiących dojazd według
ust. 4,
4. Ustala się dojazd do działek:
1) na terenie 1MN z dróg: 1KDL, 2KDL, 1KDD
i 3KDD;
2) na terenie 2MN z dróg: 2KDL, 1KDD, 2KDD
i 3KDD;
3) na terenie 3MN z dróg: 2KDL, 2KDD i 3KDD;
5. Ustala się stawkę procentową w wysokości
30% od wzrostu wartości nieruchomości, na podstawie której naliczona zostanie opłata planistyczna
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zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

9) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy
na działce – 35%;

§ 7. Dla terenu oznaczonego na załączniku Nr 1:
symbolem 1MW:

10) ustala się minimalną powierzchnię biologicznie
czynną – 25% powierzchni działki liczoną wraz
z powierzchnią terenu 1ZP.

1. W zakresie przeznaczenia terenu:
1) ustala się funkcję mieszkaniową wielorodzinną;
2) zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania lub użytkowania terenu funkcją inną niż
ustaloną.
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się przebieg obowiązującej linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
2) ustala się formę zabudowy pierzejową, przy
czym długość pierzei w jednym kierunku ustala
się nie większą niż 64m;
3) zakaz lokalizacji wolnostojącej zabudowy garażowej lub gospodarczej;
4) ustala się wysokość zabudowy – od 8 do 11m –
od 2 do 3 kondygnacji powyżej poziomu terenu
w tym poddasze użytkowe;
5) dopuszcza się w miejscu oznaczonym na rysunku planu jako akcent architektoniczny, lokalizację zabudowy o wysokości 4 kondygnacji
w tym poddasze użytkowe, jednak nie większą
niż 14m;
6) W zakresie lokalizacji budynków:
a) ustala się lokalizację budynków zgodne
z kierunkiem obowiązującej linii zabudowy,
przy czym budynki zlokalizowane w odległości powyżej 30m od linii rozgraniczenia trenu
– sytuować równolegle i prostopadle do
1KDZ,
b) zakaz lokalizacji budynków szczytem do dróg
1KDZ, 2KDL, 3KDD, i linii rozgraniczenia z terenem 1U;
7) ustala się kierunek najwyższych kalenic budynków – zgodny z kierunkiem lokalizacji budynków,
8) w zakresie formy, kolorystyki i faktury dachu
budynków mieszkalnych:
a) ustala się dachy dwuspadowe, o symetrycznych połaciach dachowych nad wszystkimi
elementami budynku,
b) dopuszcza się na skrajnych segmentach dachy wielospadowe,
c) kąt nachylenia połaci 35 – 45 stopni,
d) dopuszcza się inny kąt nachylenia nad elementami dodatkowymi jak: facjatki, lukarny,
ganki,
e) ustala się pokrycie dachówką lub materiałem
dachówko-podobnym, jednolite kolorystycznie w kolorze ceramiki niebarwionej (ciemnoczerwonej);

3. Zasady podziału terenu na działki:
1) ustala się minimalną powierzchnię działki –
4.500m2:
2) linie podziału na działki prowadzić równolegle
(z tolerancją do 3 stopni) lub prostopadle do linii rozgraniczenia terenu z drogami 1KDZ, 2KDL
lub 3KDD,
3) dla wydzielanych działek zapewnić bezpośredni
dostęp do dróg 1KDZ, 2KDL lub 3KDD.
4. W zakresie komunikacji:
1) ustala się dojazd do działek z dróg: 1KDZ, 2KDL
i 3KDD;
2) zapewnić 3 miejsca postojowe dla samochodów osobowych na każde 2 lokale mieszkalne,
w tym 5% miejsc wymaganych na działce,
przewidzieć jako miejsca postojowe dla osób
niepełnosprawnych,
3) ustala się lokalizację miejsc postojowych wyłącznie jako podziemne;
4) dopuszcza się na terenie:
a) lokalizację miejsc postojowych dla samochodów osób niepełnosprawnych,
b) lokalizację miejsc postojowych w odległości
mniejszej niż 14m od linii rozgraniczenia z terenem 1KDZ.
5. Ustala się stawkę procentową w wysokości
30% od wzrostu wartości nieruchomości, na podstawie której naliczona zostanie opłata planistyczna
zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
§ 8. Dla terenu oznaczonego na załączniku
Nr 1 symbolem 1U:
1. W zakresie przeznaczenia terenu:
1) ustala się funkcję usług oświaty (niepubliczny
żłobek, punkt przedszkolny lub szkoła podstawowa);
2) dopuszcza się funkcję usług zdrowia (niepubliczny zakład opieki zdrowotnej);
3) dopuszcza się funkcję handlu detalicznego
(usługi podstawowe, apteka);
4) dopuszcza się funkcję usług gastronomii
5) dopuszcza się inne usługi z wykluczeniem
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko z wyjątkiem przedsięwzięć z zakresu łączności publicznej;
6) zakaz tymczasowego zagospodarowania terenu
niezgodnego z funkcją ustaloną lub dopuszczoną.
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
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1) ustala się przebieg obowiązującej i nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie z rysunkiem
planu;
2) ustala się kierunek najwyższej kalenicy budynku lub budynków równoległy do obowiązującej
linii zabudowy;
3) ustala się szerokość rozstawu ścian konstrukcyjnych budynku lub szerokość budynków sytuowanych na obowiązującej linii zabudowy jako wielokrotność 8m (z tolerancją do 0,5m) –
ustalenie nie dotyczy części skrajnych budynku;
4) ustala się formę zabudowy: pierzejowa (lokalizacja zabudowy wzdłuż obowiązującej linii zabudowy);
5) dopuszcza się przerwanie zabudowy wzdłuż
nieprzekraczalnej linii zabudowy;
6) zakaz lokalizacji wolnostojących budynków gospodarczych lub garażowych;

Poz. 831

3) dla wydzielanych działek zapewnić bezpośredni
dostęp do drogi 1KDL lub 3KDD.
5. W zakresie komunikacji:
1) ustala się dojazd do działek z dróg: 1KDL lub
3KDD;
2) zapewnić minimum 2 miejsca postojowe dla
samochodów osobowych na każdy 1 lokal
usługowy w liniach rozgraniczenia drogi 1KDL.
6. Ustala się stawkę procentową w wysokości
30% od wzrostu wartości nieruchomości, na podstawie której naliczona zostanie opłata planistyczna
zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
§ 9. Dla terenów oznaczonych na załączniku graficznym Nr 1 symbolami: 1ZP i 2ZP:
1. Ustala się przeznaczenie terenu:
1) 1ZP – na zieleń osiedlową

7) ustala się wysokość zabudowy – 2 kondygnacje
nadziemnych w tym poddasze użytkowe, nie
większą niż 11m;

2) 2ZP – na zieleń parkową.

8) w przypadku rozdzielenia terenu działki zabudową – przewidzieć przejazd bramą wjazdową
do części odciętej od drogi;

1) lokalizację sieci infrastruktury technicznej- wyłącznie jako podziemnej;

9) w zakresie formy, kolorystyki i faktury dachu
budynku lub budynków:

3) lokalizację przejść pieszych,

a) ustala się dachy dwuspadowe o symetrycznych połaciach dachowych nad wszystkimi
elementami budynku,

2. Dopuszcza się oprócz zieleni:

2) lokalizację oświetlenia,
4) lokalizację małej architektury.
3. Ustala się powierzchnię biologicznie czynną
minimum 75%.
4. Ustala się dojazd:

b) dopuszcza się dopuszcza się na skrajnych
segmentach dachy wielospadowe,

1) do terenu 1ZP z drogi o symbolu 1KDZ;

c) kąt nachylenia połaci 35 – 45 stopni,

2) do terenu 2ZP z drogi o symbolu 2KDL.

d) dopuszcza się inny kąt nachylenia nad elementami dodatkowymi jak facjatki, lukarny,

5. Ustala się wydzielenie działki zgodnie z przebiegiem linii rozgraniczenia funkcji.

e) ustala się pokrycie dachówką lub materiałem
dachówko-podobnym jednolite kolorystycznie w kolorze ceramiki niebarwionej (ciemnoczerwonej).

6. Ustala się stawkę procentową w wysokości
1% od wzrostu wartości nieruchomości, na podstawie której naliczona zostanie opłata planistyczna
zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

f)

dopuszcza się stosowanie dachów w formie
tarasu zielonego.

3. W zakresie zagospodarowania terenu:
1) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy
na działce – 50%;
2) ustala się minimalną powierzchnię biologicznie
czynną – 10% powierzchni działki.
4. Zasady podziału terenu na działki:
1) ustala się minimalną powierzchnię działki –
1000m2;
2) linie podziału na działki prowadzić (z tolerancją
do 3 stopni):

§ 10. Dla terenu oznaczonego na załączniku
Nr 1 symbolem 1E i 2E:
1. Ustala się przeznaczenie na infrastrukturę
techniczną elektroenergetyczną – stację transformatorową 15/0,4kV.
2. Zakaz lokalizacji zabudowy tymczasowej nie
związanej z funkcją podstawową.
3. Dopuszcza się do czasu wyczerpania mocy
stacji na terenie 2E, wykorzystanie terenu 1E jako
zieleni parkowej.

a) prostopadle lub równolegle do linii rozgraniczenia z terenem 1ZP

4. Dopuszcza się możliwość włączenia terenów
do przyległego terenu o symbolu 1ZP lub 2ZP
w przypadku odstąpienia od realizacji urządzeń elektroenergetycznych.

b) prostopadle lub równolegle do linii rozgraniczenia z terenem 1KDL;

5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
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1) dopuszcza się budowę stacji typu kioskowego;
2) dopuszcza się ograniczenie powierzchni biologicznie czynnej do 0% powierzchni terenu
6. Ustala się dojazd:
1) do terenu 1E drogą publiczną oznaczoną symbolem 1KDZ;
2) do terenu 2E drogą publiczną oznaczoną symbolem 2KDL .
7. Ustala się wydzielenie działki zgodnie z linią
rozgraniczenia funkcji.
8. Ustala się stawkę procentową w wysokości
1% od wzrostu wartości nieruchomości, na podstawie której naliczona zostanie opłata planistyczna
zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
§ 11. Dla terenu oznaczonego na załączniku graficznym Nr 1 symbolem 1KDZ:
1. Ustala się przeznaczenie terenu na publiczną
drogę powiatową zbiorczą.
2. Dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury
technicznej niezwiązanych z funkcją komunikacji,
wyłącznie jako podziemnych.
3. Ustala się szerokość w liniach rozgraniczenia
terenu – zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu.
4. Ustala się obowiązek zapewnienia zjazdów na
tereny oznaczone symbolami: 1MW, 1ZP, 1E.
5. Dopuszcza się ograniczenie powierzchni biologicznie czynnej do 10%.
6. Ustala się wydzielenie działki zgodnie z przebiegiem linii rozgraniczenia funkcji.
7. Ustala się stawkę procentową w wysokości
1 % od wzrostu wartości nieruchomości, na podstawie której naliczona zostanie opłata planistyczna
zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
§ 12. Dla terenach oznaczonych na załączniku
graficznym Nr 1 symbolem 1KDL i 2KDL:
1. Ustala się przeznaczenie terenu na publiczną
drogę gminną lokalną.
2. Dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury
technicznej niezwiązanych z funkcją komunikacji,
wyłącznie jako podziemnych.
3. Dopuszcza się realizację parkingów z uwzględnieniem zjazdów na działki dla terenów,
o których mowa w ust. 6.

Poz. 831

2) z drogi 2KDL na tereny oznaczone symbolami:
1MN, 2MN, 3MN, 1MW, 2ZP i 2E.
7. Dopuszcza się ograniczenie powierzchni biologicznie czynnej do 10%.
8. Ustala się wydzielenie działki zgodnie z przebiegiem linii rozgraniczenia funkcji.
9. Ustala się stawkę procentową w wysokości
1% od wzrostu wartości nieruchomości, na podstawie której naliczona zostanie opłata planistyczna
zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
§ 13. Dla terenów oznaczonych na załączniku
Nr 1 symbolami: 1KDD, 2KDD:
1. Ustala się przeznaczenie terenu na publiczną
drogę gminną dojazdową.
2. Dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury
technicznej niezwiązanych z funkcją komunikacji,
wyłącznie jako podziemnych.
3. Dopuszcza się realizację parkingów z uwzględnieniem zjazdów na działki dla terenów, o których mowa w ust. 5.
4. Ustala się szerokość w liniach rozgraniczenia
terenu – zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu.
5. Ustala się obowiązek zapewnienia zjazdów:
1) z drogi oznaczonej symbolem 1KDD na tereny
oznaczone symbolami: 1MN i 2MN;
2) z drogi oznaczonej symbolem 2KDD na tereny
oznaczone symbolami: 2MN i 3MN.
6. Dopuszcza się ograniczenie powierzchni biologicznie czynnej do 10%.
7. Ustala się wydzielenie działki zgodnie z przebiegiem linii rozgraniczenia funkcji.
8. Ustala się stawkę procentową w wysokości
1% od wzrostu wartości nieruchomości, na podstawie której naliczona zostanie opłata planistyczna
zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
§ 14. Dla terenu oznaczonego na załączniku
Nr 1 symbolem 3KDD:
1. Ustala się przeznaczenie terenu na publiczną
drogę gminną dojazdową.
2. Dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury
technicznej niezwiązanych z funkcją komunikacji,
wyłącznie jako podziemnych.
3. Zakaz lokalizacji parkingów.

4. Ustala się szerokość w liniach rozgraniczenia
terenu – zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu.

4. Ustala się szerokość w liniach rozgraniczenia
terenu – zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu.

5. Na zakończeniu drogi o symbolu 2KDL na placu manewrowym przewidzieć miejsce do zawracania o wymiarach 20 x 20m.

5. Ustala się obowiązek zapewnienia zjazdów: na
tereny oznaczone symbolami: 1MN i 2MN, 3MN, 1U
i 1MW.

6. Ustala się obowiązek zapewnienia zjazdów:

6. Dopuszcza się ograniczenie powierzchni biologicznie czynnej do 10%.

1) z drogi 1KDL na tereny oznaczone symbolami:
1U, 1MN;

7. Ustala się wydzielenie działki zgodnie z przebiegiem linii rozgraniczenia funkcji.
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8. Ustala się stawkę procentową w wysokości
1% od wzrostu wartości nieruchomości, na podstawie której naliczona zostanie opłata planistyczna
zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozdział 4
Przepisy końcowe
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Krajeńskich.
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§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie
30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego i podlega ogłoszeniu na
stronach
internetowych
Urzędu
Miejskiego
w Strzelcach Krajeńskich.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Grochala
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IV/23/11
Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
z dnia 26 stycznia 2011r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IV/23/11
Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
z dnia 26 stycznia 2011r.
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a) dróg i parkingów (koszty projektów, nawierzchnia dróg i parkingów z założenia asfaltowa, oświetlenie ulic) o pow. ok.
16.050mkw. – ok. 14.660.500zł,
b) chodniki (dwustronne, nawierzchnia z założenia z kostki betonowej) o pow. ok.
3.335mkw. – ok. 1.667.500zł;

ROZTRZYGNIĘCIE
o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do
projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ulicy Adama Asnyka
i Zbigniewa Herberta w Strzelcach Krajeńskich
Brak uwag do niniejszego planu, które zgodnie
z 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 Strzelcach Krajeńskich ma obowiązek rozpatrzenia.
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr IV/23/11
Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
z dnia 26 stycznia 2011 r.
ROZTRZYGNIĘCIE

3) zagospodarowania terenu 2ZP (projekt zagospodarowania, uporządkowanie terenu, nasadzenia ozdobne, mała architektura o pow. ok.
0,5ha – ok. 150.000zł;
4) realizacji kanalizacji deszczowej – ok. 1550mb –
ok. 931.800zł;
5) realizacji kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej –
ok. 1340mb – ok. 1.049.250zł;
6) realizacji wodociągu ok. 1180mb – 531.000zł.
§ 2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców stanowią, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), zadania
własne gminy.

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 terenu objętego miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy
Adama Asnyka i Zbigniewa Herberta w Strzelcach
Krajeńskich

§ 3. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 1:

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

2. Sposób realizacji inwestycji określonych w § 1
może ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się
postępem techniczno-technologicznym, zgodnie
z zasadą stosowania najlepszej dostępnej techniki,
o ile nie nastąpi naruszenie ustaleń planu, w zależności od potrzeb i możliwości finansowych.

§ 1. Przewidywany zakres i koszt (netto) realizacji
infrastruktury w związku z realizacją planu wynosi
łącznie ok. 18.990.000zł, w szczególności gmina może ponieść koszty:
1) odszkodowań za grunty rolne niezbędne dla
realizacji dróg i ciągów pieszych – 0zł (zakłada
się przejęcie nieodpłatne od ANR);
2) realizacji
i 3KDD:

dróg

1KDL,

2KDL,

1KDD,

2KDD

1. Realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in.
ustawą prawo budowlane, ustawą o zamówieniach
publicznych, ustawą o samorządzie gminnym,
ustawą o gospodarce komunalnej i prawem ochrony środowiska.

3. Realizacja i finansowanie w zakresie infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych w § 1,
jest przedmiotem umowy zainteresowanych stron.
§ 4. Finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gmin, ujętych w niniejszym planie podlega
przepisom ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).
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UCHWAŁA NR V/12/11
RADY GMINY KRZESZYCE
z dnia 28 stycznia 2011r.
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg, w spłacie należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Krzeszyce i jej jednostkom podległym oraz
udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej
w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także organów do tego uprawnionych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. 59 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)
z późniejszymi zmianami uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwała określa zasady, sposób i tryb udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających
charakter cywilnoprawny przypadających Gminie
Krzeszyce i jej jednostkom podległym, oraz udzielenia innych ulg w spłacaniu tych należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także organy do tego uprawnione.
§ 2. 1. Należność może być umorzona w całości
jeżeli:
1) osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając
żadnego majątku albo pozostawiła majątek nie
podlegający egzekucji na podstawie odrębnych
przepisów albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku, których łączna wartość nie
przekracza kwoty 6.000,00zł,
2) osoba prawna – została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność a odpowiedzialność z tytułu
należności nie przechodzi z mocy prawa na
osoby trzecie,
3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty
wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej
należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,
4) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji,

3. Umorzenie należności oraz odroczenie terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenie płatności całości lub części należności na raty
następuje, w formie pisemnej, na podstawie przepisów prawa cywilnego.
4. W przypadkach o których mowa w ust. 1
pkt. 1, 2, 3, 4 umorzenie należności następuje
z urzędu w formie jednostronnego oświadczenia
woli organu określonego w § 3 ust. 1.
5. Umorzenie części należności następuje z oznaczeniem terminu zapłaty pozostałej części należności.
6. W przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego
zobowiązane są inne osoby, należności o których
mowa w ust. 1 mogą zostać umorzone tylko wtedy,
gdy warunki umorzenia są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.
§ 3. 1. Do udzielania ulg w spłacie należności
uprawnieni są:
1) Wójt Gminy Krzeszyce,
2) Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych jeżeli wartość należności nie przekracza
3.000,00zł.
2. Przez kwotę należności o której mowa w ust. 1
rozumie się należność główną oraz należności
uboczne tj. odsetki za zwłokę lub kary umowne, przy
czym kwoty należności tego samego dłużnika z różnych tytułów nie podlegają sumowaniu.
§ 4. 1. Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności pieniężnych przypadających Gminie Krzeszyce lub jej jednostkom organizacyjnym, dłużnik
składa organowi o którym mowa w § 3 ust. 1.
2. Wniosek powinien zawierać:

5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.

1) szczegółowe informacje dotyczące wystąpienia
przesłanek uzasadniających udzielenie ulgi

2. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym, na pisemny wniosek dłużnika:

2) opis aktualnej sytuacji finansowej i rodzinnej
dłużnika będącego osobą fizyczną lub opis sytuacji ekonomicznej dłużnika będącego osoba
prawną,

1) płatność całości lub części należności może zostać rozłożona na raty,
2) mogą zostać odroczone terminy spłaty całości
lub części należności,
3) należności mogą być umorzone w całości lub
części.

3. W przypadku stwierdzenia, iż przedstawione
dokumenty są niewystarczające, do udzielenia ulgi,
organ uprawniony wzywa dłużnika do ich uzupełnienia.
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4. Nieuzupełnienie przez dłużnika wniosku
w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie
go bez rozpatrzenia.
§ 5. 1. Okres spłaty należności pieniężnych uzależniony jest od sytuacji majątkowej dłużnika oraz
wysokości zadłużenia. Maksymalny okres spłaty nie
może przekroczyć 36 miesięcy.
2. W okresie od dnia złożenia wniosku do dnia
jego rozpatrzenia, wstrzymuje się bieg naliczania
odsetek.
3. Od należności pieniężnych, których termin zapłaty odroczono lub spłatę rozłożono na raty nie
pobiera się odsetek za zwłokę od dnia złożenia
wniosku do dnia, który w porozumieniu został wyznaczony jako ostatni dzień spłaty.
§ 6. 1. Należności będące przedmiotem ulgi stają
się natychmiast wymagalne jeżeli:
1) dłużnik nie spłaca w terminie albo w pełnej wysokości rat ustalonych w porozumieniu,
2) dłużnik nie spłacił odroczonej należności
w terminie lub w ustalonej wysokości,
3) ustalono, że dowody które stanowiły podstawę
udzielenia ulgi okazały się nieprawdziwe
a dłużnik wprowadził w błąd udzielającego ulgę
co do okoliczności które stanowiły podstawę
udzielenia ulgi.

Poz. 832, 833

§ 7. 1. Ulgi, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 5
oraz ust. 2, dotyczące przedsiębiorców stanowiące
pomoc de minimis udzielane będą zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006
z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie zastosowania
art. 87 i art. 88 Traktatu o pomocy de minimis
(Dz. Urz. z 2006r. UE L 379).
2. Przedsiębiorca zwracający się z wnioskiem
o udzielenie ulgi zobowiązany jest dołączyć do
wniosku oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy
de minimis w ciągu roku, w którym ubiega się
o pomoc oraz w ciągu 2 lat kalendarzowych poprzedzających udzielenie pomocy.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Krzeszyce.
§ 9. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/182/06
z 26 września 2006r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności Gminy Krzeszyce oraz
jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności
pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów
ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych
ulg w spłacie tych należności, a także wskazania
organów i osób do tego uprawnionych.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jan Galoński

===================================================================================
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UCHWAŁA NR V/18/11
RADY GMINY KRZESZYCE
z dnia 28 stycznia 2011r.
w sprawie lokalizacji targowiska w Krzeszycach i ustalenia Regulaminu targowiska
Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt. 4
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. t. j. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Targowisko w Krzeszycach, przeznaczone do
prowadzenia działalności handlowej zlokalizowane
jest w Krzeszycach przy ul. Gorzowskiej, na części
działek Nr ewidencyjny 466/7 i 466/20 oznaczonej na
załączniku graficznym do uchwały kolorem różowym i brązowym.
§ 2. Uchwala się Regulamin targowiska, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Traci moc uchwała Nr IV/12/1996 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 5 sierpnia 1996r. w sprawie lokalizacji targowiska tymczasowego.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Krzeszyce.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jan Galoński
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr V/18/11
Rady Gminy Krzeszyce
z dnia 28 stycznia 2011r.
REGULAMIN TARGOWISKA
§ 1. 1. Targowisko czynne jest:
a) od poniedziałku do piątku w godzinach
700 – 1800,
b) w soboty w godzinach 700 – 1400.
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3. W dni wolne od pracy, z wyłączeniem sobót,
plac targowy jest nieczynny.
4. Prowadzącym plac targowy jest Gmina Krzeszyce.
§ 2. 1. Na placu targowym mogą być sprzedawane wszystkie towary, z wyjątkiem:
a) napojów alkoholowych,
b) nafty, benzyny, spirytusu skażonego, trucizn,
środków leczniczych,
c) kamieni i metali szlachetnych oraz wykonanych z nich przedmiotów,
d) zagranicznych banknotów i monet,
e) broni, amunicji oraz artykułów pirotechnicznych,

Poz. 833

§ 4. 1. Narzędzia pomiarowe używane na placu
do targowania powinny mieć ważne cechy legalizacyjne oraz powinny być ustawione i użytkowane
w ten sposób, aby kupujący mieli możliwość stwierdzenia prawidłowości i rzetelności ważenia i mierzenia.
§ 5. 1. Za handel na placu targowym pobiera się
opłatę targową w wysokości określonej odrębną
uchwałą.
2. Wysokość opłaty targowej oraz niniejszy regulamin umieszczone są na tablicy ogłoszeń usytuowanej przy placu targowym.
3. Opłatę targową pobiera się niezależnie od innych opłat przewidzianych w odrębnych przepisach,
w tym za korzystanie z urządzeń targowiska oraz za
inne świadczenia dodatkowe.

g) innych artykułów, których sprzedaż jest zabroniona odrębnymi przepisami,

4. Opłatę targową i opłaty za świadczenia dodatkowe od osób prowadzących działalność handlową
pobiera – wydając pokwitowanie zarządca targowiska będący pracownikiem Urzędu Gminy Krzeszyce.

h) towarów pochodzących z kradzieży lub innego nielegalnego źródła.

§ 6. 1. Sprzedający ma obowiązek utrzymania
czystości i porządku w miejscu handlu.

2. W przypadku ujawnienia sprzedaży towarów
wymienionych w ust. 1 lit. f, g, h prowadzący plac
targowy powiadomi o tym fakcie właściwe organy,
m. in.:

2. Po zakończeniu sprzedaży miejsce handlu
winno być pozostawione w stanie czystym i uporządkowanym, a odpady i śmieci usunięte do przeznaczonych na ten cel pojemników, usytuowanych
w stałym miejscu na terenie placu targowego.

f)

towarów szkodliwych dla zdrowia,

a) Policję,
b) Państwowego Inspektora Sanitarnego,
c) Państwową Inspekcję Handlową.
§ 3. 1. Sprzedaż odbywa się w miejscach do tego
wyznaczonych.
2. Namioty handlowe lub inne urządzenia, w których prowadzony jest handel powinny być oznaczone imieniem i nazwiskiem osoby sprzedającej,
a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą nazwą i adresem firmy oraz numerem
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej.
3. Osoba prowadząca handel na placu targowym
zobowiązana jest uwidocznić na towarach przeznaczonych do sprzedaży ceny w sposób zapewniający
prostą i nie budzącą wątpliwości informację o ich
wysokości.

§ 7. 1.Wszyscy użytkownicy targowiska obowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu
oraz innych warunków określonych w przepisach
sanitarnych,
przeciwpożarowych,
dotyczących
ochrony środowiska oraz w innych powszechnie
obowiązujących przepisach prawa.
2. Przy kontrolowaniu przestrzegania postanowień regulaminu i ich egzekwowaniu Gospodarz
targowiska – inkasent ma prawo korzystać z pomocy
oraz odpowiednich służb państwowych i policji.
§ 8. Prowadzący plac targowy nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione mienie na placu targowym.
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UCHWAŁA NR V/21/11
RADY GMINY KRZESZYCE
z dnia 3 lutego 2011r.
w sprawie zmiany statutów sołectw
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1 i 3,
art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminny (tekst jedn. Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W Statutach Sołectw, stanowiących załączniki od Nr 1 do Nr 18, do uchwały Nr IV/25/1999 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 9 lutego 1999r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw wprowadza się
zmiany w ten sposób, że:
1. w § 17 ust. 2 Statutu Sołectwa Krzeszyce, stanowiącego załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie:
„Rada Sołecka składa się z 3 do 9 osób”;
2. w § 17 ust. 2 Statutu Sołectwa BrzozowaBrzozówka – Jeziorki, stanowiącego załącznik Nr 2
otrzymuje brzmienie:
„Rada Sołecka składa się z 3 do 9 osób”;
3. w § 17 ust. 2 Statutu Sołectwa Czartów, stanowiącego załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie:
„Rada Sołecka składa się z 3 do 9 osób”;
4. w § 17 ust. 2 Statutu Sołectwa Dębokierz, stanowiącego załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie:
„Rada Sołecka składa się z 3 do 9 osób”;
5. w § 17 ust. 2 Statutu Sołectwa Dzierżązna,
stanowiącego załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie:
„Rada Sołecka składa się z 3 do 9 osób”;
6. w § 17 ust. 2 Statutu Sołectwa Karkoszów,
stanowiącego załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie:
„Rada Sołecka składa się z 3 do 9 osób”;
7. w § 17 ust. 2 Statutu Sołectwa Kołczyn, stanowiącego załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie:
„Rada Sołecka składa się z 3 do 9 osób”;
8. w § 17 ust. 2 Statutu Sołectwa Krasnołęg – Piskorzno – Świętojańsko, stanowiącego załącznik
Nr 8 otrzymuje brzmienie:
„Rada Sołecka składa się z 3 do 9 osób”;
9. w § 17 ust. 2 Statutu Sołectwa Krępiny, stanowiącego załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie:
„Rada Sołecka składa się z 3 do 9 osób”;

10. w § 17 ust. 2 Statutu Sołectwa Krzemów –
Łukomin, stanowiącego załącznik Nr 10 otrzymuje
brzmienie:
„Rada Sołecka składa się z 3 do 9 osób”;
11. w § 17 ust. 2 Statutu Sołectwa Malta, stanowiącego załącznik Nr 11 otrzymuje brzmienie:
„Rada Sołecka składa się z 3 do 9 osób”;
12. w § 17 ust. 2 Statutu Sołectwa Marianki, stanowiącego załącznik Nr 12 otrzymuje brzmienie:
„Rada Sołecka składa się z 3 do 9 osób”;
13. w § 17 ust. 2 Statutu Sołectwa MaszkówRudna, stanowiącego załącznik Nr 13 otrzymuje
brzmienie:
„Rada Sołecka składa się z 3 do 9 osób”;
14. w § 17 ust. 2 Statutu Sołectwa Muszkowo,
stanowiącego załącznik Nr 14 otrzymuje brzmienie:
„Rada Sołecka składa się z 3 do 9 osób”;
15. w § 17 ust. 2 Statutu Sołectwa Przemysław,
stanowiącego załącznik Nr 15 otrzymuje brzmienie:
„Rada Sołecka składa się z 3 do 9 osób”;
16. w § 17 ust. 2 Statutu Sołectwa Rudnica – Łąków, stanowiącego załącznik Nr 16 otrzymuje
brzmienie:
„Rada Sołecka składa się z 3 do 9 osób”;
17. w § 17 ust. 2 Statutu Sołectwa Studzionka,
stanowiącego załącznik Nr 17 otrzymuje brzmienie:
„Rada Sołecka składa się z 3 do 9 osób”;
18. w § 17 ust. 2 Statutu Sołectwa Zaszczytowo,
stanowiącego załącznik Nr 18 otrzymuje brzmienie:
„Rada Sołecka składa się z 3 do 9 osób”;
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jan Galoński
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UCHWAŁA NR VI/16/11
RADY GMINY ŚWIDNICA
z dnia 10 lutego 2011r.
w sprawie zasad i trybu korzystania z hali sportowej przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Świdnicy,
sposobu ustalenia opłat za jej korzystanie oraz upoważnienia Wójta Gminy do stanowienia o ich
wysokości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2
pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy
z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej
(Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.) uchwala
się, co następuje:
§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) gminie – rozumie się przez to Gminę Świdnica,
2) obiekcie – rozumie się przez to halę sportową
przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Świdnicy,
3) organizatorze – rozumie się przez to osobę
prawną lub osobę fizyczną, która na mocy podpisanej umowy dzierżawy, najmu lub użyczenia
korzysta w określonym celu z obiektu,
4) imprezie – rozumie się przez to planowane zajęcie obiektu przez organizatora na podstawie
umowy, którego celem jest w szczególności:
odbycie się zawodów sportowych, treningu,
pokazu, spotkania, przedstawienia, koncertu,
zabawy itp. w tym z odpłatnym lub nieodpłatnym udziałem publiczności.
§ 2. Ustala się następujące zasady korzystania
z obiektu:
1. Obiekt udostępniany jest:
1) mieszkańcom gminy, jednostkom organizacyjnym, Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Świdnicy, organizacjom pozarządowym i innym podmiotom niezaliczanym do sektora finansów
publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia
zysku,

5. Opłaty w wysokości 50% stawki wnoszą kluby
i stowarzyszenia, które realizują zadania własne
gminy w ramach umów zawartych z gminą na podstawie odrębnych przepisów, z zastrzeżeniem pkt 6
lit. b),
6. Z opłat zwalnia się:
1) dzieci oraz uczniów oddziałów przedszkolnych,
przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum,
prowadzonych przez gminę,
2) uczniowskie kluby sportowe działające przy
oddziałach
przedszkolnych,
przedszkolach,
szkołach podstawowych i gimnazjum, prowadzonych przez gminę,
3) gminę, jej jednostki organizacyjne, Gminny
Ośrodek Kultury w Świdnicy,
4) innych organizatorów imprez zleconych przez
gminę lub odbywających się pod patronatem
Wójta Gminy Świdnica,
5) innych organizatorów imprez i zajęć organizowanych przez grupy niewymienione w niniejszej uchwale, w tym grupy mieszkańców Gminy Świdnica na podstawie pisemnej zgody wójta.
§ 3. Wysokość opłat ustala Wójt Gminy w drodze
zarządzenia, z uwzględnieniem pkt 1 i 2.
1. Kalkulacja oparta jest na wyliczonych kosztach
utrzymania obiektu.
2. Wysokość stawki za najem lub dzierżawę
obiektu wykorzystywanego do prowadzenia działalności gospodarczej i innej zarobkowej może być
ustalana w drodze negocjacji lub przetargu.

2) innym osobom prawnym lub fizycznym, w tym
prowadzącym działalność gospodarczą.

3. Kalkulację, stanowiącą podstawę opłat określonych w zarządzeniu, sporządza kierownik hali
sportowej.

2. Korzystanie z obiektu odbywa się zgodnie
z regulaminem, który stanowi załącznik do niniejszej
uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Świdnica.

3. Korzystanie z obiektu jest odpłatne, a uzyskane środki finansowe stanowiące dochód budżetu
gminy, przeznaczone będą na utrzymanie obiektu.

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

4. Hala sportowa może przyjąć do realizacji zlecenie kompleksowej obsługi imprezy sportowej,
kulturalnej lub innej. Cena takiej usługi może być
przyjęta na podstawie negocjacji, z uwzględnieniem
szczegółowej kalkulacji kosztów.

Przewodniczący Rady
Eliasz Madej
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§ 12. Za korzystanie z hali sportowej pobierane
są opłaty według stawek ustalonych w cenniku
przyjmowanym Zarządzeniem Wójta Gminy Świdnica.

Regulamin korzystania z hali sportowej przy
Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Świdnicy

§ 13. Ustala się minimalny czas wynajmu przez
osoby indywidualne lub zorganizowane grupy boiska hali sportowej na gry zespołowe – 1,5 godziny.

§ 1. Hala sportowa służy do przeprowadzenie zajęć i rozgrywek sportowych oraz innych imprez rekreacyjno-sportowych, kulturalnych i edukacyjnych.

§ 14. Ustala się minimalny czas wynajmu przez
osoby indywidualne lub zorganizowane grupy boiska hali sportowej na turnieje i mecze – 2 godziny.

§ 2. Zajęcia w hali odbywają sie według harmonogramu opracowanego przez kierownika hali sportowej.

§ 15. Osoby fizyczne i prawne wynajmujące pomieszczenia sportowe mogą korzystać z własnego
sprzętu sportowego (piłki, rakiety do tenisa ziemnego, stroje i obuwie sportowe). W przypadku korzystania ze sprzętu sportowego będącego własnością
szkoły warunki finansowe za wypożyczenie powinny
być dodatkowo określone w umowie.

§ 3. Halę sportowa udostępnia sie w pierwszej
kolejności na realizację zajęć dydaktycznych z wychowania fizycznego i sportowych zajęć pozalekcyjnych.
§ 4. W czasie wolnym od zajęć, o których mowa
w ust. 3, hala sportowa może być udostępniana
odpłatnie osobom fizycznym, osobom prawnym
i grupom zorganizowanym.
§ 5. Wynajem pomieszczeń hali sportowej obejmuje:
1) salę główną z boiskami do gier zespołowych
i tenisa ziemnego,
2) salę do gimnastyki korekcyjnej i fitness,
3) siłownię.
§ 6. Korzystający z pomieszczeń wymienionych
w ust. 1 mają jednocześnie prawo do korzystania
z szatni, natrysków i WC w czasie, który obejmuje
umowa najmu.
§ 7. Pomieszczenia hali sportowej mogą być wynajmowane osobom prawnym i osobom fizycznym
przez cały tydzień w godzinach wolnych od zajęć
lekcyjnych i pozalekcyjnych, na podstawie umowy
najmu.
§ 8. Za przygotowanie umowy oraz organizację
wykorzystania obiektu odpowiedzialny jest kierownik hali sportowej.
§ 9. Kierownik hali przygotowuje harmonogram
wynajmu pomieszczeń i przedstawia go do uzgodnienia dyrektorowi Zespołu Szkół im. Jana Pawła II
w Świdnicy.
§ 10. Osoby zainteresowane wynajęciem pomieszczeń hali sportowej zgłaszają się do kierownika hali, który przygotowuje umowę najmu.
§ 11. Zorganizowane grupy wybierają spośród
siebie opiekuna grupy, który reprezentuje grupę
oraz ustala z kierownikiem hali sprawy organizacyjne i personalne, a także ponosi odpowiedzialność za
zachowanie grupy zgodne z obowiązującym regulaminem. Opiekunem może być tylko osoba pełnoletnia.

§ 16. Korzystający z hali sportowej zobowiązani
są używać strojów sportowych oraz obuwia sportowego o podeszwie niebrudzącej nawierzchni boiska.
§ 17. Osoby korzystające z obiektu oraz prowadzące zajęcia zobowiązuje sie do:
1) punktualnego rozpoczęcia i kończenia zajęć,
2) utrzymania czystości w obiekcie,
3) zabezpieczenia mienia wartościowego we własnym zakresie,
4) przestrzegania przepisów bhp, ppoż. i porządkowych,
5) podporządkowania się poleceniom kierownika
hali lub pracowników obsługi.
§ 18. Za bezpieczeństwo i przestrzeganie regulaminu hali sportowej odpowiedzialni są prowadzący zajęcia oraz organizatorzy zawodów, imprez sportowych i innych.
§ 19. Zabrania się wnoszenia na halę sportowa:
1) wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów grożących pożarem,
2) środków odurzających lub substancji psychotropowych,
3) puszek, butelek, itp. wykonanych z kruchego
lub twardego materiału,
4) napojów alkoholowych.
§ 20. Na terenie hali sportowej obowiązuje zakaz:
1) spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu,
2) wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub wszelkiego rodzaju środków
odurzających,
3) wprowadzania zwierząt.
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§ 21. Osoby naruszające porządek publiczny lub
przepisy niniejszego regulaminu zostaną usunięte
z terenu hali sportowej, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania administracyjnego.

Poz. 835, 836

§ 22. Osoby powodujące uszkodzenie sprzętu
lub urządzeń hali sportowej ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
§ 23. Osoby korzystające z hali zobowiązane są
do zapoznania z niniejszym regulaminem i przestrzegania go.

===================================================================================
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UCHWAŁA NR VI/30/2011
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY
z dnia 17 lutego 2011r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola, prowadzone przez Gminę
Witnica
Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:
§ 1. Świadczenia udzielane przez publiczne
przedszkola prowadzone przez gminę Witnica,
w zakresie realizacji postawy 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 15 stycznia 2009r. Nr 4, poz. 17), są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie, na
zasadach określonych w statucie przedszkola.
§ 2. Świadczenia udzielane przez przedszkola
wymienione w § 1, wykraczające poza podstawę
programową wychowania przedszkolnego, są odpłatne. Opłata za świadczenia opiekuńczo – wychowawcze udzielane przez przedszkola wymienione
w § 1, obejmuje koszty opieki nad dziećmi i zajęć
wspierających ich prawidłowy rozwój, a w szczególności:
1) działań opiekuńczych dostosowanych do wieku, potrzeb i możliwości dziecka, zapewniających mu bezpieczne funkcjonowanie podczas
zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem:
a) przygotowanie miejsca do zabawy, wypoczynku i snu dziecka,
b) nadzór personelu przedszkola nad wypoczywającym dzieckiem,
c) nadzór nauczyciela nad dzieckiem w trakcie
jego samodzielnych, indywidualnych zabaw
na wolnym powietrzu, na terenie przedszkolnego placu zabaw,
2) zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, umożliwiających dziecku osiąganie dojrzałości szkolnej,
3) zajęć przygotowujących dzieci do udziału
w przedszkolnych oraz środowiskowych kon-

kursach, imprezach artystycznych i okolicznościowych,
4) zajęć umożliwiających realizację programów
autorskich i innowacji poszerzających podstawę programową i wykraczających poza nią,
5) działań usprawniających i korygujących wady
wymowy dziecka,
6) gier i zabaw wspomagających rozwój fizyczny
i psychofizyczny dziecka, rozwijających zainteresowanie dziecka otaczającym go światem
oraz umożliwiających dziecku właściwy rozwój
emocjonalny i społeczny.
§ 3. Ustala się opłatę za świadczenia opiekuńczo
– wychowawcze, opisane w § 2, w wysokości 2,00zł.
za każdą godzinę zegarową realizacji tych zajęć, powyżej 5 godzin pobytu dziecka w przedszkolu.
§ 4. Dyrektor przedszkola może pobierać na
wniosek rodzica opłatę w formie ryczałtu za świadczenia opiekuńczo – wychowawcze, opisane w § 2,
a realizowane w godzinach pracy placówki powyżej
5 godzin pobytu dziecka w przedszkolu, w wysokości 4,80zł. za każdy dzień pobytu.
§ 5. 1. Opłata, o której mowa w § 2 ust. 1 nie
obejmuje kosztów wyżywienia oraz zajęć dodatkowych, w szczególności rytmiki i nauki języków obcych.
2. Wysokość opłat za korzystanie z wyżywienia
w przedszkolu ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym, na podstawie
art. 67a ustawy o systemie oświaty.
§ 6. Zakres świadczeń realizowanych przez publiczne przedszkola, o których mowa w § 1 oraz zasady odpłatności, określi umowa cywilnoprawna,
zawierana pomiędzy dyrektorem przedszkola, a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Witnica.
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§ 8. Traci moc uchwała Nr XXXV/221/2009 Rady
Miejskiej w Witnicy z dnia 12 lutego 2009 w sprawie
ustalenia opłat za usługi świadczone przez publiczne
przedszkola, prowadzone przez Gminę Witnica.

Poz. 836, 837

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Krystyna Sikorska

===================================================================================
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UCHWAŁA NR VI/34/2011
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY
z dnia 17 lutego 2011r.
w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z sali gimnastycznej oraz placu zabaw przy Szkole
Podstawowej w Dąbroszynie przez mieszkańców gminy
Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1
pkt. 10 oraz art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się, w formie regulaminów, zasady
i tryb korzystania z sali gimnastycznej oraz palcu
zabaw położonych w Szkole Podstawowej w Dąbroszynie.
§ 2. Zasady i tryb korzystania z sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dąbroszynie określone są w „Regulaminie korzystania z sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Dąbroszynie”,
który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały
i jest jej integralną częścią.
§ 3. Zasady i tryb korzystania z placu zabaw przy
Szkole Podstawowej w Dąbroszynie określone są
w „Regulaminie korzystania z placu zabaw w Szkole
Podstawowej w Dąbroszynie”, który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały i jest jej integralną
częścią.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Witnica.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Krystyna Sikorska
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VI/34/2011
Rady Miejskiej w Witnicy
z dnia 17 lutego 2011r.
Regulamin korzystania z sali gimnastycznej
w Szkole Podstawowej w Dąbroszynie
§ 1. Regulamin określa zasady korzystania z sali
gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Dąbroszynie, w czasie pozalekcyjnym.

§ 2. Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczą wszystkich osób uczestniczących w zajęciach
sportowych i korzystających z urządzeń w sali.
§ 3. Korzystanie z sali gimnastycznej odbywa się
na zasadach określonych w niniejszym regulaminie
i w zakresie uzgodnionym z dyrektorem Szkoły.
§ 4. Korzystanie z sali przez mieszkańców gminy,
stowarzyszenia i organizacje społeczne działające na
terenie gminy odbywa się nieodpłatnie.
§ 5. Zajęcia w sali mogą odbywać się wyłącznie
pod nadzorem osoby dorosłej, prowadzącego zajęcia nauczyciela, trenera lub osoby wyznaczonej
przez dyrektora Szkoły. Dzieci szkolne i młodzież
gimnazjalna może korzystać z sali gimnastycznej
wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
§ 6. 1. Grupa zorganizowana chcąca korzystać
z sali gimnastycznej wybiera ze swojego składu kierownika grupy, który w jej imieniu zgłasza dyrektorowi zamiar udziału w zajęciach w sali.
2. Zamiar zorganizowania zajęć sportowych
w sali gimnastycznej może zgłosić również instruktor, trener lub opiekun grupy, pełniący rolę jej kierownika.
§ 7. Do obowiązków kierownika grupy należy:
1) zapoznanie grupy z regulaminem określającym
zasady korzystania z sali;
2) każdorazowe sprawdzenie przed zajęciami,
a także po ich zakończeniu, stanu pomieszczeń
sali, sanitariatów, szatni i korytarza w obrębie
sali oraz znajdujących się w nich urządzeń;
3) zgłaszanie wszelkich uwag dyrektorowi lub innemu pracownikowi Szkoły;
4) egzekwowanie od grupy właściwego stroju
sportowego, przestrzegania czystości i porządku w obiekcie oraz eliminacji zachowań lub
elementów stroju i biżuterii mogących stanowić zagrożenie dla korzystających z sali;
5) przebywanie z uczestnikami w sali i nadzorowanie przebiegu zajęć;
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6) kontaktowanie się z dyrektorem Szkoły we
wszystkich sprawach związanych z korzystaniem z sali przez grupę.

§ 14. W zakresie nieuregulowanym niniejszym
regulaminem decyzje podejmuje dyrektor Szkoły
Podstawowej w Dąbroszynie.

§ 8. 1. Sala gimnastyczna jest udostępniana na
podstawie podania skierowanego do dyrektora
Szkoły.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VI/34/2011
Rady Miejskiej w Witnicy
z dnia 17 lutego 2011r.

2. Kierownik grupy zwracający się o udostępnienie sali powinien w podaniu o udostępnienie obiektu podać następujące dane:
1) imię i nazwisko kierownika grupy;

Regulamin korzystania z placu zabaw w Szkole
Podstawowej w Dąbroszynie

2) adres zamieszkania kierownika grupy, jego
numer dowodu osobistego i telefonu kontaktowego;

§ 1.
Plac zabaw
w Szkole
Podstawowej
w Dąbroszynie jest ogólnodostępnym terenem przeznaczonym do zabaw i wypoczynku dzieci.

3) dokładny termin lub terminy korzystania z sali;

§ 2. Plac zabaw jest otwarty dla mieszkańców
w dni zajęć szkolnych od godziny 1400 do zmierzchu.
W dni wolne od zajęć szkolnych plac jest otwarty dla
mieszkańców od godz. 800 do zmierzchu.

4) listę uczestników zajęć sportowych;
5) zapotrzebowanie na sprzęt sportowy, jeżeli
grupa takim sprzętem nie dysponuje.
§ 9. 1. Po spełnieniu warunków określonych
w paragrafie 8 oraz braku innych przeciwwskazań
dyrektor Szkoły udostępnia obiekt wraz z niezbędnym zapleczem sanitarnym.
2. Osoby, którym udostępnia się salę, mogą korzystać z własnego sprzętu sportowego lub ze sprzętu wypożyczonego przez Szkołę (w miarę jej możliwości).
§ 10. Korzystanie z urządzeń sportowych oraz
zaplecza sali gimnastycznej może odbywać się tylko
zgodnie z ich przeznaczeniem oraz pod nadzorem
osoby prowadzącej zajęcia lub opiekuna grupy.
§ 11. Dyrektor szkoły lub osoba przez niego
wskazana może kontrolować wszystkie prowadzone
w sali zajęcia, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości przerwać zajęcia i zakazać korzystania z sali
gimnastycznej.

§ 3. Korzystanie z placu jest nieodpłatne.
§ 4. Z urządzeń zabawowych dzieci powinny wyłącznie korzystać pod opieką osób dorosłych.
§ 5. Plac zabaw wyposażony został w urządzenia
zabawowe dla dzieci od lat 2 do 15.
§ 6. Korzystanie z poszczególnych urządzeń zabawowych winno być dostosowane do rozwoju
psychofizycznego dziecka. Oceny winien dokonać
opiekun prawny dziecka.
§ 7. Opiekunowie prawni dzieci korzystających
z placu ponoszą odpowiedzialność prawną za ewentualne szkody wyrządzone przez dzieci na osobach
lub mieniu.
§ 8. Wyposażenie placu zabaw wykorzystywane
jest zgodnie z jego przeznaczeniem.
§ 9. Zabrania się niszczenia roślinności i zaśmiecania terenu oraz wprowadzania psów.

§ 12. Korzystający z sali gimnastycznej zobowiązani są do przestrzegania regulacji prawnych
w zakresie czystości, porządku, bezpieczeństwa
i higieny oraz norm pożycia ludzkiego obowiązujących w Szkole Podstawowej w Dąbroszynie na podstawie odrębnych przepisów.

§ 10. Korzystający z placu zabaw zobowiązani są
do przestrzegania regulacji prawnych w zakresie
czystości, porządku, bezpieczeństwa i higieny oraz
norm pożycia ludzkiego obowiązujących w Szkole
Podstawowej w Dąbroszynie na podstawie odrębnych przepisów.

§ 13. Za szkody powstałe w obiekcie w trakcie
zajęć sportowych odpowiedzialność ponoszą
uczestnicy zajęć sportowych oraz prowadzący te
zajęcia.

§ 11. Administratorem placu zabaw jest dyrektor
Szkoły Podstawowej w Dąbroszynie, do którego
należy zgłaszać wszelkie uwagi w zakresie korzystania z placu.
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UCHWAŁA NR VI/35/2011
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY
z dnia 17 lutego 2011r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi
w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Witnica
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi
zm.) w związku z art. 6 ust. 2 oraz ust. 4 ustawy
z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 236,
poz. 2008 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się górną stawkę opłat za usługi
w zakresie odbierania 1m3 odpadów komunalnych
niesegregowanych od właścicieli nieruchomości
w wysokości 100zł plus podatek VAT w ustawowej
wysokości.
§ 2. W przypadku, gdy odpady komunalne zbierane są w sposób selektywny tzn. wydzielane są
surowce wtórne, określa się górną stawkę za 1m 3

odpadów w wysokości 80zł plus podatek VAT
w ustawowej wysokości.
§ 3. Określa się górną stawkę opłat za usługi
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych, za 1m3, od właścicieli nieruchomości w wysokości 20zł plus podatek
VAT w ustawowej wysokości.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Witnica.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Krystyna Sikorska
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UCHWAŁA NR VI/36/2011
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY
z dnia 17 lutego 2011r.
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak
również trybu ich pobierania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz
art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. 2009 Nr 175,
poz. 1362 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwała określa szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za świadczenia udzielane
przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witnicy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a także szczegółowe warunki
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za
te usługi, jak również tryb ich pobierania, obowiązujące na terenie gminy Witnica.
§ 2. 1. Usługi, o których mowa w § 1, przyznawane są na wniosek złożony przez:
1) osobę zainteresowaną;

2) przedstawiciela ustawowego osoby zainteresowanej;
3) inną osobę za zgodą osoby zainteresowanej.
2. Do wniosku o przyznanie usług dołącza się:
1) dokumenty potwierdzające dochody osoby zainteresowanej;
2) dokumenty określające stan zdrowia osoby zainteresowanej;
3) zaświadczenia lekarskie o rodzaju schorzenia
lub niepełnosprawności (w przypadku wniosku
o przyznanie specjalistycznej usługi opiekuńczej – z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi)
3. Usługi opiekuńczych i specjalistycznych usług
opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psy-
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chicznymi, mogą być również przyznawane z urzędu.
§ 3. 1. Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Witnicy przyznaje usługi
opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
w formie decyzji administracyjnej, w której określa:
1) zakres usług;
2) okres w jakim będą świadczone;
3) miejsce świadczenia usług;
4) wysokość odpłatności za usługi;
5) zasady wnoszenia opłat.
2. Wydanie decyzji administracyjnej w sprawie
przyznania lub odmowy przyznania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego.
§ 4. Odpłatność za usługi opiekuńcze jest dokonywana przez świadczeniobiorcę lub jego opiekuna
do dnia 15 każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę na podstawie

Poz. 839

faktury wystawionej przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, bezpośrednio do kasy
Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
lub przelewem na konto wskazane w fakturze.
§ 5. Koszt usług opiekuńczych i specjalistycznych
usług opiekuńczych ustala Kierownik Miejsko –
Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Witnicy
na podstawie sporządzonej kalkulacji.
§ 6. Całkowite zwolnienie za usługi opiekuńcze
oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi) przysługuje świadczeniobiorcom, których dochód lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy
społecznej.
§ 7. W zależności od dochodu osoby ubiegającej
się o usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi
opiekuńcze (z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) określa się wysokość częściowego zwolnienia
z opłat, wg zasad podanych w tabeli Nr 1:

Tabela Nr 1: Wysokość częściowego zwolnienia z odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, w zależności od posiadanego dochodu.
Wysokość częściowego zwolnienia za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze
100% - kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej
% kryterium dochodowego
osoby samotne
osoby w rodzinie
ponad 100% do 150%
90 %
80 %
ponad 150% do 200%
80 %
60 %
ponad 200% do 250%
70 %
40 %
ponad 250% do 300%
50 %
20 %
ponad 300% do 350%
20 %
0%
ponad 350%
0%
0%
§ 8. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza, jeżeli żądanie zwrotu wydatków za
usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze w całości lub w części, stanowiłoby dla osoby zobowiązanej do zwrotu nadmierne obciążenie
lub też niweczyłoby skutki udzielanej pomocy, Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witnicy może zwolnić podopiecznego
z odpłatności całkowicie lub częściowo.
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, może
być zastosowane ze względu na:
1) udokumentowanie faktu ponoszenia znacznych
miesięcznych wydatków na leki, środki higieniczne lub opłaty za leczenie;
2) konieczności ponoszenia opłat za pobyt członka
rodziny w domu pomocy społecznej lub ośrodków wsparcia i wszelkiego rodzaju placówkach
opiekuńczo – wychowawczych i leczniczo – rehabilitacyjnych;
3) występowanie w rodzinie więcej niż jednej
osoby wymagającej pomocy w formie usług

opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych;
4) wystąpienie zdarzeń losowych, które usprawiedliwiają zwolnienie od opłat.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Witnica.
§ 10. Uchyla się uchwały Rady Miejskiej w Witnicy:
1) Nr VIII/61/2007 z dnia 24 maja 2007r. w sprawie
określenia:
1)
szczegółowych
warunków
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i za specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
2) szczegółowych warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia do opłat za ww. usługi,
3) trybu pobierania opłat za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze;
2) Nr LVII/380/2010 z dnia 28 października 2010r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej
w Witnicy Nr VIII/61/2007 z dnia 24 maja 2007r.
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w sprawie określenia: 1) szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i za specjalistyczne usługi opiekuńcze
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 2) szczegółowych warunków częściowego
lub całkowitego zwolnienia do opłat za ww.
usługi, 3) trybu pobierania opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Poz. 839, 840

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Krystyna Sikorska

===================================================================================
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UCHWAŁA NR VI/35/11
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SOLI
z dnia 18 lutego 2011r.
w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych przy zbywaniu
nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowa Sól – Miasto
Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 7 i 10, ust. 1b, art. 73
ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2010r.
Nr 102, poz. 651 ze zmianami) oraz 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 zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Prezydent Miasta może udzielić bonifikat
od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu gminy po spełnieniu łącznie warunków:
1) posiadania prawa najmu sprzedawanego lokalu
mieszkalnego przez okres co najmniej 1 roku,
2) braku zaległości w opłatach związanych z najmem lokalu mieszkalnego,
3) nie posiadania tytułów do:
a) odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub
budynku mieszkalnego

3) 95% - (w tym ustawowa bonifikata obejmująca
nieruchomości wpisane do rejestru zabytków
oraz przysługująca kombatantom) gdy sprzedawane są jednocześnie wszystkie lokale
mieszkalne w budynku, a także gdy sprzedawany jest ostatni lokal mieszkalny w budynku.
3. Od 2013 roku bonifikaty mogą być udzielane
w następujących wysokościach:
1) przy sprzedaży określonej w ust. 2 pkt 1 – 85%,
2) przy sprzedaży określonej w ust. 2 pkt 2 –
87,5%,
3) przy sprzedaży określonej w ust. 2 pkt 3 – 90%.
4. Do okresu najmu, o którym mowa w ust. 1
pkt 1 wlicza się okres:
1) najmu lokalu bedącego przedmiotem sprzedaży, w tym najmu przed nabyciem lokalu przez
gminę,

b) spółdzielczego lokatorskiego, spółdzielczego
własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,

2) najmu innych lokali mieszkalnych należących
do gminy, w przypadku gdy najem sprzedawanego lokalu wynika z zamiany lokalu,

c) własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym

3) zamieszkiwania w lokalu, którego najem nastąpił w wyniku wstąpienia w stosunek najmu.

2. Bonifikaty mogą być udzielane w następujących wysokościach:
1) 90% - (w tym ustawowa bonifikata obejmująca
nieruchomości wpisane do rejestru zabytków
oraz przysługująca kombatantom), gdy sprzedawany jest pojedynczy lokal mieszkalny w budynku wielolokalowym, oraz gdy sprzedawany
jest dom jednorodzinny w całości,
2) 92,5% - (w tym ustawowa bonifikata obejmująca nieruchomości wpisane do rejestru zabytków oraz przysługująca kombatantom) gdy
sprzedawane są jednocześnie co najmniej dwa
lokale mieszkalne w tym samym budynku,

5. Wykazanie okresu najmu, o którym mowa
w § 1 ust. 1 pkt 1 oraz braku zaległości w opłatach
następuje przez złożenie karty najmu lokalu i opinii
administratora budynku.
§ 2. 1. Prezydent Miasta może udzielić bonifikaty
od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych
sprzedawanych osobom fizycznym i wspólnotom
mieszkaniowym na poprawę warunków zagospodarowania posiadanych już nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkaniowe - w wysokości
98%. Bonifikata obejmuje również zabudowę gospodarczą znajdującą się na zbywanym gruncie.
2. Prezydent Miasta może udzielić bonifikaty od
pierwszej opłaty za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i wspólnotom
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mieszkaniowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych wykorzystywanych na cele mieszkaniowe – w wysokości 90%.
Bonifikatą objęta jest również sprzedaż zabudowy
gospodarczej znajdującej się na zbywanym gruncie.

Poz. 840, 841
planu nie jest objęta decyzją o lokalizacji celu
publicznego,

2) nieruchomość posiadana przez wnioskodawcę
została zagospodarowana zgodnie z przeznaczeniem na jakie została zbyta,

3. Prezydent Miasta może udzielić bonifikaty od
pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie
wieczyste i ceny sprzedaży prawa własności nieruchomości sprzedawanych jako realizacja roszczenia
wynikająca z art. 209a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami)
– w wysokości 98%. Bonifikata obejmuje również
zabudowę gospodarczą znajdującą się na zbywanym gruncie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

4. Bonifikaty, o których mowa w § 2 ust. 1, 2, 3
mogą być udzielane jeżeli zostaną spełnione łącznie
następujące warunki:

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

1) nieruchomość nie jest przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele publiczne, a w przypadku braku

Przewodniczący Rady
Piotr Szyszko

3) wnioskodawca nie jest dłużnikiem gminy z tytułu podatku od nieruchomości, opłat za użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawę,
4) należność za nabywaną nieruchomość zostanie
uiszczona jednorazowo przed zawarciem umowy sprzedaży.
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UCHWAŁA NR VI.45.2011
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia 22 lutego 2011r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kisielińskiej
Dzielnicy Mieszkaniowej w Zielonej Górze, dla rejonu ul. Granicznej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
tekst jednolity z późn. zm.1), art. 20 ust. 1 oraz art. 27
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
– z późn. zm.2), w związku z art. 4 ust. 2 ustawy
z dnia 25 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.
Nr 130, poz. 871) oraz po stwierdzeniu zgodności
z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona
Góra uchwalonym uchwałą Nr XXVIII/392/08 Rady
Miasta Zielona Góra z dnia 19 sierpnia 2008r. z późn.
zm.3 uchwala się, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego
Kisielińskiej
Dzielnicy Mieszkaniowej w Zielonej Górze, dla rejonu ul. Granicznej, obejmującą obszar ograniczony:
1) od północy – ul. Szosa Kisielińska;
2) od południa i wschodu – ul. Graniczną;
3) od południowego – zachodu – ul. Graniczną
i kompleksem leśnym.

2. Integralną częścią niniejszej uchwały jest:
1) rysunek planu, w skali 1:1000, zawierający wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra, stanowiący załącznik Nr 1;
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag,
stanowiące załącznik Nr 2.
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,
stanowiące załącznik Nr 3;
3. Niniejsza uchwała jest zgodna z uchwałą
Nr XXXVIII/521/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia
27 stycznia 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kisielińskiej Dzielnicy
Mieszkaniowej w Zielonej Górze, dla rejonu ul. Granicznej.
§ 2. Ilekroć w ustaleniach niniejszej uchwały jest
mowa o:
1) planie lub zmianie planu – należy przez to rozumieć komplet ustaleń dotyczących obszaru
objętego zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta
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Zielona Góra, będącego przedmiotem niniejszej
uchwały;
2) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
3) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz akty prawne organów miasta;
4) terenie – należy przez to rozumieć obszar ograniczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem literowym
lub/i cyfrowym;
5) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to
rozumieć obowiązujące przeznaczenie, odnoszące się do min. 70% powierzchni każdej działki budowlanej lub/i powierzchni całkowitej
wszystkich budynków planowanych, położonych w granicach tej działki;
6) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to
rozumieć przeznaczenie, które może uzupełniać
lub wzbogacać przeznaczenie podstawowe i nie
może być realizowane bez przeznaczenia podstawowego;
7) urządzeniach i obiektach towarzyszących – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne
i obiekty zapewniające możliwość użytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, np.
przyłącza i urządzenia instalacyjne, przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe, place pod śmietniki, wiaty, budynki gospodarcze;
8) usługach nieuciążliwych – należy przez to rozumieć usługi, niezaliczane do przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko, których uciążliwość mierzona zgodnie
z przepisami odrębnymi nie przekracza swym
zasięgiem granic własności terenu, w tym tereny i obiekty służące działalności z zakresu:
a) handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży
do 2000m2,
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wyznaczone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi tereny dróg i ciągów pieszo – jezdnych;

10) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć parametr określony jako maksymalny
%, będący ilorazem sumy powierzchni zabudowy, liczonej na poziomie parteru w zewnętrznym obrysie murów wszystkich budynków położonych w granicach działki budowlanej, do jej powierzchni, przemnożony przez 100,
z wyłączeniem powierzchni elementów drugorzędnych takich, jak: schody zewnętrzne, daszki,
markizy, występy dachowe, oświetlenie zewnętrzne;
11) powierzchni biologicznie czynnej – należy przez
to rozumieć parametr określony jako minimalny %, będący ilorazem sumy wszystkich powierzchni biologicznie czynnych położonych
w granicach działki budowlanej, do powierzchni lub części powierzchni tej działki budowlanej
położonej w granicach przedmiotowego terenu,
przemnożony przez 100;
12) kondygnacji – należy przez to rozumieć kondygnację nadziemną;
13) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez
to rozumieć linię ograniczającą obszar,
w którym dopuszcza się wznoszenie obiektów
kubaturowych, uwzględniając możliwość przekroczenia tej linii nie więcej niż na odległość
1,0m elementem budynku typu: balkon, loggia,
wykusz oraz elementem niezadaszonego wejścia do budynku jak: schody, podesty, pochylnie;
14) szerokości elewacji frontowej budynku – należy
przez to rozumieć szerokość elewacji budynku
przeznaczenia podstawowego zlokalizowaną
równolegle do linii rozgraniczającej tereny
przestrzeni publicznej.
§ 3. 1. Na rysunku planu obowiązującymi ustaleniami są:

b) gastronomii,

1) granica obszaru objętego planem;

c) ochrony zdrowia, odnowy biologicznej,

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

d) działalności biurowej, administracji i zarządzania,
e) ubezpieczeń i finansów,
f)

oświaty, kształcenia i nauki,

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) symbol przeznaczenia terenów;

g) opieki społecznej,

5) granica pasa technicznego dla linii elektroenergetycznej;

h) sportu i rekreacji,

6) strefa gruntów słabonośnych.

i)

turystyki i hotelarstwa,

j)

projektowania i pracy twórczej,

k) drobnych usług rzemieślniczych takich, jak:
usługi fryzjerskie i kosmetyczne itp.;
9) przestrzeniach publicznych – należy przez to
rozumieć dostępne bez ograniczeń dla ogółu,

2. Pozostałe, niewymienione w ust. 1 elementy
rysunku planu, jak np. treść podkładu mapowego,
orientacyjne linie podziałów wewnętrznych, mają
charakter informacyjny i nie są ustaleniami planu.
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Rozdział 2
Przepisy obowiązujące na całym obszarze objętym
planem
§ 4. Ustala się następujące przeznaczenia terenów:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, oznaczone na rysunku planu
symbolami MN;
2) tereny zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1U, 2U;
3) teren drogi publicznej lokalnej – oznaczony na
rysunku planu symbolem KDL;
4) tereny dróg publicznych dojazdowych – oznaczone na rysunku planu symbolem KDD;
5) teren publicznego ciągu pieszo – jezdnego,
oznaczony na rysunku planu symbolem KPJ;
6) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku planu symbolem KDW;
7) teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyka, oznaczony na rysunku planu symbolem
E;
8) teren infrastruktury technicznej – kanalizacja,
oznaczony na rysunku planu symbolem K.
§ 5. Ustala się następujące zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego:
1) nakazuje się cofnięcie lokalizacji wolnostojącego budynku gospodarczego lub/i budynku garażowego, co najmniej 2,0m, w stosunku do linii zabudowy budynku przeznaczenia podstawowego;
2) wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudowy:
a) na terenach 1U i 2U, w odległości 4,0m od linii rozgraniczającej tereny z ul. Szosa Kisielińska,
b) na terenach 2U, w odległości 10,0m od linii
rozgraniczającej 2U z terenem MN,
c) na terenie oznaczonym symbolem MN, w odległości 5,0m od linii elektroenergetycznej
SN, zgodnie z rysunkiem planu,
d) w odległości 6,0m w pozostałych przypadkach wskazanych rysunkiem planu;
3) dopuszcza się:
a) przeznaczenie pasa terenu pomiędzy linią
zabudowy, a linią rozgraniczającą teren, wyłącznie pod realizację:
wjazdu na teren działki,
zadaszonego i osłoniętego miejsca na pojemniki na odpady,
miejsc do parkowania,
sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
zieleni urządzonej i użytkowej,
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b) lokalizację szyldów reklamowych, tablic
i plansz informacyjnych, wyłącznie na ogrodzeniach działek oraz na budynkach;

4) zakazuje się:
a) sytuowania świetlnych elementów reklamowych,
b) stosowania materiałów elewacyjnych takich,
jak: blacha, panelowe systemy modułowe,
w tym elewacje z sidingu oraz pokryć dachowych z blach,
c) lokalizacji szyldów reklamowych, tablic
i plansz informacyjnych, których jeden
z wymiarów przekracza 3,0m, na terenach
oznaczonych symbolem MN.
§ 6. 1. Ustala się zasady ochrony środowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) nakazuje się, w ramach minimalnego udziału
powierzchni biologicznie czynnej, zgodnie
z przepisami szczegółowymi planu ochronę istniejącego drzewostanu zieleni wysokiej, stanowiącej fragment systemów przyrodniczoaktywnych; sposób zagospodarowania działek
winien uwzględniać maksymalny udział zieleni
wysokiej, gatunkowo dostosowanej do warunków siedliskowych;
2) zakazuje się:
a) lokalizacji inwestycji, których uciążliwość
wykracza poza granice działki, do której jej
właściciele lub użytkownicy posiadają prawo
dysponowania;
b) lokalizacji inwestycji stanowiących przedsięwzięcia mogące zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem inwestycji celu publicznego.
2. W zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem nakazuje się stosowanie do celów
grzewczych paliw o niskiej zawartości związków
siarki oraz technologii gwarantujących zachowanie
nieprzekraczalnych wskaźników emisji zanieczyszczeń do atmosfery.
3. W zakresie ochrony przed hałasem, tereny
oznaczone na rysunku planu symbolami:
1) MN kwalifikuje się jako tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, z dopuszczalnym poziomem hałasu określonym w przepisach odrębnych;
2) 2U kwalifikuje się jako teren zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem
dzieci i młodzieży z dopuszczalnym poziomem
hałasu określonym w przepisach odrębnych;
3) 1U kwalifikuje się jako teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej, z dopuszczalnym poziomem hałasu określonym w przepisach odrębnych.
4. W zakresie ochrony powierzchni ziemi, terenów zieleni i wartości krajobrazowych ustala się:
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1) przed podjęciem prac związanych z realizacją
inwestycji na obszarach wyznaczonych w planie, obowiązek zdjęcia wierzchniej warstwy
ziemi organicznej z części przeznaczonej pod
obiekty budowlane oraz powierzchnie utwardzone, a następnie odpowiednie jej zagospodarowanie;
2) przy przebudowie istniejących, a także przy trasowaniu i projektowaniu nowych dróg nakazuje
się każdorazowo uwzględnić, w zależności od
możliwości wynikającej z szerokości w liniach
rozgraniczających drogi, utworzenie pasa zieleni towarzyszącej pomiędzy chodnikiem a jezdnią, w postaci szpaleru drzew, żywopłotu lub
pasa trawnika.
§ 7. Ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
zgodnie z którymi, nakazuje się osobom prowadzącym roboty budowlane i ziemne, w przypadku
ujawnienia w trakcie prac przedmiotu, który posiada
cechy zabytku:
1) wstrzymanie wszelkich robót, mogących uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;
2) zabezpieczenie przy użyciu dostępnych środków tego przedmiotu i miejsca jego odkrycia;
3) niezwłoczne zawiadomienie o tym wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli jest to
niemożliwe Prezydenta Miasta Zielona Góra.
§ 8. Ustala się wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych:
1) w zakresie grodzenia działek od strony przestrzeni publicznych:
a) ustala się maksymalną wysokość ogrodzenia
do 1,8m od poziomu terenu,
b) zakazuje się stosowania ogrodzeń wykonanych z prefabrykatów betonowych, z dopuszczeniem prefabrykowanych elementów słupków i podmurówek;
2) nakazuje się zapewnienie dostępności terenu
osobom o różnym stopniu niepełnosprawności,
w tym poprzez:
a) likwidację istniejących barier technicznych
i architektonicznych, w tym stosowanie jako
uzupełnienie schodów – pochylni, platform
i podjazdów,
b) realizację przejść pieszych w poziomie jezdni,
z różnicami poziomów niwelowanymi pochylniami.
§ 9. Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy
budowy systemów komunikacji:
1) obsługa komunikacyjna terenów objętych planem poprzez:
a) część ul. Granicznej, znajdującej się poza
granicami obszaru objętego planem,
b) część ul. Granicznej, oznaczoną na rysunku
planu symbolem KDL,
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c) drogi dojazdowe istniejące,
d) drogi nowoprojektowane, oznaczone na rysunku planu symbolem KDD,
e) publiczny ciąg pieszo-jezdny oznaczony na
rysunku planu symbolem KPJ;

2) zakazuje się:
a) wjazdów na działki od strony ul. Szosa Kisielińska,
b) łączenia publicznego ciągu pieszo-jezdnego
oznaczonego symbolem KPJ, z ul. Szosa Kisielińska dla ruchu kołowego,
c) zabudowy wewnątrz linii rozgraniczających
drogi i ciąg pieszo – jezdny, z wyłączeniem
obiektów infrastruktury technicznej oraz
obiektów budowlanych dopuszczonych na
mocy przepisów odrębnych, w tym wiat i zadaszeń lokalizowanych w miejscach przystanków komunikacji zbiorowej.
§ 10. 1. Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:
1) realizacja elementów infrastruktury technicznej
w liniach rozgraniczających drogi i ciągu pieszo-jezdnego;
2) dopuszcza się realizację elementów infrastruktury technicznej poza liniami rozgraniczającymi
drogi, pod warunkiem, że planowane lokalizacje nie kolidują, w granicach tych terenów,
z pozostałymi ustaleniami planu;
3) zakazuje się projektowania naziemnych sieci
uzbrojenia technicznego, za wyjątkiem przyłączy o charakterze czasowym;
4) przebiegi sieci i lokalizacja nowych budowli
związanych z infrastrukturą techniczną, które
nie posiadają swojego jednoznacznego graficznego oznaczenia na rysunku planu, mogą być
realizowane na bieżąco zgodnie z potrzebami
wnioskodawców oraz możliwościami poszczególnych dysponentów i użytkowników mediów,
przy zachowaniu pozostałych ustaleń planu;
5) przebudowę i remonty systemów infrastruktury
technicznej należy realizować wyprzedzająco
lub równolegle z docelowym programem zagospodarowania obszaru przestrzeni publicznej.
2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:
1) obowiązek zagwarantowania pełnego zapotrzebowania z istniejącej lub rozbudowywanej
miejskiej sieci wodociągowej, pod warunkiem
zapewnienia, w pierwszym rzędzie, zaopatrzenia w wodę dla celów bytowo - komunalnych;
2) nakazuje się zapewnienie zapotrzebowania wody dla celów przeciwpożarowych;
3) dopuszcza się rozbudowę istniejących sieci na
terenach zainwestowanych.
3. W zakresie odprowadzenia ścieków bytowych
i komunalnych:
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1) ustala się budowę rozdzielczej sieci kanalizacji;
2) nakazuje się odprowadzenie ścieków sanitarnych do oczyszczalni ścieków dla miasta Zielonej Góry;
3) dopuszcza się rozbudowę istniejących kanałów
rozdzielczych;
4) zakazuje się wprowadzania ścieków bytowych
i komunalnych do gruntu.
4. W zakresie odprowadzenia ścieków opadowych:
1) ustala się odprowadzenie wód opadowych
i roztopowych do istniejącej i projektowanej
sieci kanalizacji, po ich wstępnym podczyszczeniu,:

Poz. 841

1) ustala się usuwanie odpadów z uwzględnieniem w miarę możliwości ich segregacji u źródła powstania oraz postępowanie z odpadami
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami odrębnymi;
2) dopuszcza się lokalizowanie:
a) wolnostojących pojemników na odpady,
wspólnych dla danej jednostki planu,
z zapewnieniem ich segregacji oraz dojazdu
z dróg publicznych,
b) miejsc gromadzenia odpadów w pomieszczeniach wbudowanych.
8. W zakresie budowy sieci telekomunikacyjnych:
1) ustala się zapewnienie dostępu do istniejącej
i rozbudowywanej sieci telekomunikacyjnej;

a)
b) objęcie systemami odprowadzającymi ścieki
opadowe i roztopowe wszystkich terenów zabudowanych i utwardzonych,
c) budowę zbiornika retencyjnego odbierającego
nadmiar wód opadowych;
2) dopuszcza się magazynowanie oraz wykorzystanie wód opadowych dla potrzeb zarządcy terenu zgodnie z przepisami odrębnymi, z wyłączeniem celów spożywczych i sanitarnych.
5. W zakresie zaopatrzenia w gaz:
1) ustala się zaopatrzenie z sieci gazowej, zgodnie
z przepisami odrębnymi, w uzgodnieniu z operatorem sieci;
2) nakazuje się:
a) zabezpieczenie tras dla gazociągu średniego
ciśnienia w liniach rozgraniczających drogi,
b) zachowanie stref technicznych
zgodne z przepisami odrębnymi;

od

sieci,

3) zakazuje się lokalnego i indywidualnego zaopatrzenia w gaz płynny.
6. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
1) ustala się zasilanie terenów objętych planem
z istniejącej i rozbudowywanej sieci elektroenergetycznej niskiego i średniego napięcia;
2) dopuszcza się:
a) budowę stacji transformatorowych na terenach przestrzeni publicznych, o ile nie kolidują z bezpieczeństwem ruchu,
b) budowę stacji transformatorowych na terenie własnym inwestora, stosownie do potrzeb,
c) skablowanie napowietrznej linii elektroenergetycznej, dla której przestają wówczas obowiązywać zapisy zawarte w § 13 pkt 1 i 2 oraz
w § 3 ust. 1 pkt 5.
7. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów:

2) nakazuje się skablowanie sieci.
§ 11. Na obszarze objętym planem nie ma terenów oraz obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym
terenów:
1) górniczych;
2) narażonych na niebezpieczeństwo powodzi;
3) zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.
§ 12. Ustala się szczegółowe zasady i warunki
scalania i podziału nieruchomości:
1) w obszarze objętym planem nie występują tereny podlegające obowiązkowemu scaleniu;
2) wydzielanie działek budowlanych może odbywać się wyłącznie w granicach terenów ograniczonych liniami rozgraniczającymi, z zachowaniem następujących zasad:
a) działki powinny posiadać bezpośredni dostęp
do drogi publicznej,
b) ustala się dla nowowydzielanych działek minimalne powierzchnie i szerokości:
dla terenów oznaczonych symbolem MN
odpowiednio min. 2000m2 i min. 35,0m
szerokości frontu działki budowlanej przyległej do terenów przestrzeni publicznych,
dla terenu oznaczonego symbolem 1U odpowiednio min. 1000m2 i min 40,0m szerokości frontu działki budowlanej przyległej do terenów przestrzeni publicznych;
3) zakazuje się:
a) podziału nieruchomości stanowiących przestrzenie publiczne,
b) podziału nieruchomości położonych na terenie 2U, za wyjątkiem wydzielania nowych
działek pod infrastrukturę techniczną;
4) dopuszcza się wydzielanie działek o parametrach i właściwościach innych niż określone
w ust. 2, wyłącznie w celu przyłączenia do dzia-
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łek przyległych z zachowaniem pozostałych
ustaleń planu lub pod infrastrukturę techniczną.
§ 13. Ustala sie strefy techniczne i obszary ograniczonego użytkowania:
1) wyznacza się pas techniczny o szerokości po
5,0m z każdej strony od istniejącej linii elektroenergetycznej na terenach oznaczonych symbolem MN, 1U, 2U, KPJ;
2) zakazuje się w granicach pasa technicznego dla
linii elektroenergetycznej sytuowania budynków, nasadzeń drzew, lokalizowania elementów małej architektury trwale powiązanych
z gruntem;
3) wyznacza się strefę gruntów słabonośnych,
w zasięgu której realizacja przedsięwzięć budowlanych winna być poprzedzona badaniami
kontrolnymi – geotechnicznymi, które wskażą
warunki posadowienia dla planowanej zabudowy i zagospodarowania terenu.

Poz. 841
a) jednokondygnacyjnych, nawiązujących formą i wykończeniem do budynków mieszkalnych,
b) o maksymalnej wysokości 5,0m od poziomu
terenu do najwyższego punktu kalenicy dachu;

7) zakazuje się lokalizacji budynków na granicy
oraz w odległości 1,5m od granicy działki budowlanej;
8) nakazuje się organizację miejsc postojowych na
terenie własnym inwestora, przyjmując minimalny wskaźnik:
a) 2 miejsca na 1 lokal mieszkalny, w formie garaży lub miejsc postojowych otwartych,
b) w przypadku realizacji usług, jako przeznaczenia uzupełniającego dodatkowo 1 miejsce
na każde rozpoczęte 50m² powierzchni użytkowej.

§ 14. Ustala się sposób i termin tymczasowego
zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: zakazuje się realizacji obiektów tymczasowych,
poza obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej.

§ 17. 1. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1U, ustala się następujące przeznaczenia:

§ 15. Ustala się stawkę procentową, służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
w wysokości 30% wzrostu wartości nieruchomości.

2) uzupełniające – lokale mieszkalne zintegrowane
z budynkiem funkcji podstawowej.

Rozdział 3

1) podstawowe – zabudowa usługowa, usługi
nieuciążliwe;

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia:

Przepisy szczegółowe

1) maksymalna powierzchnia zabudowy – 60%
powierzchni działki budowlanej;

§ 16. 1. Dla terenów, oznaczonych na rysunku
planu symbolami MN ustala się następujące przeznaczenia:

2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna –
20% powierzchni działki budowlanej;

1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca;
2) uzupełniające – usługi nieuciążliwe, zintegrowane z budynkiem mieszkalnym.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia:
1) maksymalna powierzchnia zabudowy – 30%
powierzchni działki budowlanej;
2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna –
60% powierzchni działki budowlanej, w tym zachowanie istniejącej zieleni leśnej na co najmniej 50% powierzchni biologicznie czynnej;
3) maksymalna wysokość budynków – trzy kondygnacje, nie większa niż 11,0m od poziomu terenu do najwyższego punktu kalenicy dachu;
4) dachy strome o pochyleniu 22° - 45°, kryte dachówką, w formie dwuspadowej, wielospadowej, a także mansardowe o indywidualnym kącie pochylenia;
5) szerokość elewacji budynku od strony przestrzeni publicznej do 30,0m;
6) dopuszcza się realizację budynków gospodarczych i garaży:

3) maksymalna wysokość budynków – trzy kondygnacje nadziemne;
4) dachy indywidualnie dostosowane do potrzeb
inwestora;
5) dopuszcza się:
a) garaże zintegrowane z budynkiem usługowym,
b) lokalizację budynków w odległości 1,5m od
granicy z działką budowlaną;
6) zakazuje się:
a) lokalizacji budynków na granicy działki budowlanej,
b) realizacji:
usług motoryzacji,
usług transportu,
stacji paliw;
7) nakazuje się organizację miejsc postojowych na
terenie własnym inwestora przyjmując minimalny wskaźnik:
a) 1 miejsce na każde rozpoczęte 35m² powierzchni użytkowej,
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b) w przypadku usług gastronomii 1 miejsce
postojowe na 6 miejsc konsumpcyjnych.

1) przeznaczenie podstawowe: teren infrastruktury technicznej - elektroenergetyka;

§ 18. 1. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 2U ustala się następujące przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa, usługi nieuciążliwe.

2) realizację stacji transformatorowych oraz urządzeń technicznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sieci elektroenergetycznej;

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia:

3) dopuszcza się wprowadzenie zieleni izolacyjnej.

1) maksymalna powierzchnia zabudowy 50%
powierzchni działki budowlanej;
2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna
30% powierzchni działki budowlanej;
3) maksymalna wysokość budynku trzy kondygnacje;
4) dachy indywidualnie dostosowane do potrzeb inwestora;
5) zakazuje się lokalizacji budynków gospodarczych i garaży wolnostojących;
6) organizacja miejsc postojowych na terenie
własnym inwestora przyjmując minimalny
wskaźnik 1 miejsce na każde rozpoczęte 35m2
powierzchni użytkowej przeznaczenia podstawowego.

§ 21. 1. Dla terenów związanych z komunikacją
ustala się następujące przeznaczenia podstawowe:
1) teren drogi publicznej lokalnej, oznaczonej
symbolem KDL;
2) tereny dróg publicznych dojazdowych, oznaczone symbolem KDD;
3) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone symbolem KDW;
4) teren publicznego ciągu pieszo-jezdnego, oznaczony symbolem KPJ.
2. Dla terenów wymienionych w ust. 1:
1) ustala się minimalną szerokość pasów drogowych w liniach rozgraniczających:
a) dla terenu o symbolu KDL – wynoszącą
14,0m,

§ 19. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem K, ustala się:

b) dla terenów o symbolu KDD – wynoszącą
10,0m,

1) przeznaczenie podstawowe – teren infrastruktury technicznej – kanalizacja;

c) dla terenów o symbolu KDW – wynoszącą
6,0m,

2) przeznaczenie uzupełniające – obiekty i urządzenia związane z elektroenergetyką;

d) dla terenu o symbolu KPJ – wynoszącą 6,0m;

3) w ramach przeznaczenia podstawowego dopuszcza się wprowadzenie wymienności w całości lub części na przeznaczenie mieszkaniowe,
z zastosowaniem ustaleń jak dla terenu oznaczonego symbolem MN;
4) w przypadku realizacji otwartego zbiornika wód
opadowych:
a) nakazuje się grodzenie terenu,

a) miejsc postojowych, z wyłączeniem terenu
KPJ,
b) ścieżek rowerowych,
c) chodników,
d) obiektów związanych z obsługą komunikacji
pieszej i rowerowej,
e) zieleni.

b) zakazuje się:
odprowadzania wód opadowych
wstępnego podczyszczenia,

2) dopuszcza się lokalizację:

bez

realizacji obiektów budowlanych, za wyjątkiem urządzeń technicznych związanych
z przeznaczeniem podstawowym oraz
uzupełniającym,
c) dopuszcza się realizację zieleni izolacyjnej.
§ 20. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem E, ustala się:

Rozdział 4
Przepisy końcowe
§ 22. Tracą moc dotychczasowe ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Kisielińskiej Dzielnicy Mieszkaniowej w Zielonej
Górze, uchwalonego uchwałą Nr LXXV/667/06 Rady
Miasta Zielona Góra z dnia 24 października 2006r.
(Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 4, poz. 58 z dnia 15 stycznia
2007r.), wyłącznie dla obszaru objętego niniejszą
uchwałą.
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§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.
§ 24. Uchwała wchodzi w życie po upływie
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego oraz podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta
Zielona Góra.
Przewodniczący Rady
Adam Urbaniak
____________________________________________
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz 1055 i Nr 116,

Poz. 841

poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r.
Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327,
z 2008; Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52,
poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146,
Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675.
2
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2004r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005r. Nr 113, poz. 954
i Nr 130, poz. 1087 , z 2006r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635,
z 2007r. Nr 127, poz. 880, z 2008r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201,
poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 oraz 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 i Nr 155, poz. 1043.
3
Wymieniona uchwała została zmieniona uchwałą Nr III/19/10
z dnia 21 grudnia 2010r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 43

– 4349 –

Poz. 841
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VI.45.2011
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 22 lutego 2011r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VI.45.2011
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 22 lutego 2011r.
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA
UWAG
wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kisielińskiej Dzielnicy
Mieszkaniowej w Zielonej Górze, dla rejonu ul.
Granicznej.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz
art. 42 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Rada Miasta
Zielona Góra, w związku z brakiem uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kisielińskiej Dzielnicy Mieszkaniowej w Zielonej Górze dla rejonu ul. Granicznej, odstępuje od
rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag.
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VI.45.2011
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 22 lutego 2011r.
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PALNIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ
DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASAD ICH
FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH
dotyczy: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kisielińskiej Dzielnicy Mieszkaniowej w Zielonej Górze dla rejonu ul. Granicznej.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Rada Miasta Zielona Góra określa następujący sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych miasta oraz zasady ich finansowania:

1

Poz. 841

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej
służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami):
1) budowa sieci uzbrojenia technicznego w obrębie korytarzy infrastruktury w pasach drogowych oraz na terenach innych za zgodą właścicieli:
a) wodociągów i urządzeń wodociągowych,
b) kanalizacji sanitarnej z urządzeniami,
c) kanalizacji deszczowej z urządzeniami;
2) pozostałe zadania własne gminy z zakresu infrastruktury technicznej, określone w art. 7
ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, jak:
a) zaopatrzenie w energię elektryczną,
b) zapotrzebowanie w energię cieplną,
c) zaopatrzenie w gaz,
podlegają dodatkowo regulacjom przepisów o prawie energetycznym. Zapotrzebowanie w te media
realizują przedsiębiorstwa energetyczne. Inwestycje
z zakresu zaopatrzenia nie są finansowane z udziałem środków z budżetu miasta. Wskazane w przepisach o prawie energetycznym zadania własne miasta, finansowane z jego budżetu, obejmują wykonanie oświetlenia dróg, których miasto jest zarządcą –
czyli drogi miejskie.
2. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, zaliczanych do zadań własnych
miasta, zapisanych w niniejszym planie miejscowym, podlega przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240 ze zmianami), przy czym:
1) limity wydatków budżetowych na wieloletnie
programy inwestycyjne są ujęte każdorazowo
w budżecie miasta na każdy rok;
2) istnieją możliwości ubiegania się o dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE (w zakresie
budowy ulic oraz uzbrojenia terenu pozostającego w gestii miasta) i/lub współfinansowania
tych inwestycji z zainteresowanym inwestorem.
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UCHWAŁA NR VI.47.2011
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia 22 lutego 2011r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Chynów,
osiedla Kolorowego oraz polany położonej w obrębie ewidencyjnym Nr 9 w Zielonej Górze
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591
tekst jednolity z późn. zm.1), art. 20 ust. 1 i art. 27
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.2), w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia
25 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130,
poz. 871) oraz po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra
uchwalonym uchwałą Nr XXVIII/392/08 Rady Miasta
Zielona Góra z dnia 19 sierpnia 2008r. z późn. zm.3
uchwala się, co następuje:

3. Niniejsza uchwała jest zgodna z uchwałą
Nr LXVII/837/10 Rady Miasta Zielona Góra z dnia
25 maja 2010r. w sprawie przystąpienia do zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Chynów, osiedla Kolorowego oraz
polany położonej w obrębie ewidencyjnym Nr 9
w Zielonej Górze.

Rozdział 1

3) modernizacji – należy przez to rozumieć działanie zmierzające do unowocześnienia substancji
budowlanej oraz sieci i urządzeń infrastruktury
technicznej, dla ich poprawy funkcjonalnej oraz
technologicznej, bez zmiany przeznaczenia terenu i/lub obiektu;

Przepisy ogólne
§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego osiedla Chynów,
osiedla Kolorowego oraz polany położonej w obrębie ewidencyjnym Nr 9 w Zielonej Górze, dla terenów zlokalizowanych:
1) pomiędzy ul. Grzybową, ul. Poznańską i ul. Poziomkową;
2) w pasie drogowym ul. Malinowej, przy skrzyżowaniu z ul. Chłodną;
3) pomiędzy ul. Truskawkową, ul. Bukową, ul. Poznańską i ul. Sosnową;
4) pomiędzy ul. Waniliową i ul. Tęczową.
2. Integralną częścią niniejszej uchwały są załączniki:
1) Nr 1, 2, 3 i 4 – rysunki zmiany miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
w skali 1:1000, zawierające wyrys ze Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Zielona Góra;
2) Nr 5 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia
uwag złożonych do projektu planu;
3) Nr 6 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań
własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) funkcjach i obiektach towarzyszących – należy
przez to rozumieć elementy zagospodarowania
terenu zapewniające możliwość funkcjonowania obiektu podstawowego zgodnie z jego
przeznaczeniem;
2) kondygnacji – należy przez to rozumieć kondygnację nadziemną;

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez
to rozumieć linię, która wyznacza obszar przeznaczony pod realizację zabudowy kubaturowej
nadziemnej, przy czym nie dotyczy ona elementów takich jak: schody, podesty, pochylnie oraz
obiekty związane z infrastrukturą techniczną
i komunikacją itp.;
5) planie – należy przez to rozumieć komplet ustaleń dotyczących obszarów objętych niniejszą
zmianą miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego fragmentów miasta Zielona
Góra;
6) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy obowiązujących ustaw wraz
z aktami wykonawczymi oraz aktów prawnych
organów miasta;
7) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to
rozumieć obowiązujące przeznaczenie, które
dominuje w granicach każdej nieruchomości
zlokalizowanej na terenie wydzielonym liniami
rozgraniczającymi;
8) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to
rozumieć przeznaczenie, odnoszące się do
maksimum 49% powierzchni każdej nieruchomości lub/i powierzchni całkowitej wszystkich
obiektów istniejących i projektowanych w jej
granicach, które może uzupełniać lub wzboga-
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cać przeznaczenie podstawowe i nie może być
realizowane bez przeznaczenia podstawowego;
9) reklamie wielkogabarytowej – należy przez to
rozumieć wolnostojące lub umieszczane na
obiektach budowlanych, ogrodzeniach, bądź
elementach konstrukcyjnych, urządzenie reklamowe, którego przynajmniej jeden z wymiarów przekracza 3,0m;

Rozdział 2
Przeznaczenie terenów
§ 5. Na obszarach objętych planem wyznacza się
tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi, dla
których określa się kategorie przeznaczeń:
1) MN1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

10) uciążliwości – należy przez to rozumieć zjawiska lub stany utrudniające życie lub dokuczliwe
dla otoczenia, w szczególności takie jak: hałas,
wibracje, zanieczyszczenia wody, powietrza
i gruntu oraz zanieczyszczenia odpadami;

2) MN2 – tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej jednorodzinnej;

11) usługach nieuciążliwych – należy przez to rozumieć usługi niezaliczane do przedsięwzięć
mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, których uciążliwość
mierzona zgodnie z przepisami odrębnymi nie
przekracza swym zasięgiem granic własności
terenu;

4) UP1, UP2 – tereny usług publicznych;

12) wskaźniku powierzchni biologicznie czynnej –
należy przez to rozumieć parametr określony
jako procent terenu, będący ilorazem sumy
wszystkich powierzchni terenów biologicznie
czynnych położonych w granicach nieruchomości, do jej powierzchni, przemnożony przez
100;
13) wskaźniku powierzchni zabudowy – należy
przez to rozumieć parametr określony jako procent terenu, będący ilorazem sumy powierzchni
zabudowy, liczonej na poziomie parteru
w zewnętrznym obrysie murów wszystkich budynków położonych w granicach nieruchomości, do jej powierzchni, przemnożony przez 100.
§ 3. 1. Na rysunku planu obowiązującymi ustaleniami są:
1) granice obszarów objętych planem;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) symbole przeznaczenia terenów;
5) obiekty ujęte w ewidencji zabytków;
6) strefa M – historycznych założeń zabudowy
mieszkaniowej.
2. Pozostałe, niewymienione w ust. 1 elementy
rysunku planu, jak np. treść podkładu mapowego,
mają charakter informacyjny i nie są ustaleniami
planu.
§ 4. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania
terenu, odnoszące się do poszczególnych terenów
wydzielonych liniami rozgraniczającymi, obowiązują
dla każdej nieruchomości położonej w ich granicach.

3) MU – teren zabudowy mieszkaniowej z usługami;

5) ZP – teren zieleni urządzonej;
6) KDD – tereny dróg publicznych dojazdowych.
§ 6. Na obszarach objętych planem nie występują tereny i obiekty podlegające ochronie, ustalone
na podstawie przepisów odrębnych, w tym tereny:
1) górnicze;
2) narażone na niebezpieczeństwo powodzi;
3) zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.
Rozdział 3
Zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego
§ 7. Dla terenów objętych planem:
1) nakazuje się:
a) kształtowanie głównych połaci dachów
nowych i przebudowywanych budynków
o przeznaczeniu podstawowym, w pasie terenu o szerokości do 30,0m od linii rozgraniczających drogi publiczne, w dostosowaniu
do istniejących układów dachów w granicach
działek przyległych położonych po tej samej
stronie drogi,
b) kształtowanie połaci dachów obiektów
o przeznaczeniu uzupełniającym, pomocniczych i garażowych, zlokalizowanych w linii
zabudowy budynku o przeznaczeniu podstawowym lub wysuniętych przed tą linię,
w nawiązaniu do kształtu dachu tego obiektu,
a w pozostałych przypadkach – indywidualnie,
c) stosowanie w budynkach o przeznaczeniu
podstawowym charakterystycznych dla tej
dzielnicy miasta materiałów i kolorystyki, tj.:
elewacje budynków: tynki w kolorach pastelowych, ceramiczne materiały licowe,
drewno, elementy stalowe, elementy
szklane,
pokrycia dachowe budynków: dachówka,
blacha płaska, blacha dachówkowa, w tonacjach: brązów, czerwieni, szarości i czerni;
2) zakazuje się:
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a) stosowania w pokryciach dachowych i elewacjach budynków blach trapezowych i falistych oraz tworzyw sztucznych,
b) lokalizacji reklam wielkogabarytowych wolnostojących,
c) realizacji ogrodzeń z prefabrykatów betonowych od strony przestrzeni publicznych,
w tym również zlokalizowanych poza granicami planu,
d) realizacji obiektów i urządzeń o wysokości
równej i większej niż 50,0m;
3) dopuszcza się:
a) lokalizację budynków bezpośrednio
granicy z sąsiednią działką budowlaną,

przy

b) w granicach poszczególnych nieruchomości
realizację funkcji i obiektów towarzyszących,
w tym:
powierzchnie jezdne, piesze i rowerowe,
parkingi i garaże,
zieleń,
miejsca na odpady komunalne, ogrodzenia, mała architektura, zadaszenia, pergole, tarasy,
budowle terenowe, takie jak: podjazdy,
schody, rampy, place zabaw, oczka wodne, urządzenia ogrodowe, elementy reklamowe wolnostojące i związane z obiektami budowlanymi,
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nie znacząco oddziaływać na środowisko,
z wyłączeniem inwestycji celu publicznego,
b) wprowadzania w sąsiedztwie terenów mieszkaniowych i obszarów przestrzeni publicznych funkcji uciążliwych dla otoczenia i przeznaczania terenów pogarszających jakość
środowiska, a także związanych ze składowaniem, gromadzeniem lub przetwarzaniem
odpadów,
c) lokalizowania obiektów i urządzeń, których
uciążliwość wykracza poza granice działki, do
której jej właściciele lub użytkownicy posiadają prawo dysponowania.

2. W zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem nakazuje się stosowanie w celach
grzewczych technologii gwarantujących zachowanie
nieprzekraczalnych wskaźników emisji zanieczyszczeń do atmosfery, określonych w przepisach odrębnych.
3. W zakresie ochrony przed hałasem:
1) zakazuje się lokalizacji obiektów budowlanych
i urządzeń przekraczających wymogi w zakresie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku w odniesieniu do przeznaczeń terenów wynikających z przepisów odrębnych;
2) ustala się dopuszczalny poziom hałasu, określony w przepisach odrębnych, dla terenów:
a) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
MN1, które kwalifikuje się jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

obiekty, sieci, przyłącza i urządzenia związane z uzbrojeniem terenu i infrastrukturą
techniczną, wraz z zagwarantowaniem do
nich dostępności komunikacyjnej,

b) zabudowy mieszkaniowo - usługowej jednorodzinnej MN2 oraz mieszkaniowej z usługami MU, które kwalifikuje się jako tereny
zabudowy mieszkaniowo-usługowej,

c) dla działek, które nie mogą samodzielnie realizować wymogów przeznaczeń podstawowych:

c) usług publicznych UP1 i UP2, które kwalifikuje się jako zabudowa związana ze stałym lub
wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży;

włączenie do działek sąsiednich,
przeznaczenie na tereny przestrzeni publicznych,
przeznaczenie na zieleń izolacyjną.
Rozdział 4
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego
§ 8. 1. Ustala się następujące ogólne zasady
ochrony środowiska:
1) ustala się strefę Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP 150, obejmującą obszary
w granicach planu, nie wyznaczoną graficznie
na rysunku planu, w zasięgu której obowiązują
nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia
wynikające z przepisów odrębnych;
2) zakazuje się:
a) lokalizowania inwestycji należących do
przedsięwzięć mogących zawsze i potencjal-

3) dla dopuszczonych lokali mieszkalnych położonych w obiektach na terenach o innym przeznaczeniu podstawowym ochrona przed hałasem winna być zapewniona w ramach realizowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego.
4. W zakresie ochrony powierzchni ziemi i środowiska przed odpadami:
1) nakazuje się:
a) zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi organicznej, jej odpowiednie zdeponowanie oraz ponowne wykorzystanie przy realizacji robót
ziemnych związanych z budową,
b) gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych, zgodnie z regulacjami obowiązującymi
w mieście;
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,
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z zastrzeżeniem
przepisów
o ograniczeniu
zmian naturalnego ukształtowania.
5. W zakresie ochrony wód przed zanieczyszczeniem nakazuje się:
1) uszczelnianie powierzchni komunikacyjnych,
w tym placów, dróg i parkingów;
2) instalowanie urządzeń oczyszczających wody
opadowe i roztopowe, tj. separatorów i osadników.
6. W zakresie ochrony terenów zieleni i wartości
krajobrazowych:
1) ustala się:
a) ograniczenie zmian naturalnego ukształtowania terenu,
b) przy modernizacji istniejących, a także przy
trasowaniu i projektowaniu nowych dróg
uwzględnienie, w zależności od możliwości
wynikającej z szerokości w liniach rozgraniczających drogi:
utworzenie pasa zieleni towarzyszącej
pomiędzy chodnikiem a jezdnią, w postaci
szpaleru drzew, żywopłotu lub pasa trawnika,
tworzenie lub rezerwowanie terenu,
wzdłuż dróg na lokalizację ścieżek rowerowych;
2) zakazuje się wycinki drzew bez ważnych powodów, takich jak: bezpieczeństwo użytkowania
dróg, realizacja obiektów kubaturowych oraz
urządzeń i sieci infrastruktury, a także z wyjątkiem sytuacji określonych w przepisach odrębnych.
Rozdział 5
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
§ 9. 1. Wyznacza się następujące obiekty ujęte
w gminnej ewidencji zabytków, oznaczone graficznie na rysunku planu:
1) budynek szkoły przy ul. Truskawkowej 12 –
część historyczna nakryta dachem mansardowym;
2) budynek przy ul. Truskawkowej 10;
3) budynek mieszkalny i budynek gospodarczy na
posesji przy ul. Bukowej 3, wraz z historyczną
nawierzchnią kamienną;
4) dwa budynki gospodarcze na posesji przy
ul. Bukowej 1.
2. Dla obiektów ujętych w ewidencji zabytków:
1) nakazuje się:
a) zachowanie historycznej formy architektonicznej w zakresie bryły, wysokości, geometrii dachu, historycznej kompozycji elewacji,
widocznych od strony przestrzeni publicznych,
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b) utrzymanie zabytku i jego otoczenia w jak
najlepszym stanie, w tym również ochronę
historycznych nawierzchni,
c) stosowanie materiałów dostosowanych do
historycznej formy obiektu, np. dachówki
w naturalnych kolorach, kolorystyki elewacji
nawiązującej do historycznej;

2) zakazuje się:
a) stosowania
blachy
dachówkopodobnej,
okładzin z tworzyw sztucznych,
b) lokalizowania, w szczególności od strony
ulic, elementów dekomponujących elewacje,
w tym reklam wielkogabarytowych i urządzeń technicznych.
3. Dla obiektów wymienionych w ust. 1,
w przypadku ich wykreślenia z ewidencji zabytków,
ustalenia ust. 2 nie obowiązują.
4. Wyznacza się strefę M - historycznych założeń
zabudowy mieszkaniowej, w granicach której:
1) ustala się dostosowanie nową zabudową do
wielkości i charakteru zabudowy sąsiedniej;
2) zakazuje się:
a) stosowania okładzin z tworzyw sztucznych,
b) lokalizowania reklam wielkogabarytowych.
5. W obszarach objętych planem ustala się,
w przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robót
budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem,
obowiązek:
1) wstrzymania wszelkich robót, mogących
uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;
2) zabezpieczenia przy użyciu dostępnych środków tego przedmiotu i miejsca jego odkrycia;
3) niezwłocznego zawiadomienia o tym właściwego urzędu ochrony zabytków, a jeśli jest to
niemożliwe Prezydenta Miasta Zielona Góra.
Rozdział 6
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych
§ 10. 1. Do przestrzeni publicznych w planie zalicza się tereny:
1) dróg, w tym: ulice, place, ścieżki piesze i rowerowe;
2) zieleni urządzonej, takiej jak: parki, skwery, zieleńce;
3) sportowo – rekreacyjne otwarte;
4) usług publicznych.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1:
1) ustala się obowiązek zapewnienia ich ogólnodostępności, z wyłączeniem usług publicznych;
2) dopuszcza się realizację: małej architektury,
elementów
użytkowych
i dekoracyjnych,
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a w szczególności lamp oświetleniowych, słupów ogłoszeniowych, ławek.
3. Na terenach przestrzeni publicznych oraz
w obiektach usług publicznych należy zapewnić ich
dostępność osobom o różnym stopniu niepełnosprawności poprzez:
1) likwidację barier technicznych i architektonicznych, tj. stosowanie alternatywnych rozwiązań
umożliwiających korzystanie z obiektów osobom niepełnosprawnym;
2) realizację przejść pieszych w poziomie jezdni
z różnicami poziomów niwelowanymi pochylniami.
Rozdział 7
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału
nieruchomości
§ 11. Ustala się następujące zasady i warunki
podziału nieruchomości:
1) dla wszystkich powstałych w wyniku podziału
działek stanowiących samodzielne działki budowlane należy zapewnić dostęp do infrastruktury technicznej i do dróg publicznych;
2) przy podziale nieruchomości należy uwzględnić
istniejące i projektowane uzbrojenie techniczne,
z zachowaniem pasów eksploatacyjnych, według zasad określonych przez dysponentów
sieci;
3) ustala się minimalną powierzchnię i szerokość
nowowydzielanych działek odpowiednio:
a) 600m² i 18,0m – dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej,
b) 250m² i 7,0m – dla zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej szeregowej;
4) dopuszcza się wydzielanie działek:
a) z terenów o różnym przeznaczeniu, w celu
poszerzenia dróg publicznych,
b) o powierzchniach mniejszych, niż ustalone
w pkt 3, w celu przyłączenia do nieruchomości przyległej w granicach terenu o tym samym przeznaczeniu;
c) pod urządzenia i sieci infrastruktury technicznej o wielkości zapewniającej dostęp
i obsługę tych urządzeń.
§ 12. W obszarach objętych planem nie wskazuje
się terenów podlegających obowiązkowemu scaleniu.
Rozdział 8
Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy
§ 13. Ustala się pasy eksploatacyjne dla istniejących i projektowanych sieci, niewyznaczone graficznie na rysunku planu, o szerokościach uzależnionych od średnicy i typu sieci, zgodnie z przepisami
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odrębnymi i ustaleniami dysponentów sieci, w granicach których:
1) zakazuje się lokalizacji:
a) obiektów kubaturowych,
b) elementów reklamowych
fundamentowania,

wymagających

c) zieleni średniej i wysokiej;
2) dopuszcza się realizację:
a) komunikacji i infrastruktury technicznej,
b) miejsc parkingowych,
c) zieleni niskiej,
d) elementów małej architektury
związanej z gruntem.

nietrwale

§ 14. Na terenach położonych w zasięgu 500m
od granic cmentarza:
1) nakazuje się podłączenie do sieci wodociągowej;
2) zakazuje się:
a) korzystania z ujęć wody o charakterze zbiorników wodnych, służących jako źródło zapotrzebowania sieci wodociągowej w wodę do
picia i potrzeb gospodarczych,
b) budowy i użytkowania indywidualnych ujęć
wody.
Rozdział 9
Zasady modernizacji, rozbudowy budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
§ 15. 1. Ustala się obsługę komunikacyjną obszarów objętych planem poprzez drogi publiczne dojazdowe oznaczone na rysunku planu symbolem
KDD oraz drogi publiczne zlokalizowane poza granicami planu.
2. Zakazuje się realizacji w pasach drogowych
zabudowy, z wyłączeniem obiektów infrastruktury
technicznej oraz obiektów służących obsłudze komunikacji, pod warunkiem, że planowane obiekty
nie będą kolidowały z ruchem drogowym.
3. Dopuszcza się obsługę komunikacyjną nieruchomości za pośrednictwem dróg wewnętrznych,
niewyznaczonych graficznie na rysunku planu, pod
warunkiem, że ich szerokość nie będzie mniejsza niż
8,0m.
4. W zakresie systemu parkowania:
1) ustala się:
a) dla nieruchomości zabudowanych w dniu
wejścia w życie planu – bilansowanie potrzeb
parkingowych w ich granicach, z dopuszczeniem możliwości parkowania w granicach terenów położonych w liniach rozgraniczających dróg, przy czym dopuszczenie dotyczy
również działek, na których planowana jest
rozbudowa lub nadbudowa istniejących
obiektów, nie odnosi się natomiast do przy-

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 43

– 4356 –

Poz. 842

padków budowy nowych samodzielnych budynków na działkach już zabudowanych,

nie pogarsza warunków obsługi i nie narusza
interesów osób trzecich,

b) dla nieruchomości niezabudowanych w dniu
wejścia w życie planu – dla wszystkich nowych budynków realizowanych na działkach
budowlanych jeszcze niezabudowanych lub
działkach, które staną się niezabudowane
w wyniku wyburzenia obiektów istniejących bilansowanie potrzeb parkingowych bezpośrednio wewnątrz granic poszczególnych
nieruchomości, z nakazem stosowania dla
poszczególnych przeznaczeń wskaźników
parkingowych określonych w ustaleniach
szczegółowych dla poszczególnych terenów,

b) realizację inwestycji infrastruktury technicznej, które wynikają z zapisów planu lub przepisów odrębnych i nie wynikają z rysunku
planu.

c) obowiązek zabezpieczenia w ramach budowanych parkingów minimum 1 miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej na
każde 10 miejsc wyliczonych według wskaźników określonych dla poszczególnych terenów, przy czym obowiązek realizacji pierwszego miejsca następuje powyżej 10 stanowisk parkingowych;
2) dopuszcza się:
a) lokalizację miejsc postojowych w liniach rozgraniczających tereny dróg,
b) realizację miejsc postojowych zarówno na
poziomie terenu, jak i na poziomach innych.
§ 16. 1. Ustala się ogólne zasady uzbrojenia terenów:
1) ustala się zaopatrzenie w sieci infrastruktury
technicznej, w zależności od potrzeb, na zasadach określonych przez dysponentów sieci, po
spełnieniu warunków technicznych i ekonomicznych przyłączenia oraz zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) projektowane sieci infrastruktury technicznej
należy
prowadzić,
w miarę
możliwości,
w liniach rozgraniczających drogi, z uwzględnieniem umieszczenia w przekroju poprzecznym ulic wszystkich projektowanych docelowo
sieci;
3) przy projektowaniu nowych inwestycji należy
unikać kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną, a w przypadku jej wystąpienia, należy
przenieść istniejącą sieć, zgodnie z warunkami
określonymi w przepisach odrębnych, po
uzgodnieniu z dysponentem sieci;
4) w przypadkach planowania jakichkolwiek prac
związanych z remontem, przebudową lub budową nowych elementów infrastruktury technicznej należy zachować strefy ochronne od
pozostałych elementów uzbrojenia, budynków,
budowli i zagospodarowania, zgodnie z przepisami odrębnymi oraz zapisami § 13;
5) dopuszcza się:
a) zmianę przebiegu i parametrów sieci infrastruktury technicznej na koszt inwestora, na
warunkach ustalonych z gestorem danej sieci, o ile nie narusza to struktury danej sieci,

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:
1) obowiązek zagwarantowania pełnego zapotrzebowania z istniejącej lub rozbudowywanej
miejskiej sieci wodociągowej z zagwarantowaniem w pierwszym rzędzie docelowego zapotrzebowania na wodę dla celów bytowo – komunalnych;
2) zapewnienie zaopatrzenia w wodę do celów
przeciwpożarowych, zgodnie z przepisami odrębnymi.
3. W zakresie odprowadzenia ścieków bytowych,
komunalnych i gospodarczych:
1) nakazuje się odprowadzenie ścieków do miejskiej kanalizacji sanitarnej, o ile spełniają one
parametry zgodne z przepisami odrębnymi;
2) dopuszcza się lokalizację:
a) sieci kanalizacyjnych na terenach działek
prywatnych, w przypadku braku innych możliwości, pod warunkiem uzyskania zgody ich
właścicieli,
b) przepompowni ścieków na terenie własnym
inwestora.
4. W zakresie odprowadzenia wód opadowych
i roztopowych:
1) ustala się odprowadzenie ścieków z dróg publicznych, parkingów wydzielonych, placów
postojowych - do kanalizacji deszczowej, po
spełnieniu wymogów przepisów odrębnych;
2) dopuszcza się:
a) rozwiązania tymczasowe w formie odprowadzenia wód do rowów, pod warunkiem spełnienia wymogów przepisów odrębnych,
b) gromadzenie wód opadowych na terenach
mieszkaniowych z przeznaczeniem do ich
wykorzystania do celów gospodarczych.
5. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów:
1) nakazuje się:
a) segregację wytwarzanych odpadów, ze
szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych, zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami odrębnymi,
b) wyposażenie dróg oraz terenów pieszych
w urządzenia do gromadzenia odpadów, dostosowane do technologii ich wywozu
i utylizacji;
2) zakazuje się:
a) składowania i utylizacji odpadów,
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b) prowadzenia gospodarki odpadami mogącej
mieć negatywny wpływ na wody powierzchniowe;
3) dopuszcza się:
a) krótkoterminowe gromadzenie odpadów
komunalnych w granicach działek, na których
są wytwarzane, a następnie ich usuwanie
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami odrębnymi,
b) realizację wolnostojących pojemników na
odpady,
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3) lokalizację miejsc parkingowych, bez możliwości ich bilansowania w ramach inwestycji realizowanych na innych terenach;
4) realizację obiektów i urządzeń infrastruktury
technicznej oraz obiektów stanowiących zaplecze budowy dla realizowanej inwestycji;
5) realizację nowych tymczasowych obiektów budowlanych niepołączonych trwale z gruntem,
a także lokalizację tymczasowych terenowych
parkingów z zastrzeżeniem, iż przedsięwzięcia
spełnią wymogi wynikające z przepisów odrębnych.

c) lokalizowanie miejsc gromadzenia odpadów
w pomieszczeniach wbudowanych, wentylowanych.
6. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:
1) zaopatrzenie w gaz z dystrybucyjnej sieci gazowej;

Rozdział 11
Stawki procentowe
§ 18. Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
w wysokości 30% wzrostu wartości nieruchomości.

2) utrzymanie i rozbudowę rozdzielczej sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia.
7. W zakresie zaopatrzenia w ciepło:
1) ustala się budowę i rozbudowę miejskiej sieci
ciepłowniczej;
2) dopuszcza się wykorzystanie proekologicznych
źródeł ciepła, w tym niekonwencjonalnych źródeł energii cieplnej.
8. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
1) ustala się zasilanie z istniejącej sieci elektroenergetycznej, z jednoczesnym dopuszczeniem
jej utrzymania i rozbudowy;
2) dopuszcza się budowę stacji transformatorowych, w tym również na terenie własnym inwestora, pod warunkiem zapewnienia dojazdu
do ich obsługi.
9. W zakresie budowy sieci i obiektów teletechnicznych:
1) ustala się zapewnienie dostępu do istniejących,
projektowanych i rozbudowywanych sieci;
2) dopuszcza się realizację sieci i obiektów alarmowych, internetowych, telewizji kablowej,
itp.;
3) nakazuje się skablowanie sieci.
Rozdział 10
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urządzania i użytkowania terenów
§ 17. Na terenach objętych planem, do czasu realizacji zgodnego z przeznaczeniem ustalonym
w zapisach planu, dopuszcza się:
1) utrzymanie dotychczasowego sposobu użytkowania terenu;
2) wykorzystanie terenu jako zieleń urządzoną;

Rozdział 12
Szczegółowe ustalenia oraz parametry i wskaźniki
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenów
§ 19. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu
symbolem MN1, dla których ustala się przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1:
1) ustala się:
a) nieprzekraczalną linię zabudowy od strony
dróg publicznych zgodnie z przepisami odrębnymi,
b) realizację w budynkach mieszkalnych dachów dwu- lub wielospadowych o nachyleniu głównych połaci od 20º do 45º lub mansardowych o nachyleniu połaci do 80º;
2) zakazuje się:
a) budowy na działce garaży wolnostojących
powyżej dwóch stanowisk, przy czym zakaz
ten nie obowiązuje w przypadku występowania w granicach działki dwóch lub więcej
samodzielnych lokali mieszkalnych lub użytkowych,
b) lokalizacji garaży i wiat garażowych bezpośrednio przy granicy linii rozgraniczającej
drogę publiczną i w odległości mniejszej niż
5,0m od tej linii;
3) dopuszcza się:
a) lokalizację dodatkowego pomocniczego budynku lub pomieszczeń innych, niezwiązanych z przeznaczeniem podstawowym i uzupełniającym, o powierzchni całkowitej do
30,0m², wysokości budynku do 5,0m, dachu
kształtowanym indywidualnie,
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b) prowadzenie funkcji usługowych i nieuciążliwej działalności gospodarczej niezwiązanej
z rolnictwem, zarówno w pomieszczeniach
zintegrowanych z budynkiem, jak i w wolnostojącym budynku, o ile zagwarantowana zostanie właściwa obsługa w zakresie: dojazdów, dostaw, miejsc parkingowych, składowania odpadów, itp.
3. Określa się następujące parametry i wskaźniki
zagospodarowania terenu:
1) maksymalna powierzchnia zabudowy – 50%
powierzchni nieruchomości;
2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna –
30% powierzchni nieruchomości;
3) maksymalna wysokość zabudowy:
a) mieszkaniowej – 2 kondygnacje,
b) przeznaczonej pod działalność gospodarczą,
budynków pomocniczych lub gospodarczych
– 1 kondygnacja;
4) minimalna ilość miejsc postojowych:
a) 1 miejsce parkingowe lub garaż dla 1 lokalu
mieszkalnego,
b) 1 miejsce parkingowe dla każdego lokalu
użytkowego.
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a) realizację w ramach zabudowy mieszkaniowo-usługowej usług rzemieślniczych, handlu,
hoteli, gastronomii,
b) utrzymanie istniejącej funkcji usługowej,
z możliwością modernizacji istniejących
obiektów, z zakazem ich rozbudowy i nadbudowy,
c) prowadzenie działalności gospodarczej, zarówno w pomieszczeniach zintegrowanych
z budynkiem jak i w wolnostojącym budynku, pod warunkiem iż:
łączna powierzchnia całkowita przeznaczona na działalność nie przekroczy 100%
powierzchni całkowitej funkcji mieszkalnych,
wielkość i gabaryty działki będą gwarantować właściwą obsługę funkcji w zakresie: dojazdów, dostaw, miejsc parkingowych, składowania odpadów itp.,
d) lokalizację dodatkowego pomocniczego budynku lub pomieszczeń innych, niezwiązanych z przeznaczeniem podstawowym i uzupełniającym, o powierzchni całkowitej do
30,0m², wysokości budynku do 5,0m, dachu
o nachyleniu połaci kształtowanym indywidualnie,
e) realizację zabudowy usługowej na działkach
wydzielonych.

§ 20. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej jednorodzinnej, oznaczone na
rysunku planu symbolem MN2, dla których ustala
się przeznaczenie podstawowe:

3. Określa się następujące parametry i wskaźniki
zagospodarowania terenu:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca;

1) maksymalna powierzchnia zabudowy – 60%
powierzchni nieruchomości;

2) zabudowa
dzinna.

2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna –
20% powierzchni nieruchomości;

mieszkaniowo-usługowa

jednoro-

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1:
1) ustala się:
a) nieprzekraczalną linię zabudowy od strony
dróg publicznych zgodnie z przepisami odrębnymi,
b) realizację w budynkach o przeznaczeniu podstawowym dachów dwu- lub wielospadowych o nachyleniu głównych połaci od
20º do 45º lub mansardowych o nachyleniu
połaci do 80º;
2) zakazuje się;
a) budowy na działce garaży wolnostojących
powyżej dwóch stanowisk, przy czym zakaz
ten nie obowiązuje w przypadku występowania w granicach działki dwóch lub więcej
samodzielnych lokali mieszkalnych lub użytkowych,
b) lokalizacji garaży i wiat garażowych bezpośrednio przy granicy linii rozgraniczającej
drogę publiczną i w odległości mniejszej niż
5,0m od tej linii;
3) dopuszcza się:

3) maksymalna wysokość zabudowy:
a) mieszkaniowej i mieszkaniowo – usługowej –
3 kondygnacje,
b) przeznaczonej pod działalność gospodarczą,
budynków pomocniczych lub gospodarczych
– 1 kondygnacja;
4) minimalna ilość miejsc postojowych:
a) 1 miejsce parkingowe lub garaż dla 1 lokalu
mieszkalnego,
b) 1 miejsce parkingowe na 30,0m² powierzchni
użytkowej lokali przeznaczonych pod działalność gospodarczą.
§ 21. 1. Wyznacza się teren zabudowy mieszkaniowej z usługami, oznaczony na rysunku planu
symbolem MU, dla którego ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe:
a) zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna
wolnostojąca lub szeregowa,
b) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna do
8 lokali mieszkalnych w budynku,
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c) usługi nieuciążliwe, w szczególności: rzemieślnicze, handel detaliczny, gastronomia,
usługi zdrowia, finanse, administracja;
2) uzupełniające – tereny i obiekty sportowe i rekreacyjne.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1:
1) ustala się:
a) nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 5,0m od linii rozgraniczających teren,
b) w zakresie geometrii dachów – rozwiązania
indywidualne;
2) dopuszcza się lokalizację funkcji usługowych
zarówno w pomieszczeniach zintegrowanych
z budynkiem o funkcji mieszkalnej, jak i w wolnostojących budynkach;
3) zakazuje się:
a) lokalizacji usług motoryzacyjnych,
b) realizacji garaży wolnostojących do 5 stanowisk na terenie zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej.
3. Określa się następujące parametry i wskaźniki
zagospodarowania terenu:
1) maksymalna powierzchnia zabudowy – 60%
powierzchni nieruchomości;
2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna –
25% powierzchni nieruchomości;
3) maksymalna wysokość zabudowy:
a) mieszkaniowej i usługowej – 3 kondygnacje,
b) garażowej – 1 kondygnacja;
4) minimalna ilość miejsc postojowych:
a) 2 miejsca parkingowe lub garażowe w zabudowie jednorodzinnej,
b) 1,5 miejsca parkingowego lub garażowego
dla 1 lokalu mieszkalnego, w zabudowie wielorodzinnej,
c) 1 miejsce parkingowe na 30,0m² powierzchni
użytkowej lokali usługowych,
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dla terenu UP1 – od strony dróg publicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi,
dla terenu UP2 – w odległości 5,0m od linii
rozgraniczających teren,
b) w zakresie formy obiektów i geometrii dachów – rozwiązania indywidualne, dostosowane do charakteru funkcji,
c) obowiązek kompleksowego zagospodarowania nieruchomości od strony dróg publicznych w postaci: nawierzchni, elementów małej architektury, zieleni towarzyszącej;

2) dopuszcza się:
a) rozbudowę istniejących obiektów na terenie
UP1,
b) realizację lokali mieszkalnych dla dysponenta
prowadzonej działalności lub pracowników,
o ile powierzchnia tych lokali nie przekroczy
10% powierzchni użytkowej obiektu przeznaczenia podstawowego oraz pod warunkiem
zachowania wymogów przepisów odrębnych.
3. Określa się następujące parametry i wskaźniki
zagospodarowania terenu:
1) maksymalna powierzchnia zabudowy – 70%
powierzchni nieruchomości;
2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna –
15% powierzchni nieruchomości;
3) wysokość zabudowy:
a) dla obiektów sportowych, rekreacyjnych
i kultu religijnego - indywidualna, z zachowaniem ustaleń § 7 pkt 2 lit. d,
b) dla pozostałych budynków – 4 kondygnacje;
4) minimalna ilość miejsc postojowych:
a) dla terenu UP1 – 10 miejsc w granicach nieruchomości,
b) dla terenu UP2:
15 miejsc w przypadku realizacji szkoły,
przedszkola,

d) 1 miejsce postojowe na 6 miejsc konsumpcyjnych, w przypadku usług gastronomii.

30 miejsc w przypadku realizacji obiektów
kultu religijnego, sportowych, rekreacyjnych,

§ 22. 1. Wyznacza się tereny usług publicznych,
oznaczone na rysunku planu symbolami UP1 i UP2,
dla których ustala się przeznaczenie:

1 miejsce na 50,0m² powierzchni użytkowej obiektów kultury, zdrowia, administracji, handlu,

1) podstawowe: szkoły, przedszkola, obiekty kultury, zdrowia, kultu religijnego, administracji,
sportowe, rekreacyjne, wraz z przynależnym
zagospodarowaniem terenu;

1 miejsce postojowe na 6 miejsc konsumpcyjnych, w przypadku usług gastronomii.

2) uzupełniające - usługi handlu, gastronomii.
2. Dla terenów, o których mowa w ust.1:
1) ustala się:
a) nieprzekraczalną linię zabudowy:

§ 23. 1. Wyznacza się teren zieleni urządzonej,
oznaczony na rysunku planu symbolem ZP, dla którego ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe: parki, skwery, zieleńce;
2) uzupełniające:
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a) place gier i zabaw, urządzenia rekreacyjne
i sportowe,
b) ścieżki piesze i rowerowe.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1:
1) ustala się:

Poz. 842
a) ścieżki piesze i rowerowe,
b) zieleń,
c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
d) obiekty i urządzenia związane z funkcją drogową i obsługą ruchu.

a) realizację ogólnodostępnych terenów zielonych projektowanych indywidualnie, których
rozwiązania należy dostosować do specyfiki
miejsca oraz przeznaczenia terenów sąsiednich,

2. Ustala się minimalną szerokość pasów drogowych w liniach rozgraniczających wynoszącą
10,0m.

b) nakaz kompleksowego zagospodarowania
w postaci: nawierzchni, elementów małej architektury itp.;

Przepisy końcowe

2) dopuszcza się:
a) lokalizację obiektów tymczasowych, takich
jak: kawiarnie letnie, ekspozycje terenowe,
b) grodzenie terenów z jednoczesnym zagwarantowaniem im ogólnodostępności,
c) budowę dróg stanowiących dojazd do obiektów trwałych i/lub połączenie dwóch innych
dróg.
§ 24. 1. Wyznacza się tereny dróg publicznych
dojazdowych, oznaczone na rysunku planu symbolem KDD, dla których ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe: drogi publiczne dojazdowe;
2) uzupełniające;

Rozdział 13
§ 25. W części objętej zakresem niniejszej
uchwały tracą moc ustalenia uchwały Nr LI/660/09
Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 sierpnia 2009r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego osiedla Chynów,
Osiedla Kolorowego oraz polany położonej w obrębie ewidencyjnym Nr 9 w Zielonej Górze (Dz. Urz.
Woj. Lubus. Nr 108, poz. 1443).
§ 26. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.
§ 27. Uchwała wchodzi w życie po upływie
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego oraz podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej miasta
Zielona Góra.
Wiceprzewodniczący Rady
Jacek Budziński
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Poz. 842
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VI.47.2011
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 22 lutego 2011r.
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Poz. 842
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VI.47.2011
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 22 lutego 2011r.
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Poz. 842
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VI.47.2011
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 22 lutego 2011r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 43

– 4364 –

Poz. 842, 843
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr VI.47.2011
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 22 lutego 2011r.
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Załącznik Nr 5
do uchwały Nr VI.47.2011
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 22 lutego 2011r.
ROZSTRZYGNIĘCIE
o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Chynów, osiedla Kolorowego oraz
polany położonej w obrębie ewidencyjnym Nr 9
w Zielonej Górze dla terenów zlokalizowanych:
pomiędzy ul. Grzybową, ul. Poznańską i ul. Poziomkową; w pasie drogowym ul. Malinowej, przy
skrzyżowaniu z ul. Chłodną; pomiędzy ul. Truskawkową, ul. Bukową, ul. Poznańską i ul. Sosnową;
pomiędzy ul. Waniliową i ul. Tęczową.
Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)
stwierdza się, że do wyłożonego do publicznego
wglądu wymienionego wyżej projektu zmiany planu
miejscowego nie wpłynęła do Prezydenta Miasta
Zielona Góra żadna uwaga.

Poz. 842, 843

nych dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Chynów, osiedla Kolorowego oraz polany położonej w obrębie ewidencyjnym Nr 9 w Zielonej Górze
Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada
Miasta Zielona Góra określa następujący sposób
realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych miasta oraz
zasady ich finansowania:
1. Tereny objęte zmianą planu miejscowego są
w przeważającej części zainwestowane i uzbrojone.
Ewentualna realizacja zadań z zakresu infrastruktury
technicznej, w tym budowa lub przebudowa kanalizacji, wodociągów, ciągów pieszych, pociąga za sobą wydatki z budżetu miasta w zakresie realizacji
zadań własnych.
2. Inwestycje i nakłady w zakresie budowy i rozbudowy infrastruktury technicznej, które są niezbędne dla prawidłowego i uporządkowanego zagospodarowania terenów objętych zmianą planu, będą
finansowane ze środków:
1) dochodów miasta, według harmonogramu planowanych do realizacji inwestycji oraz zadań,
wprowadzanych w kolejnych latach do budżetu
przez Radę Miasta Zielona Góra;

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr VI.47.2011
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 22 lutego 2011r.

2) pozabudżetowych, w tym z funduszy Unii Europejskiej;
3) wynikających z porozumień, w ramach partnerstwa prywatno – publicznego;

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

4) własnych inwestora, na terenie posiadanych
nieruchomości.

8 42
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UCHWAŁA NR VI.51.2011
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia 22 lutego 2011r.
w sprawie statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 tekst jednolity z późn.
zm.1) oraz art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2010r.
Nr 157, poz. 1240 tekst jednolity z późn. zm.2)
uchwala się, co następuje:
Rozdział 1

2. Przedmiotem działania Zakładu jest zaspakajanie potrzeb w zakresie gospodarki komunalnej,
mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi na obszarze Miasta Zielona Góra.
3. Zakład może w ramach zawartych porozumień
i indywidualnych umów prowadzić współpracę
z innymi gminami w zakresie objętym przedmiotem
swego działania.

Przedmiot i zakres działania

§ 2. W zakresie gospodarki komunalnej Zakład:

§ 1. 1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze, zwany dalej „Zakładem”
jest samorządowym zakładem budżetowym.

1) prowadzi kompleksową i zintegrowaną gospodarkę odpadami zgodnie z planami gospodarki
odpadami;

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 43

– 4366 –

2) prowadzi obrót odpadów wyselekcjonowanych;
3) utrzymuje oraz zagospodarowuje przekazane
w administrację miejskie nieruchomości gruntowe;
4) utrzymuje komunalne tereny zielone, parki
i lasy oraz prowadzi zadrzewienia;
5) zarządza utrzymaniem czystości ulic, dróg
i ciągów pieszych;
6) utrzymuje miejską strefę ograniczonego parkowania;
7) prowadzi edukację ekologiczną związaną
z utrzymaniem czystości i porządku w mieście;
8) współpracuje m.in. z organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi na rzecz rozwoju
gospodarki komunalnej.

Poz. 843

3. Dyrektor kieruje działalnością Zakładu na podstawie i w granicach pełnomocnictwa udzielonego
przez Prezydenta Miasta Zielona Góra.
4. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Zakładu upoważniony jest dyrektor w granicach
pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Zielona Góra.
5. Dyrektor kieruje Zakładem w granicach zatwierdzonego planu rzeczowo – finansowego przy
pomocy:
1) zastępcy dyrektora ds. gospodarki mieszkaniowej;
2) zastępcy dyrektora ds. ekonomicznych - głównego księgowego;
3) podległych komórek i stanowisk funkcyjnych.

§ 3. W zakresie gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi Zakład:

6. Zastępca dyrektora, główny księgowy oraz
pełnomocnicy Zakładu działają w granicach ich
umocowania określonych przez dyrektora

1) administruje i zarządza budynkami stanowiącymi własność Miasta Zielona Góra i wspólnot
mieszkaniowych, które powierzyły mu to zadanie;

§ 5. Organizację wewnętrzną oraz szczegółowe
zadania określa regulamin zatwierdzony przez dyrektora.

2) reprezentuje Miasto Zielona Góra jako właściciela we wspólnotach mieszkaniowych;
3) administruje komunalnymi gruntami zabudowanymi i niezabudowanymi, przyległymi do
administrowanych i zarządzanych nieruchomości budynkowych;
4) prowadzi bieżące utrzymanie, remonty i inwestycje związane z przekazanym w zarząd i administrację powierzonym mieniem komunalnym i wspólnot mieszkaniowych;
5) zleca odpłatne usługi remontowo – budowlane
i inne związane z eksploatacją lokali komunalnych;
6) prowadzi rozliczanie i windykację czynszów
i opłat niezależnych od Miasta Zielona Góra
oraz należności z tytułu kosztów zarządu;
7) realizuje zadania związane z rewitalizacją nieruchomości budynkowych i gruntowych;
8) współpracuje m.in. z organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi na rzecz rozwoju
gospodarki mieszkaniowej.
Rozdział 2
Organizacja Zakładu
§ 4. 1. Działalnością Zakładu kieruje i reprezentuje go na zewnątrz dyrektor.
2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Zielona Góra.

Rozdział 3
Gospodarka finansowa Zakładu
§ 6. Zakład prowadzi działalność na podstawie
rocznego planu rzeczowo - finansowego.
§ 7. Zakład prowadzi rachunkowość oraz sporządza sprawozdawczość finansową określoną w przepisach dotyczących gospodarki finansowej zakładów
budżetowych.
§ 8. Zasady rozliczania nadwyżki finansowej zakładu określa odrębna uchwała
Rozdział 4
Mienie Zakładu
§ 9. 1. Mienie Zakładu jest mieniem Miasta Zielona Góra.
2. Do mienia Zakładu stosuje się przepisy ustawy o samorządzie gminnym i o gospodarce nieruchomościami.
Rozdział 5
System kontroli wewnętrznej
§ 10. 1. W Zakładzie działa zorganizowany system kontroli wewnętrznej sprawdzający celowość,
gospodarność, rzetelność i legalność podejmowanych działań.
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2. System kontroli obejmuje kontrolę funkcjonalną i instytucjonalną na zasadach określonych
w szczegółowym regulaminie kontroli wewnętrznej,
ustalonym przez dyrektora.
3. Ogólny nadzór nad działalnością systemu kontroli wewnętrznej sprawuje dyrektor, który odpowiada za jego zorganizowanie i prawidłowe funkcjonowanie.

Poz. 843, 844

w sprawie zatwierdzenia statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Wiceprzewodniczący Rady
Jacek Budziński
____________________________________________

Rozdział 6
Nadzór nad Zakładem
§ 11. 1. Kontroli działalności Zakładu może dokonywać Rada Miasta Zielona Góra, w szczególności
poprzez Komisję Rewizyjną i Prezydent Miasta Zielona Góra.
2. Oceny pracy dyrektora dokonuje Prezydent
Miasta Zielona Góra.
Rozdział 7
Postanowienia końcowe
§ 12. Traci moc uchwała Nr XX/191/04 Rady
Miasta Zielona Góra z dnia 27 stycznia 2004r.

1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r.
Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327
i Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111
i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241
oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106,
poz. 675.
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123,
poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.
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UCHWAŁA NR VI.54.2011
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia 22 lutego 2011r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 tekst jednolity z późn.
zm.1) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ulicy położonej w Zielonej Górze pomiędzy ulicą Ptasią a nowo powstałym osiedlem domków jednorodzinnych w lesie za amfiteatrem, przebiegającej przez działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 95/12, 100/7 i 100/5 w obrębie Nr 26,
nadaje się nazwę: „Czesława Niemena”.
2. Szczegółowe położenie ulicy przedstawia mapa stanowiąca załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Wiceprzewodniczący Rady
Jacek Budziński
____________________________________________
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r.
Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327
i Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111
i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241
oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106,
poz. 675.
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Poz. 844
Załącznik
do uchwały Nr VI.54.2011
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 22 lutego 2011r.
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UCHWAŁA NR VI.55.2011
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia 22 lutego 2011r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 tekst jednolity z późn.
zm.1) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ulicy w Zielonej Górze położonej w głębi
Osiedla Kaszubskiego (droga publiczna), przebiegającej przez działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 817/16 w obrębie Nr 43, nadaje się nazwę:
„Sopocka”.
2. Szczegółowe położenie ulicy przedstawia mapa stanowiąca załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Wiceprzewodniczący Rady
Jacek Budziński
____________________________________________
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r.
Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327
i Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111
i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241
oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106,
poz. 675.
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Poz. 845
Załącznik
do uchwały Nr VI.55.2011
Rady Miasta Zielona Góra
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UCHWAŁA NR VI.56.2011
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia 22 lutego 2011r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 tekst jednolity z późn.
zm.1) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ulicy położonej w Zielonej Górze pomiędzy ulicami Stefana Wyszyńskiego i Botaniczną,
przebiegającej przez działki oznaczone numerami
ewidencyjnymi: 49, 81/1 i 100/3 w obrębie Nr 26 oraz
działki Nr 98, 99/1, 100/1, 100/2, 102/1, 109/1, 117/1,
117/2 i 118/5 w obrębie Nr 28, nadaje się nazwę:
„Ks. Kazimierza Michalskiego”.
2. Szczegółowe położenie ulicy przedstawia mapa stanowiąca załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Wiceprzewodniczący Rady
Jacek Budziński
____________________________________________
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457,
z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48,
poz. 327 i Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180,
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157,
poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230
i Nr 106, poz. 675.
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z dnia 22 lutego 2011r.
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UCHWAŁA NR VIII/26/11
RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE
z dnia 23 lutego 2011r.
w sprawie nadania nazwy ulicy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) uchwala
się, co następuje:
§ 1. Ulicy bez nazwy położonej w obr. 2 m. Kożuchów, przebiegającej przez działki Nr ewid. 632,
645/4 i 645/5 – droga bez przejazdu od skrzyżowania
z ul. Moniuszki w kierunku południowym – nadaje
się nazwę Zacisze.
§ 2. Szczegółowe położenie ulicy przedstawia
mapa stanowiąca załączniki do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kożuchowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Zbigniew Dusza
_________________________________________
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006r.
Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111
i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157,
poz. 1241, zm. z 2010r. Nr 28, poz. 142 i Nr 28, poz. 146, Nr 106,
poz. 675, Nr 40, poz. 230.
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do uchwały Nr VIII/26/11
Rady Miejskiej w Kożuchowie
z dnia 23 lutego 2011r.
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UCHWAŁA NR VIII/28/11
RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE
z dnia 23 lutego 2011r.
zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną
i upowszechnianiem kultury
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1)
oraz art. 7b ustawy z dnia 25 października 1991r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn.
zm.2), Rada Miejska w Kożuchowie uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr LXVI/417/10 Rady Miejskiej
w Kożuchowie z dnia 29 października 2010r.
w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się
twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury
(Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
z 2011r. Nr 1, poz. 23) § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W skład Komisji wchodzą: Przewodniczący
Rady Miejskiej, Burmistrz Kożuchowa, wskazany
przez Burmistrza pracownik Urzędu Miejskiego
w Kożuchowie zajmujący się sprawami kultury,
Dyrektor Kożuchowskiego Ośrodka Kultury
i Sportu "Zamek", radni - członkowie komisji rady miejskiej właściwej do spraw kultury.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kożuchowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Zbigniew Dusza
______________________________________
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, z 2003r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, 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 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106,
poz. 675.
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 41, poz. 364, z 2003r. Nr 96, poz. 874,
Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081, z 2004r. Nr 11, poz. 96,
Nr 261, poz. 2598, z 2005r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111,
z 2006r. Nr 227, poz. 1658, z 2009r. Nr 62, poz. 504.

===================================================================================
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UCHWAŁA NR VIII/29/11
RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE
z dnia 23 lutego 2011r.
zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom
i niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Kożuchów
Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 2004r. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.1) uchwala się, co następuje:

cych do przedszkola lub innej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego, według stanu
na pierwszy dzień każdego miesiąca.”

§ 1. W uchwale Nr XLVII/307/09 Rady Miejskiej
w Kożuchowie z dnia 29 września 2009 roku
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i niepublicznym innym
formom wychowania przedszkolnego prowadzonym
na terenie Gminy Kożuchów (Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego z 2009r. Nr 128,
poz. 1686) wprowadza się następujące zmiany:

2. § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

1. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Przekazanie dotacji na dany miesiąc następuje do 25 dnia danego miesiąca w wysokości wynikającej z aktualnej liczby dzieci uczęszczają-

„2. Dotacje udzielone z budżetu gminy wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane
nienależnie lub w nadmiernej wysokości, podlegają zwrotowi do budżetu gminy w terminie
określonym w dziale V ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kożuchowa.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Zbigniew Dusza
_______________________________________
1

Poz. 849, 850

z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020,
Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006r.
Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007r.
Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120,
poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008r. Nr 70,
poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618,
z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157,
poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010r. Nr 44, poz. 250, Nr 54,
poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r. Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781,

===================================================================================
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UCHWAŁA NR V/17/2011
RADY GMINY GUBIN
z dnia 24 lutego 2011r.
w sprawie zarządzenia przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących utworzenia jednostek
pomocniczych
Na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 oraz 5 a ust. 2 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1501 ze zm.) oraz § 7
ust. 1 pkt 2 uchwały Rady Gminy Gubin
Nr VI/28/2003 z dnia 30 kwietnia 2003r. w sprawie
Statutu Gminy Gubin (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 49,
poz. 859) Rada Gminy Gubin uchwala co następuje:
§ 1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji
z mieszkańcami Gminy Gubin w sprawie utworzenia
jednostek pomocniczych :

2) miejsce, dzień, godzina rozpoczęcia zebrania.
§ 5. 1. Przewodniczącym zebranie jest osoba wyznaczona spośród członków komisji.
2. Przewodniczący informuje uczestników
o sprawie będącej przedmiotem zebrania.
3. Mieszkańcy wyrażają
w głosowaniu jawnym.

swoje

stanowisko

4. Głosowanie przeprowadza przewodniczący
zebrania.

1) sołectwo Luboszyce,
2) sołectwo Sieńsk,
3) sołectwo Kujawa.
§ 2. Konsultacje przeprowadzone będą w formie
zebrań z mieszkańcami.
§ 3. 1. Do obowiązków Wójta Gminy należy :
1) powołanie komisji do przeprowadzenia konsultacji;
2) sporządzenie wykazu osób uprawnionych do
wzięcia udziału w konsultacjach
3) ustalenie kalendarza
z zebraniami,

1) przedmiot konsultacji;

czynności

związanych

4) ogłoszenie wyników konsultacji.
2. W skład komisji wchodzi od 3 do 5 osób.
§ 4. 1. Ogłoszenie o zebraniu z mieszkańcami
rozplakatowuje się co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
2. Ogłoszenie o zebraniu powinno określać:

5. Wybór stanowiska co do przedmiotu konsultacji następuje w głosowaniu zwykłą większością
głosów.
6. Z zebrania sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący zebrania i protokolant.
§ 6. Konsultacje powinny zostać przeprowadzone w terminie do 30 kwietnia 2011r.
§ 7. Konsultacje uważa się za przeprowadzone
bez względu na liczbę mieszkańców uczestniczących
w zebraniach wiejskich, jeżeli o ich terminie powiadomieni zostali zgodnie z postanowieniem § 4
ust. 1.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Zbigniew Zygadło
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UCHWAŁA NR V/41/11
RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE
z dnia 24 lutego 2011r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez publiczne przedszkola
prowadzone przez Gminę Skwierzyna
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 14 ust. 5
ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Skwierzynie
Nr XXXIII/268/09 z dnia 29 października 2009r.
w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone
przez publiczne przedszkola, prowadzone przez
Gminę Skwierzyna (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego
z 2009r. Nr 143, poz. 2088) wprowadza się zmiany
w ten sposób, że:
1. W § 2 punkt 1 otrzymuje brzmienie:

2. W § 2 skreśla się punkt 3.
3. Skreśla się § 4.
4. § 5 otrzymuje brzmienie:
„Zakres usług świadczonych przez publiczne
przedszkola określa umowa cywilnoprawna, zawierana pomiędzy dyrektorem przedszkola,
a rodzicami (opiekunami) dziecka.”
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Skwierzyny.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Stanisław Rucki

„Ustala się odpłatność za zajęcia opiekuńcze
świadczone przez publiczne przedszkola w zakresie przekraczającym podstawę programową
wychowania przedszkolnego w wysokości
151,00zł miesięcznie.”

===================================================================================
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UCHWAŁA NR V/26/2011
RADY GMINY PRZYTOCZNA
z dnia 3 marca 2011r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych
o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Przytoczna i jej jednostkom organizacyjnym oraz
udzielania innych ulg w spłacie tych należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej
w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów do tego
uprawnionych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 59
ust. 1 – 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 157,
poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób oraz tryb umarzania należności pieniężnych
o charakterze cywilnoprawnym przypadających
Gminie Przytoczna i jej jednostkom organizacyjnym
oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności,
warunków dopuszczalności pomocy publicznej
w przypadkach, w których ulga stanowić będzie
pomoc publiczną, a także wskazuje organy do tego
uprawnione.

§ 2. Ilekroć w uchwale mowa o:
1) należności – rozumie się przez to należność
główną wraz z należnymi odsetkami i kosztami
dochodzenia należności (należności uboczne),
na dzień złożenia wniosku o umorzenie, odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie jej płatności na raty, przy czym kwoty należności tego
samego dłużnika z różnych tytułów nie ulegają
kumulacji;
2) dłużniku – rozumie przez to osobę fizyczną,
osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną
nie posiadającą osobowości prawnej;
3) uldze w spłacie należności – rozumie się przez
to odroczenie terminu zapłaty należności lub
rozłożenie płatności na raty.
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§ 3. 1. Należność może zostać umorzona w całości lub w części, jeżeli wystąpi jedna z następujących
przesłanek:

ła do zapłaty należność, bądź rata należności staje
się wymagalna wraz z należnymi odsetkami począwszy od dnia udzielenia ulgi.

1) osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając
żadnego majątku albo pozostawiła majątek
niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty
codziennego użytku domowego, których łączna
wartość nie przekracza 6.000zł;

4. Okres odroczenia lub rozłożenia na raty należności nie może przekroczyć 36 miesięcy.

2) osoba prawna – została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego by można egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu
należności nie przechodzi z mocy prawa na
osoby trzecie;
3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty
wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej
należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;
4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;
5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny;

§ 6. 1. Wniosek, o którym mowa w § 3 ust. 2 oraz
§ 5 ust. 1 powinien zawierać w szczególności:
1) szczegółowe informacje dotyczące wystąpienia
przesłanek uzasadniających umorzenie lub
udzielenie ulgi,
2) opis aktualnej sytuacji finansowej i rodzinnej
dłużnika będącego osobą fizyczną lub opis sytuacji ekonomicznej dłużnika będącego osoba
prawną.
2. W przypadku stwierdzenia, iż informacje zawarte we wniosku są niewystarczające, tzn. takie na
podstawie których nie można ustalić istnienia lub
nieistnienia przesłanek do udzielenia umorzenia lub
ulgi, organ uprawniony wzywa dłużnika do ich uzupełnienia.
3. Nieuzupełnienie przez dłużnika wniosku w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie go
bez rozpatrzenia.

7) nie można ustalić osoby dłużnika, jego miejsca
zamieszkania bądź siedziby.

§ 7. 1. Umorzenie należności oraz odroczenie
terminu spłaty całości lub części należności albo
rozłożenie płatności całości lub części należności na
raty następuje, w formie pisemnej, na podstawie
przepisów prawa cywilnego.

2. Umorzenie należności może nastąpić na
wniosek dłużnika, natomiast w przypadkach, o których mowa w ust.1 pkt. 1- 5 – również z urzędu.

2. W przypadkach, o których mowa w § 3 ust. 1
pkt. 1, 2, 3, 4, 5 i 7 umorzenie należności następuje
w formie jednostronnego oświadczenia woli.

§ 4. 1. Umorzenie należności, za którą odpowiada więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą co do
wszystkich zobowiązanych.

3. Termin przewidziany na załatwienie wniosku
dłużnika w sprawie umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty wynosi 30 dni od dnia złożenia wniosku z zastrzeżeniem ust. 4.

2. Jeżeli umorzenie dotyczy tylko części należności, należy określić termin zapłaty pozostałej części.
Jeżeli dłużnik nie dotrzymał odroczonego terminu
zapłaty, niespłacona należność staje się natychmiast
wymagalna wraz z należnościami ubocznymi.

4. W przypadku konieczności uzupełnienia dokumentów 30 dniowy termin jest liczony od dnia
przedłożenia wymaganych dokumentów.

6) wyegzekwowanie należności zagraża egzystencji dłużnika;

§ 8. Do umarzania należności i udzielania ulg
w spłacie należności uprawnieni są:

3. Umorzenie należności głównej powoduje wygaśnięcie należności ubocznych w całości lub
w takiej części, w jakiej wygasa należność główna.

1) w zakresie należności przypadających Gminie –
Wójt Gminy,

4. Umorzenie może obejmować tylko należności
uboczne.

2) w zakresie należności przypadających jednostkom podległym Gminie Przytoczna:

§ 5. 1. W przypadkach uzasadnionych ważnym
interesem dłużnika lub interesem publicznym może
nastąpić, na wniosek dłużnika, odroczenie terminu
zapłaty należności lub rozłożenie płatności należności na raty.

a) kierownicy jednostek, jeżeli należność nie
przekracza 1.000zł,
b) Wójt Gminy na wniosek kierownika jednostki, jeżeli należność przekracza kwotę określoną w pkt. 2 a.

2. Od należności głównej, której termin zapłaty
odroczono lub której spłatę rozłożono na raty, nie
pobiera się odsetek ustawowych za okres od dnia
następującego po dniu złożenia wniosku do dnia
upływu terminu spłaty należności.

§ 9. 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych są
zobowiązani przedłożyć Wójtowi Gminy Przytoczna
sprawozdanie o zakresie udzielonych umorzeń oraz
ulg w spłacie należności mających charakter cywilnoprawny :

3. Jeżeli dłużnik nie spłacił w terminie lub
w pełnej wysokości odroczonej należności, pozosta-

1) za okresy półroczne według stanu na dzień
30 czerwca,
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2) za okresy roczne według stanu na dzień
31 grudnia

w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

w terminie 30 dni od dnia upływu okresu sprawozdawczego, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

3) informację o pomocy publicznej otrzymanej
w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie
których ma być przeznaczona pomoc de minimis na formularzu przewidzianym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r.
w sprawie zakresu informacji przedstawianych
przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311) oraz w odniesieniu do pomocy de minimis w rolnictwie na
formularzu przewidzianym w rozporządzeniu
Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010r.
w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810);

2. Wójt Gminy Przytoczna przedkłada Radzie
Gminy Przytoczna zbiorczą informację o zakresie
udzielonych umorzeń oraz ulg w spłacie należności
mających charakter cywilnoprawny według stanu na
dzień 30 czerwca i 31 grudnia każdego roku,
w terminach obowiązujących do składania informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz
sprawozdania z wykonania budżetu.
§ 10. 1. W stosunku do dłużników będących
przedsiębiorcami, stosowanie umorzeń określonych
w § 3 ust. 1 pkt. 5 i 6 oraz ulg w spłacie należności
wskazanych w § 5 ust. 1 odbywa się w ramach pomocy de minimis, zgodnie z warunkami rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia
2006r. w sprawie zastosowania art. 87 i art. 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. z 2006r. UE
L 379), rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1535/2007
z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie zastosowania
art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy
de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz.
L 337 z 21.12.2007r.).
2. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc de minimis na podstawie niniejszej uchwały wraz z wnioskiem o zastosowanie umorzenia lub ulg w spłacie
należności zobowiązany jest dołączyć następujące
dokumenty:
1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis
jakie otrzymał w roku ubiegania się o ulgę oraz
w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo
oświadczenie o wielkości pomocy de minimis
otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
2) wszystkie zaświadczenia o pomocy de mini mis
w rolnictwie jakie otrzymał w ciągu danego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających
lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości
pomocy de mini mis w rolnictwie otrzymanej

4) informację o sytuacji ekonomicznej, w tym
sprawozdanie finansowe za okres 3 ostatnich
lat obrotowych sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości.
§ 11. Zasad określonych w niniejszej uchwale nie
stosuje się w przypadkach, gdy umarzanie, odraczanie lub rozkładanie na raty należności uregulowane
jest odrębnie w powszechnie obowiązujących przepisach.
§ 12. Traci moc uchwała Nr XXXIX/244/2002 Rady Gminy Przytoczna z dnia 15 lutego 2002 roku
w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności
gminy Przytoczna i jednostek organizacyjnych Gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie
stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Przytoczna.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jerzy Barski
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Załącznik
do uchwały Nr V/26/2011
Rady Gminy Przytoczna
z dnia 3 marca 2011r.

Sprawozdanie o zakresie udzielonych umorzeń oraz ulg w spłacie należności mających charakter
cywilnoprawny za okres……………………
Lp.

Przyczyna zastosowania umorzenia/ulgi

1.
1.

2.
Umorzenia-ogółem w tym:
1) osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku
albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie
odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego
użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty
6 000 zł,
2) osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób
prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by
egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie
przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;
3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia
i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało
się nieskuteczne
4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
uległa likwidacji:
5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny;
6) wyegzekwowanie należności zagraża egzystencji dłużnika;
7) nie można ustalić osoby dłużnika, jego miejsca zamieszkania
bądź siedziby
Odroczenia terminu zapłaty należności -ogółem w tym uzasadnione:
1) ważnym interesem dłużnika
2) interesem publicznym
Rozłożenie płatności na raty -ogółem, w tym uzasadnione:
1) ważnym interesem dłużnika
2) interesem publicznym

2.

3.

.............................
(dzień, miesiąc, rok)
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......................................
(główny księgowy)

Wykaz
dłużników
3.

Tytuł
należności
4.

Kwota
5.

.....................................
(kierownik jednostki)
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UCHWAŁA NR V/29/2011
RADY GMINY PRZYTOCZNA
z dnia 3 marca 2011r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie
Przytoczna oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity
tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi
zmianami) oraz art. 6 ust 2 pkt 4, art. 9a ust. 15
ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493
z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:
Rozdział 1
TRYB I SPOSÓB POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA
CZŁONKÓW ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO
§ 1. 1. Członków Zespołu Interdyscyplinarnego,
zwanego dalej Zespołem, powołuje Wójt Gminy
w drodze zarządzenia spośród osób zgłoszonych
przez uprawnione jednostki, instytucje i organizacje:
1) przedstawicieli Ośrodka Pomocy Społecznej
w Przytocznej,
2) przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych,
3) przedstawicieli szkół podstawowych, gimnazjalnych z terenu gminy Przytoczna,
4) przedstawicieli placówek ochrony
funkcjonujących w Przytocznej,

zdrowia

5) przedstawicieli organizacji pozarządowych,
6) przedstawicieli policji.
§ 2. W celu wyłonienia członków Zespołu Wójt
Gminy pisemnie zwraca się do uprawnionych organizacji, jednostek i instytucji o wytypowanie swoich
przedstawicieli do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym.
§ 3. Liczbę przedstawicieli podmiotów oraz osoby przedstawicieli określa się zgodnie z warunkami
wynikającymi z porozumień zawartych przez Wójta
Gminy z podmiotami, o których mowa w § 1.
§ 4. Odwołania członka Zespołu Wójt Gminy dokonuje:

Rozdział 2
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI FUNKCJONOWANIA
ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO
§ 6. 1. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje
Wójt Gminy w terminie do 14 dni od daty zawarcia
porozumienia z podmiotami, o których mowa w § 1
pkt 1.
2. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu wybierany
jest przewodniczący Zespołu spośród jego członków
zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.
W przypadku zgłoszenia tylko jednego kandydata na
przewodniczącego, wyboru przewodniczącego dokonuje się przez aklamację.
3. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący Zespołu i reprezentuje Zespół na zewnątrz.
4. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu na wniosek przewodniczącego wybierany jest zastępca
przewodniczącego. Wybór Zastępcy Przewodniczącego odbywa się na takich samych zasadach jak
w przypadku Przewodniczącego Komisji.
5. Do zadań przewodniczącego Zespołu należy
w szczególności :
§ 7. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, wskazując termin, miejsce oraz cel posiedzenia, o czym powiadamia członków Zespołu.
§ 8. Prace Zespołu prowadzone są, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej trzech członków.
§ 9. Zespół podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w drodze głosowana jawnego.
§ 10. Szczegółowy zakres zadań realizowanych
przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego zostanie ujęty w porozumieniach zawartych między Wójtem Gminy a instytucjami.

1) na wniosek członka Zespołu,

§ 11. Zespół przygotowuje roczne sprawozdanie
ze swojej działalności i przedkłada Wójtowi Gminy
do 31 stycznia każdego roku.

2) na wniosek uprawnionych podmiotów, których
jest przedstawicielem,

§ 12. Siedzibą Zespołu Interdyscyplinarnego jest
siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytocznej.

3) na wniosek Zespołu.

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

§ 5. Zmian, uzupełnienia i poszerzenia składu
Zespołu dokonuje się w trybie właściwym dla jego
powołania.

Przewodniczący Rady
Jerzy Barski
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UCHWAŁA NR 0007.50.2011
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE
z dnia 15 marca 2011r.
w sprawie nadania nazwy rondu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się,
co następuje:
§ 1. 1. Nadaje się nazwę „Rondo im. ks. Edwarda
Kopra” rondu położonemu u zbiegu dróg publicznych: ul. Armii Krajowej, ul. Kruszyna, ul. Odrzańska
oraz ul. Piaskowa, zlokalizowanemu na części działki
oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 940/1 w obrębie
2 miasta Sulechów.

2. Położenie ronda, o którym mowa w ust. 1
przedstawia załącznik graficzny do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jan Rerus
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do uchwały Nr 0007.50.2011
Rady Miejskiej w Sulechowie
z dnia 15 marca 2011r.
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UCHWAŁA NR VI/23/2011
RADY GM8INY BYTNICA
z dnia 24 marca 2011r.
w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego w Gminie Bytnicy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Na podstawie art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca
2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(Dz. U z 2005r. Nr 180, poz. 1493 ze zm.) uchwala się,
co następuje:
§ 1. Uchwala się tryb i sposób powoływania
i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Bytnicy oraz szczegółowe warunki jego
funkcjonowania, których treść stanowi załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bytnica.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Tomasz Kotlarz
Załącznik
do uchwały Nr VI/23/2011
Rady Gminy w Bytnicy
z dnia 24 marca 2011r.
Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
Rozdział I
Przepisy ogólne
1. Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, między innymi organizując prace Zespołu Interdyscyplinarnego.
2. Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania
określone w gminnym programie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie oraz w ramach realizacji założeń Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
3. Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest
integrowanie i koordynowania działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
4. Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy w szczególności:
a) rozpowszechnianie informacji o instytucjach,
osobach i możliwościach udzielania pomocy
w środowisku lokalnym,
b) diagnozowanie problemów przemocy w rodzinie,

c) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
d) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
e) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie
5. Zespół Interdyscyplinarny powołuje Wójt
Gminy Bytnica.
Rozdział II
Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
1. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:
a) Ośrodka Pomocy Społecznej,
b) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych,
c) Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrz.
d) Zespołu Edukacyjnego w Bytnicy
e) Sądu Rejonowego w Krośnie Odrz.
f)

Niepubliczny
„Zdrowita”

Zakład

Opieki

Zdrowotnej

g) inni przedstawiciele podmiotów działających
na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
2. W pracach Zespołu Interdyscyplinarnego mogą uczestniczyć zaproszeni przez Przewodniczącego
Zespołu specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.
3. Powoływanie i odwoływanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego:
1) osoby kierujące poszczególnymi instytucjami
typują imiennie osobę jako przedstawiciela instytucji do składu Zespołu Interdyscyplinarnego.
2) skład zespołu Interdyscyplinarnego zostanie
ustalony Zarządzeniem Wójta Gminy Bytnica
powołującym Zespół Interdyscyplinarny.
3) Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego są
zobowiązani do zachowania poufności wszelkich informacji i danych, które uzyskali przy realizacji zadań Zespołu Interdyscyplinarnego.
Obowiązek ten rozciąga się także na okres po
ustaniu członkostwa w Zespole Interdyscypli-
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narnego. Odwołanie następuje w wyniku
głosowania jawnego, zwykłą większością
głosów.

5. Po odwołaniu Przewodniczącego zespołu Interdyscyplinarnego następuje wybór nowego Przewodniczącego w trybie określonym w punkcie 1).
Rozdział III
Warunki funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego

4) Członek Zespołu Interdyscyplinarnego może
zostać odwołany w trybie natychmiastowym,
w przypadku uzasadnionego podejrzenia o naruszenie zasad poufności danych i informacji
uzyskanych w ramach działania w Zespole Interdyscyplinarnym mocą Zarządzenia Wójta
Gminy Bytnica.

1. Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie
porozumień zawartych między Wójtem Gminy Bytnica a podmiotami, których przedstawiciele wchodzą w jego skład.

5) Wójt Gminy odwołuje członka Zespołu przed
upływem kadencji :

3. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący zespołu, a w razie jego nieobecności – Zastępca Przewodniczącego Zespołu.

a) na jego umotywowany wniosek
b) na wniosek podmiotu, którego jest przedstawicielem
c) w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.
6) Wnioski o których mowa w pkt. a i b sporządzone na piśmie składa się Przewodniczącemu
Zespołu, który przekazuje je niezwłocznie Wójtowi Gminy Bytnica.
7) Uzupełnienie składu Zespołu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla powołania
członka Zespołu w terminie 30 dni od dnia odwołania .
8) Kadencja Zespołu trwa 3 lata.
4. Powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego:
1) Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego
zostaje wybrany na pierwszym posiedzeniu Zespołu spośród członków Zespołu, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów,

2. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych
lub zawodowych.

4. Zakres zadań realizowanych przez członków
Zespołu Interdyscyplinarnego zostaje ujęty w porozumieniach zawartych między Wójtem Gminy Bytnica, a instytucjami.
5. Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu
Interdyscyplinarnego zapewnia Ośrodek Pomocy
Społecznej w Bytnicy.
6. Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego
odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie
rzadziej niż raz na 3 miesiące z inicjatywy Przewodniczącego lub na wniosek jednego z członków Zespołu.
7. Zespół może tworzyć grupy robocze w celu
rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy ,lub dysfunkcji w rodzinie w indywidualnych przypadkach .
8. W skład grup roboczych mogą być powoływani członkowie Zespołu oraz specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy lub dysfunkcji w rodzinie spoza składu Zespołu.

2) Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego
zostaje wybrany na czas określony, na okres
3 lat,

9. Przewodniczący Zespołu może powierzać poszczególnym członkom Zespołu wykonanie określonych prac, niezbędnych do realizacji zadań Zespołu.

3) O wyborze Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego zostaje pisemnie poinformowany Wójt Gminy Bytnica,

10. Z każdego posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego sporządza się listę obecności oraz protokół zawierający tematykę omawianych spraw ogólnych, przypadki indywidualne, opis działań do podjęcia.

4) Przewodniczący może zostać odwołany na podstawie:
a) pisemnej rezygnacji Przewodniczącego,
b) uzasadnionego pisemnego wniosku Wójta
Gminy Bytnica,
c) uzasadnionego pisemnego wniosku któregokolwiek z członków Zespołu Interdyscypli-

11. Posiedzenia zespołu Interdyscyplinarnego
organizowane są w sali szkoleń w siedzibie Ośrodka
Pomocy Społecznej w Bytnicy lub innym miejscu
wyznaczonym przez Przewodniczącego Zespołu.
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12. Przewodniczący Zespołu składa Wójtowi
Gminy Bytnica coroczne sprawozdanie z pracy Zespołu w terminie do 31 marca roku następnego po
roku sprawozdawczym.
13. Uczestnictwo w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego jest obowiązkowe.

Poz. 855, 856
Rozdział IV
Przepisy końcowe

Realizację postanowień niniejszego Załącznika powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej Bytnicy.
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UCHWAŁA NR V/23/2011
RADY GMINY DĄBIE
z dnia 24 marca 2011r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Dąbie z dnia 12 czerwca 2003r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.)
Rada Gminy Dąbie uchwala, co następuje:
§ 1. W rozdziale IV „Mienie Komunalne i gospodarka finansowa” § 45 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Projekt budżetu wraz z objaśnieniami Wójt
przedkłada Radzie najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy i przesyła
projekt budżetu Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania”
§ 2. W Regulaminie Rady Gminy stanowiącym
załącznik Nr 3 do Statutu Gminy Dąbie:
1. w rozdziale IV „Przygotowanie Sesji”§ 12 :
1) ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:
„O terminie, miejscu i proponowanym porządku
obrad sesyjnych powiadamia się radnych najpóźniej 7 dni roboczych przed terminem obrad,
za pomocą listów lub w inny skuteczny sposób.”
2) ust.10 otrzymuje następujące brzmienie:
„Obsługę Rady i jej organów zapewnia Referat
Organizacyjno-Prawny, którego pracownik sporządza z każdej sesji protokół."
2. w rozdziale X „Absolutorium”:

1) § 74 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„Sprawozdanie z wykonania budżetu wraz
z informacją o stanie mienia komunalnego Wójt
przedkłada Przewodniczącemu Rady do zaopiniowania najpóźniej do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, którego dotyczy sprawozdanie”.
2) § 74 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu
i przedkłada sprawozdanie Wójta z wykonania
budżetu wraz z własną opinią do dnia 15 czerwca roku po upływie roku budżetowego, którego
dotyczy sprawozdanie i występuje z wnioskiem
do Rady o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Wójtowi z tego tytułu”.
3. § 75 zostaje skreślony w całości.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Ireneusz Marciniak
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Poz. 857

857
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UCHWAŁA NR V/26/2011
RADY GMINY DĄBIE
z dnia 24 marca 2011r.
w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 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.
Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami)
i art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180,
poz. 1493 z późniejszymi zmianami) uchwala, co
następuje:
§ 1. 1. W celu powołania Zespołu Interdyscyplinarnego, zwanego dalej Zespołem Interdyscyplinarnym, Wójt Gminy występuje do:
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dąbiu,
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dąbiu,
Szkół i Przedszkoli znajdujących się na terenie Gminy Dąbie,
Ośrodka Zdrowia,
Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim,
organizacji pozarządowych
o wytypowanie swoich przedstawicieli na członków
Zespołu Interdyscyplinarnego.
2. Wójt Gminy Dąbie może zwrócić się o wytypowanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego
także do jednostek Prokuratury oraz innych podmiotów niż wskazane w ust. 1, działających na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
3. Zgłoszenie przedstawicieli przez podmioty
uprawnione odbywa się w formie pisemnej.
4. Członek Zespołu Interdyscyplinarnego, który
z ważnych przyczyn nie może pełnić wyznaczonej
funkcji, zwraca się do Wójta Gminy Dąbie z prośbą
o odwołanie.
5. O odwołanie członka Zespołu Interdyscyplinarnego może także w uzasadnionych przypadkach
zwrócić się do Wójta Gminy Dąbie przewodniczący
Zespołu Interdyscyplinarnego, oraz podmioty wyszczególnione w § 1 pkt 1 i 2.
6. Każdorazowe powołanie bądź odwołanie
członka Zespołu Interdyscyplinarnego następuje
w drodze zarządzenia Wójta Gminy Dąbie .
§ 2. 1. Termin pierwszego posiedzenia zespołu
wyznacza Wójta Gminy Dąbie w zarządzeniu o powołaniu członków tegoż zespołu.

2. Przewodniczący oraz zastępca przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wybierany jest
zwykłą większością głosów.
3. Termin kolejnych posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego wyznacza Przewodniczący Zespołu
a w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego.
4. Zawiadomienie o posiedzeniu zespołu przekazuje się jego członkom na piśmie w terminie ca
najmniej 3 dni od daty posiedzenia.
5. Do zawiadomienia o posiedzeniu dołącza się
porządek obrad.
6. Zespół jest władny podejmować uchwały
w obecności ca najmniej połowy jego składu.
7. Zespół podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
8. Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokół,
który podpisuje przewodniczący lub w razie jego
nieobecności zastępca przewodniczącego.
9. Przewodniczący zespołu może na posiedzenie
Zespołu Interdyscyplinarnego zaprosić również
osoby nie będące jego członkami, jeżeli zajdzie taka
konieczność.
10. Pisemny wniosek o zwołanie posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego może złożyć każda instytucja działająca na terenie gminy Dąbie na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z podaniem
tematu posiedzenia. Wniosek składa się do przewodniczącego zespołu, który wyznacza termin posiedzenia w ciągu najbliższych 14 dni roboczych.
11. W ramach obsługi organizacyjno-technicznej
Zespołu Interdyscyplinarnego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu, na polecenie przewodniczącego Zespołu a w razie jego nieobecności zastępcy przewodniczącego Zespołu, przekazuje
członkom Zespołu Interdyscyplinarnego informacje
o terminie oraz miejscu posiedzenia, sporządza protokoły posiedzeń, przekazuje członkom Zespołu Interdyscyplinarnego informacje niezbędnych do jego
prawidłowego funkcjonowania, wykonuje czynności
kancelaryjne .
§ 3. 1. Skład grupy roboczej utworzonej przez
Zespól Interdyscyplinarny ustala przewodniczący
zespołu, w zależności od potrzeb wynikających
z problemów
występujących
w indywidualnych
przypadkach.
2. W celu powołania grupy roboczej przewodniczący zespołu zwraca się do członków Zespołu In-
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terdyscyplinarnego o wskazanie osób, które będą
bezpośrednio zaangażowane w rozwiązanie problemu danej rodziny w ramach grupy roboczej.
3. Każda grupa robocza wybiera spośród siebie
przewodniczącego grupy, który kieruje jej pracami
i wyznacza terminy jej posiedzeń nie rzadziej niż raz
na miesiąc.

Poz. 857, 858

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Dąbie.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Ireneusz Marciniak

§ 4. Raz do roku, w terminie do 30 kwietnia, zespół przygotowuje i przedstawia Wójtowi Gminy
Dąbie pisemne sprawozdanie ze swojej pracy za rok
miniony.
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UCHWAŁA NR V/27/2011
RADY GMINY DĄBIE
z dnia 24 marca 2011r.
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011”
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 ze zm.) oraz art. 5a ust. 1
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r.
Nr 234, poz. 1536 ze zm.), uchwala się, co następuje:
Rozdział 1
CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU
§ 1. 1. Celem Programu jest efektywna i skuteczna realizacja przez Gminę Dąbie zadań publicznych
we współpracy z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rzecz poprawy jakości życia
mieszkańców Gminy Dąbie.
2. Celami szczegółowymi Programu są:
1) tworzenie sprzyjających warunków dla powstania inicjatyw lokalnych,
2) pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców gminy,

10) poprawa bezpieczeństwa ekonomicznego rodzin,
11) wsparcie dla rodzin mających trudności opiekuńczo – wychowawcze,
12) rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci
i młodzieży.
Rozdział 2
ZASADY WSPÓŁPRACY
§ 2. Współpraca Gminy Dąbie z organizacjami
odbywa się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej
konkurencji oraz jawności.
Rozdział 3
ZAKRES PRZEDMIOTOWY
§ 3. W 2011r. Gmina Dąbie powierzać do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom,
o których mowa w art. 3 ust. 3 wyżej powoływanej
ustawy zadania publiczne w sferze:

3) dążenie do pełniejszego zaspakajania potrzeb
społecznych oraz poprawy jakości i atrakcyjności życia mieszkańców gminy,

1. ochrony i promocji zdrowia,

4) zwiększenie udziału podmiotów
w realizacji zadań publicznych

Programu

3. tworzenie warunków wypoczynku dzieci i młodzieży,

5) tworzenie warunków do obniżenia kosztów realizacji zadań publicznych,

4. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty
i wychowania,

6) wykorzystanie potencjału i możliwości organizacji pozarządowych,

5. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
i sportu w tym organizacja zawodów, meczów
i rozgrywek sportowych, propagowanie sportu
wśród dzieci i młodzieży

7) tworzenie warunków do wyrównywania szans
edukacyjnych dzieci i młodzieży,
8) łagodzenie skutków ubóstwa,
9) wsparcie rodzin w wychowywaniu i edukacji
dzieci i młodzieży,

2. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,

6. wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami.
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Poz. 858

Rozdział 4

Rozdział 9

FORMY WSPÓŁPRACY

SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU

§ 4. Współpraca Gminy Dąbie z organizacjami
odbywać się będzie głównie w formie:

§ 9. 1. Realizacja programu jest poddawana ocenie na podstawie sprawozdana z realizacji programu.

1. zlecania organizacjom realizacji zadań publicznych finansowanych z budżetu Gminy,
2. wzajemnego informowania o planowanych kierunkach działalności,

2. Celem dokonania oceny ustala się następujące wskaźniki:
1) liczbę ogłoszonych konkursów ofert,

3. umów partnerstwa i o wykonywanie inicjatywy
lokalnej,

2) liczbę ofert złożonych w otwartych konkursach
ofert,

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

3) liczbę zawartych umów na realizację zadania
publicznego,

5. popularyzacji działalności organizacji pozarządowych na stronie internetowej Gminy Dąbie
www.dabie.pl oraz w miarę możliwości w innych mediach.

4) wielkość własnego wkładu finansowego
i pozafinansowego organizacji w realizację zadań publicznych,

Rozdział 5
PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE
§ 5. Współpraca Gminy Dąbie z organizacjami
w roku 2011 obejmować będzie zadania w zakresie
oraz na kwotę:
1. kultury fizycznej i sportu – 18 000,00zł.
2. wspierania rozwoju społeczności lokalnych
i partycypacji społecznej – 5 000,00zł.
Rozdział 6
OKRES REALIZACJI PROGRAMU
§ 6. Realizacji programu następuje w okresie od
1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.
Rozdział 7
SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU
§ 7. Realizacja Programu odbywać się będzie
poprzez:
1) ogłaszanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych wraz udzielaniem dotacji na finansowanie ich realizacji
2) efektywne wykorzystanie potencjału podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
3) współpracę w pozyskiwaniu środków finansowych
z innych
źródeł,
w szczególności
z Funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
4) równy dostęp do informacji i wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności oraz ich efektach.
Rozdział 8
WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA
REALIZACJĘ PROGRAMU
§ 8. W budżecie Gminy Dąbie na realizację programu przeznaczono kwotę 23 000,00zł.

5) zasięg działań organizacji w ramach realizacji
zadania.
3. Wójt Gminy składa Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji Programu, w terminie do dni
30 kwietnia następnego roku.
4. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie zamieszczone do publicznej wiadomości na
stronie internetowej Urzędu.
Rozdział 10
TRYB POWOŁANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI
§ 10. W celu realizacji programu Wójt Gminy
Dąbie organizuje otwarte konkursy ofert oraz powołuje Komisje Konkursowe w drodze zarządzenia
§ 11. 1. W skład Komisji Konkursowych wchodzą:
1) przedstawiciele wskazani przez Wójta Gminy,
2) reprezentanci organizacji pozarządowych.
2. Referat realizujący ogłasza otwarty konkurs
ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej.
3. Przewodniczącego Komisji
wskazuje Wójt Gminy Dąbie.

Konkursowej

4. Do zadań Komisji Konkursowej należy:
1) stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu,
2) przeprowadzenie procedury konkursowej,
3) przedłożenie wyników konkursu do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Dąbie.
§ 12. 1. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest spełnienie wymogów zawartych w ogłoszeniu o konkursie ofert.
2. Oferty na realizację zadań, o których mowa
w ustawie podlegają procedurze uzupełniania braków formalnych.
3. Uzupełnienie braków formalnych dotyczyć
może wyłącznie:
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1) uzupełnienia brakujących podpisów pod wnioskiem, w przypadku gdy wniosek nie został
podpisany przez wszystkie osoby uprawnione
statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych,
2) złożenia podpisu pod załącznikami do wniosku
przez osobę uprawnioną statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych,
3) poświadczenia za zgodność z oryginałem złożonych dokumentów przez osobę uprawnioną
statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych
4) uzupełnienia o sprawozdania merytoryczne
i finansowe.
4. Wykaz wszystkich ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie wraz z informacją o wynikach oceny formalnej i możliwości uzupełnienia braków formalnych podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronach internetowych Gminy Dąbie w terminie ustalonym w ogłoszeniu o konkursie. Braki formalne
podlegające uzupełnieniu, organizacje mogą uzupełniać w terminie 3 dni od daty zamieszczenia listy.
5. W przypadku nieusunięcia braków formalnych
oferty w oznaczonym terminie, oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych bez możliwości kolejnego jej uzupełnienia.
§ 13. 1. Konkurs składa się z 3 etapów.
2. W pierwszym etapie Komisja Konkursowa
otwiera koperty z ofertami oraz sprawdza je pod
względem formalnym.
3. W drugim etapie następuje ocena merytoryczna ofert.
4. W trzecim etapie Komisja Konkursowa wybiera najkorzystniejsze oferty w oparciu o ocenę merytoryczną, proponuje podział środków i przedkłada
go do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Dąbie.
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5. Rozstrzygnięcia podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów obecnych
w posiedzeniu Komisji Konkursowej.
6. Z posiedzenia Komisji Konkursowej sporządza
się protokół.
7. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji Konkursowej.
Rozdział 11
INFORMACJA O SPOSOBIE TWORZENIA
PROGRAMU I PRZEBIEGU KONSULTACJI
§ 14. Program współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2011 rok został
opracowany po konsultacjach przeprowadzonych
w sposób określony w uchwale Nr XLIV/234/2010
Rady Gminy Dąbie z dnia 29 września 2010r.
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego Projekt Programu,
celem uzyskania ewentualnych uwag i propozycji,
został zamieszczony na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy Dąbie, na stronie internetowej Urzędu Gminy
Dąbie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu
10 marca 2011r.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Dąbie.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
dnia 1 stycznia 2011r.
Przewodniczący Rady
Ireneusz Marciniak
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UCHWAŁA NR V/28/2011
RADY GMINY DĄBIE
z dnia 24 marca 2011r.
zmieniająca uchwałę Nr XLIV/234/2010 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 września 2010r. w sprawie
szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego
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 ze zm.) w związku z art. 5
art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536) Rada Gminy Dąbie uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XLIV/234/2010 Rady Gminy
Dąbie z dnia 29 września 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa
miejscowego § 10 otrzymuje brzmienie:

„Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązywania od
1 stycznia 2011r.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Dąbie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Przewodniczący Rady
Ireneusz Marciniak
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UCHWAŁA NR V/31/2011
RADY GMINY DĄBIE
z dnia 24 marca 2011r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości
w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst. jedn.
Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz
art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku
rolnym (tekst jedn. Dz. U z 2006r. Nr 136, poz. 969 ze
zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002
o podatku leśnym (Dz. U Nr 200, poz. 1682 ze zm.),
art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U.
z 2010 Nr 95, poz. 613 ze zm.) Rada Gminy uchwala,
co następuje:

4. Agnieszka Żabka na terenie sołectwa Dąbie.

§ 1. W uchwale Nr VII/22/07 Rady Gminy Dąbie
z dnia 22 marca 2007r. w sprawie zarządzenia poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości
w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości
ich wynagrodzenia zapis § 2 otrzymuje brzmienie:

10. Bogdan Lubas na terenie sołectwa Łagów.

5. Kazimierz Mazurkiewicz na terenie sołectwa
Dąbki.
6. Andrzej Klimczak na terenie sołectwa Gola.
7. Renata Stelmach na terenie sołectwa Gronów.
8. Aleksandra Słoka na terenie sołectwa Kosierz.
9. Maria Szymczak na terenie sołectwa Lubiatów.
11. Danuta Frankowska na terenie sołectwa
Pław.
12. Elżbieta Łącka na terenie sołectwa Połupin.

„Na inkasentów podatków, o których mowa
w § 1 wyznacza się sołtysów:

13. Antoni Satała na terenie sołectwa Szczawno.

1. Lidia Wilencewicz na terenie sołectwa Brzeźnica.

15. Henryk Dalidowicz na terenie sołectwa Nowy
Zagór.

2. Izabela Raut na terenie sołectwa Budynia.

16. Artur Piotrowski na terenie sołectwa Stary
Zagór.”

3. Tomasz Cincio na terenie sołectwa Ciemnice.

14. Jerzy Lipiński na terenie sołectwa Trzebule.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Dąbie.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Ireneusz Marciniak
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UCHWAŁA NR VI/45/2011
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE
z dnia 28 marca 2011r.
w sprawie Programu współpracy Gminy Rzepin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie w roku 2011
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j.: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Program współpracy Gminy
Rzepin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2011 rok, stanowiący
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzepina.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Robert Łukaszewicz
Załącznik
do uchwały Nr VI/45/2011
Rady Miejskiej w Rzepinie
z dnia 28 marca 2011r.
PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY RZEPIN
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART.
3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R.
O DZIAŁANOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2011 ROK.
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. Ilekroć w Programie współpracy Gminy
Rzepin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok mowa o:

1. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U.
z 2010r. Nr 234, poz. 1536);
2. gminie – należy przez to rozumieć Gminę Rzepin;
3. burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Rzepina;
4. radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską
w Rzepinie;
5. programie – należy przez to rozumieć Program
współpracy Gminy Rzepin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2011rok;
6. organizacjach pozarządowych – należy przez to
rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy,
działające na rzecz gminy i jej mieszkańców;
7. urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Rzepinie.
Rozdział 2
Cel główny i cele szczegółowe programu
§ 2. Celem głównym programu jest zapewnienie
efektywnego wykonywania zadań publicznych gminy wynikających z przepisów prawa poprzez włączenie w ich realizację organizacji pozarządowych.
Podstawowym założeniem jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym, poprzez dalsze budowanie partnerstwa pomiędzy gminą, a organizacjami pozarządowymi oraz
pobudzanie nowych inicjatyw i aktywności społecznych w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy.
§ 3. Cele szczegółowe programu wynikają z przyjętego celu głównego i są to:
1. umocnienie lokalnych działań oraz stworzenie
warunków dla powstawania nowych inicjatyw
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i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności
lokalnej;

1) popularyzowanie wiedzy o zachowaniach
zdrowotnych oraz profilaktyce chorób;

2. umacnianie w świadomości społecznej poczucia
odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie,
wspólnotę lokalną oraz jej tradycje;

2) promocja i ochrona zdrowia, szczególnie w obszarach, które nie są dostatecznie zabezpieczone w ramach systemu ochrony zdrowia;

3. poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych;

3) realizacja zadań w zakresie ochrony zdrowia
dzieci i młodzieży w środowisku opieki, nauczania i wychowania;

4.

zwiększenie udziału mieszkańców gminy
w rozwiązywaniu lokalnych problemów;

5. wykorzystanie możliwości oraz zasobów podmiotów prowadzących działalności pożytku publicznego;
6. otwarcie na innowacyjność oraz konkurencyjność poprzez umożliwienie organizacjom pozarządowym indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji projektów konkretnych zadań publicznych, które obecnie prowadzone są przez
samorząd;
7. udział zainteresowanych organizacji pozarządowych przy tworzeniu programu.
Rozdział 3
Zasady współpracy
§ 4. 1. Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach pomocniczości,
suwerenności stron, partnerstwa, efektywności,
uczciwej konkurencji i jawności.
2. Zasada pomocniczości wskazuje na podział
zadań między sektorem publicznym a obywatelskim,
ukierunkowanych na umacnianie roli obywateli, ich
wspólnot i organizacji oraz ograniczanie interwencjonizmu państwa i administracji lokalnej.
3. Zasada suwerenności stron przejawia się
w poszanowaniu autonomii organizacji pozarządowych oraz wzajemnym nieingerowaniu w sprawy
wewnętrzne.
4. Zasada partnerstwa oznacza współpracę równoprawnych partnerów na warunkach określanych
stosowną umową lub porozumieniem.
5. Zasada efektywności polega na dążeniu do
osiągnięcia możliwie najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych.
6. Zasada uczciwej konkurencji i jawności zakłada kształtowanie przejrzystych zasad współpracy
opartych na równych, jawnych kryteriach wspierania organizacji pozarządowych.
Rozdział 4
Zakres przedmiotowy
§ 5. Przedmiotem współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi jest realizacja zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, o ile są
one zadaniami gminy.
§ 6. Ustala się następujące zadania priorytetowe
gminy, z zastrzeżeniem § 7, w zakresie:
1. ochrony i promocji zdrowia:

4) realizacja zadań w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2011 w Gminie Rzepin oraz
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2010 -2013 dla Gminy Rzepin.
2. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:
1) integracja środowisk osób z niepełnosprawnością ze społecznością lokalną;
2) wspieranie działań rehabilitacyjnych i terapeutycznych na rzecz osób z niepełnosprawnością;
3) działalność rehabilitacyjna, edukacyjna, sportowa, turystyczna, terapeutyczna, kulturalna,
uspołeczniająca i integrująca środowisko osób
z niepełnosprawnością oraz likwidująca bariery
w komunikowaniu, w tym bariery architektoniczne;
4) wspieranie działalności samopomocowej organizowanej przez osoby z niepełnosprawnością;
5) promowanie ciekawych programów na rzecz
rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.
3. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym:
1) tworzenie warunków dla rozwoju aktywności
i samodzielności osób starszych;
2) wspieranie samopomocowych form aktywności osób w wieku emerytalnym.
4. nauki, edukacji, oświaty i wychowania:
1) promocja aktywnego spędzania wolnego czasu
wśród dzieci i młodzieży, wspieranie aktywności oraz wyrównywanie szans edukacyjnych
dzieci i młodzieży poprzez alternatywne formy
edukacji;
2) rozwijanie zainteresowań
i młodzieży;

i uzdolnień

dzieci

3) organizacja festiwali, przeglądów, warsztatów
i konkursów;
4) wspieranie działań zmierzających do demokratyzacji placówek oświatowych i wychowawczych, ochrony praw ucznia, rodziców i nauczycieli;
5) zwiększenie możliwości rozwoju dzieci i młodzieży poprzez wzbogacenie oferty szkolnych
kół zainteresowań oraz innych aktywnych form
zajęć pozaszkolnych.
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5. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, dziedzictwa narodowego oraz tradycji:
1) wspieranie rozwoju kultury i sztuki, w tym
twórczości artystycznej oraz organizowanie
wydarzeń kulturalnych wzbogacających ofertę
gminy;
2) edukacja kulturalna dzieci i młodzieży;
3) wskrzeszanie i kultywowanie regionalnych tradycji kultury materialnej i duchowej;
4) wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego
i twórczości ludowej;
5) promocja twórczości artystów lokalnych poprzez organizację wystaw indywidualnych;
6) promocja miasta poprzez udział miejscowych
artystów i zespołów w przeglądach i konkursach o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim;
7) organizacja uroczystych obchodów świąt narodowych i rocznic znaczących wydarzeń historycznych;
6. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
1) organizowanie imprez i zawodów sportowo –
rekreacyjnych dla mieszkańców miasta;
2) udział zespołów z gmin w rozgrywkach sportowych;
3) upowszechnianie kultury fizycznej i aktywizacja
środowisk młodzieżowych w zakresie sportu
i rekreacji;
4) prowadzenie działalności informacyjnej o tematyce sportowej, dotyczącej klubów sportowych
i stowarzyszeń kultury fizycznej z terenu gminy
Rzepin;
5) propagowanie ducha sportowej
i kulturalnego dopingu;

rywalizacji

Poz. 861

4) mobilizowanie społeczeństwa do czynnego
udziału w akcjach mających na celu poprawę
stanu środowiska i walorów przyrodniczych
gminy.
8. turystyki i krajoznawstwa
1) wspieranie działań mających na celu lepsze
i pełniejsze wykorzystanie walorów turystycznych i krajoznawczych gminy;
2) wspieranie działań mających na celu rozbudowę i poprawę jakości posiadanej przez gminę
bazy turystycznej;
3) propagowanie aktywnych form turystyki;
4) organizacja imprez turystycznych.
9. porządku i bezpieczeństwa publicznego
1) realizacja programów profilaktyczno – resocjalizacyjnych dla mieszkańców gminy, w tym
dzieci i młodzieży;
2) organizacja imprez, konkursów, pogadanek
propagujących zasady bezpiecznych zachowań;
3) wspieranie przedsięwzięć zwalczających zjawiska patologii społecznej wśród mieszkańców
gminy, w tym dzieci i młodzieży;
4) przeciwdziałanie rozszerzaniu się postaw destrukcyjnych, agresywnych i aspołecznych
wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie
szerokorozumianego poradnictwa w środowisku osób zagrożonych;
5) działania na rzecz upowszechniania edukacji
obywatelskiej.
10. działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych
1) wspieranie działalności na rzecz upamiętniania
historii kombatantów i osób represjonowanych, w tym Żołnierzy Armii Krajowej i Sybiraków.

6) wspieranie programów pozwalających na osiągnięcie wysokiego poziomu sportowego
zwłaszcza w rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży;

11. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym

7) wspieranie działań w zakresie tworzenia i doskonalenia systemu szkolenia sportowego
w różnych dyscyplinach sportu ze szczególnym
uwzględnieniem zespołowych gier sportowych;

2) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień.

8) wspieranie działań mających na celu rozbudowę i poprawę jakości oraz bezpieczeństwa posiadanej przez gminę bazy sportowej i rekreacyjnej;
7. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:
1) wspieranie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży;
2) organizowanie konkursów ekologicznych;
3) podejmowanie działań interwencyjnych związanych z bezdomnymi zwierzętami;

1) monitorowanie środowisk osób uzależnionych;

12. w zakresie działalności na rzecz organizacji
pozarządowych
1) wspomaganie rozwoju organizacji pozarządowych, zwłaszcza w profesjonalizacji ich pracy;
2) współorganizowanie szkoleń podnoszących jakość pracy organizacji pozarządowych w sferze
zadań publicznych realizowanych we współpracy z gminą;
3) współorganizowanie szkoleń dotyczących pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych;
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§ 7. Zadania priorytetowe wymienione w § 6 nie
stanowią jedynego kryterium podjęcia współpracy
i mogą być rozszerzone na inne zadania publiczne.
Rozdział 5
Formy współpracy
§ 8. Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi ma charakter finansowy lub pozafinansowy.
§ 9. Współpraca o charakterze finansowym
obejmuje zlecanie organizacjom pozarządowym
realizacji zadań publicznych poprzez:
1. wspieranie wykonywania zadań publicznych
wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie
ich realizacji;
2. powierzanie wykonywania zadań publicznych
wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich
realizacji.
§ 10. Współpraca o charakterze pozafinansowym
obejmuje w szczególności:
1. wspólne rozpoznawanie potrzeb społeczności
lokalnej i wspólne planowanie działań służących zaspokojeniu potrzeb;
2. wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie w celu
zharmonizowania tych kierunków;
3. konsultowanie z organizacjami pozarządowymi
projektów aktów normatywnych w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
4. promowanie przez gminę działalności organizacji i pomoc w tworzeniu jej dobrego wizerunku
oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów
i współpracy z innymi organizacjami na poziomie regionalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym;
5. informowanie o potencjalnych źródłach finansowania i zasadach udzielania dotacji oraz pozyskiwania środków finansowych z innych niż
budżet gminy źródeł, w szczególności pochodzących z funduszy strukturalnych i programów
pomocowych Unii Europejskiej;
6. organizowanie spotkań, szkoleń, doradztwa
i udzielanie pomocy merytorycznej dla organizacji pozarządowych, w tym dotyczących pozyskiwania środków z funduszy europejskich.
Rozdział 6
Okres realizacji programu
§ 11. Program obowiązuje od 1 stycznia 2011r.
do 31 grudnia 2011r.
Rozdział 7
Sposób realizacji programu
§ 12. 1. Zlecenie organizacjom realizacji zadań
publicznych, odbywać się będzie w trybie konkursu,
chyba, że przepisy odrębne przewidują inny tryb
zlecania lub dane zadanie można zrealizować efek-
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tywniej w inny sposób określony w przepisach odrębnych z zachowaniem porównywalności metod
kalkulacji kosztów oraz porównywalności opodatkowania.
2. Otwarte konkursy dla określonego zagadnienia są ogłaszane przez Burmistrza i przeprowadzane
w oparciu o przepisy ustawy oraz wydane na jej
podstawie przepisy wykonawcze.
3. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert oprócz
publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszcza się również na stronie internetowej Rzepina pod adresem www.rzepin.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.
§ 13. 1. Oferty należy składać na obowiązującym
wzorze oferty realizacji zadania publicznego zgodnie
z odrębnymi przepisami.
2. O terminie złożenia oferty decyduje data
stempla pocztowego lub w przypadku osobistego
złożenia data wpływu do urzędu.
§ 14. Złożenie oferty nie jest równoznaczne
z przyznaniem dotacji, nie gwarantuje również przyznania dotacji w wysokości wnioskowanej przez
organizację pozarządową.
§ 15. 1. Podstawowymi kryteriami udzielenia dotacji organizacji pozarządowej jest zgodność prowadzonej przez nią działalności statutowej z dziedziną
zleconego zadania oraz zgodność zakresu zadania
z priorytetami określonymi w § 6.
2. Ponadto oferta podlega ocenie w oparciu
o przepisy ustawy, zapisy Programu oraz zarządzenia konkursowego.
§ 16. 1. Umowa o wsparcie lub powierzenie zadania publicznego może być zawarta na czas realizacji zadania lub na czas określony, jednak nie dłuższy niż 5 lat, z zachowaniem odrębnych przepisów.
2. Organizacja pozarządowa realizująca zlecane
lub wspierane przez gminę zadanie publiczne zobowiązana jest do informowania o finansowaniu lub
dofinansowaniu zadania poprzez:
1) zamieszczanie w swoich publikacjach, materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub
dofinansowaniu zadania przez gminę;
2) przekazywaniu informacji ustnej kierowanej do
odbiorców zadania o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania przez gminę o następującej treści: „Zrealizowano przy pomocy finansowej Gminy Rzepin”.
Rozdział 8
Wysokość środków przeznaczonych na realizację
programu
§ 17. W 2011 roku na realizację zadań publicznych objętych niniejszym Programem przeznacza
się kwotę 10 000 złotych (słownie: dziesięć tysięcy
złotych).
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Rozdział 9

Rozdział 11

Sposób oceny realizacji programu

Tryb powoływania i zasady działania komisji
konkursowych do opiniowania ofert w otwartych
konkursach ofert.

§ 18. Burmistrz dokonuje kontroli i oceny realizacji programu.
§ 19. 1. Uwagi wnioski i propozycje dotyczące
bieżącej realizacji programu mogą być zgłaszane
Burmistrzowi.
2. Uwagi wnioski i propozycje związane z realizowanymi przez organizacje pozarządowe zadaniami publicznymi będą wykorzystywane do usprawnienia współpracy.
§ 20. Burmistrz złoży Radzie sprawozdanie z realizacji programu w terminie do 30 kwietnia 2012r.
§ 21. Do oceny realizacji programu stosowane są
następujące mierniki ilościowe:
1. ilość organizacji pozarządowych współpracujących z gminą;

§ 23. 1. Komisje konkursowe powoływane są
w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartych konkursów
ogłoszonych przez gminę.
2. Skład osobowy komisji określa Zarządzenie
Burmistrza Rzepina każdorazowo po ogłoszeniu
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.
3. W skład komisji wchodzą przedstawiciele
Burmistrza Rzepina oraz organizacji pozarządowych
lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
biorące udział w konkursie.

3. wykonanie planu dotacji za 2011 rok;

4. W skład komisji mogą wchodzić, z głosem doradczym, zaproszone przez Burmistrza osoby posiadające specjalistyczną wiedzę z zakresu zadania publicznego, którego dotyczy konkurs.

4. ilość przeprowadzonych szkoleń dla organizacji
pozarządowych;

§ 24. 1. Przewodniczącym komisji konkursowej
jest przedstawiciel Burmistrza.

5. ilość skonsultowanych z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących statutowej działalności tych organizacji;

2. Komisja konkursowa ocenia merytorycznie
oferty, które przeszły pozytywnie weryfikację formalną. Komisja analizuje ofertę zgodnie z kryteriami
określonymi w ustawie oraz niniejszym programie.

Rozdział 10

3. Dla każdej ocenianej oferty komisja konkursowa sporządza kartę oceny merytorycznej, w której
wpisuje się liczbę punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji oraz zakres koniecznych zmian.

2. ilość ogłoszonych w 2011 roku konkursów, złożonych ofert i podpisanych umów;

Informacja o sposobie tworzenia programu oraz
o przebiegu konsultacji.
§ 22. 1. Projekt Programu został przygotowany
w Urzędzie Miejskim w Rzepinie na podstawie analizy realizacji programu współpracy w roku 2010
z uwzględnieniem nowelizacji ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Projekt Programu został poddany konsultacjom w sposób określony w uchwale Nr IV/24/2011
Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 28 lutego 2011r.
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji.
3. Konsultacje Programu prowadzone
w okresie od 17.03.2011r. do 24.03.2011r.

były

4. W wyznaczonym terminie nie wpłynął żaden
wniosek dotyczący wprowadzenia zmian do konsultowanego Programu.

4. Po dokonaniu oceny, komisja wskazuje ofertę
bądź oferty z zadaniami, na które proponuje udzielenie dotacji albo nie przyjmuje żadnej z ofert.
5. Jeżeli postępowanie konkursowe nie doprowadziło do wyłonienia najkorzystniejszej oferty bądź
ofert, komisja przedstawia Burmistrzowi wniosek
o nierozstrzygnięciu postępowania konkursowego.
§ 25. 1. Po rozpatrzeniu i zaopiniowaniu ofert,
komisja przedstawia Burmistrzowi protokół wraz
z wykazem organizacji pozarządowych i propozycjami wysokości dotacji, który podejmuje ostateczną
decyzję w tej sprawie.
2. Z prac komisji sporządza się protokół, który
publikowany jest zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt. 2j.
ustawy.
Rozdział 12
Postanowienia końcowe
§ 26. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie zastosowanie mają przepisy ustawy.
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UCHWAŁA NR 11/2011
ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU1
z dnia 23 lutego 2011r.
w sprawie ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie i doskonalenie zawodowe
pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form
kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane na rok 2011
Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków
wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do
spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych
kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U.
z 2002r. Nr 46, poz. 430) uchwala się, co następuje:

§ 4. 1. Środki będące w dyspozycji dyrektorów
przeznaczone są na:

§ 1. Maksymalna kwota dofinansowania opłat za
kształcenie dla poszczególnych nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły wynosi do 90% opłat
za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.

2. Nie podlegają dofinansowaniu specjalności
i formy kształcenia, które nie są zgodne z kierunkiem
rozwoju szkoły.

§ 2. Z wyodrębnionych środków w budżecie Powiatu Międzyrzeckiego na dofinansowanie opłat za
kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
w roku 2011 wydziela się kwotę w wysokości 50%
pozostającą do dyspozycji Zarządu Powiatu oraz
50% do dyspozycji dyrektorów szkół.
§ 3. Środki będące w dyspozycji Zarządu Powiatu przeznaczone są na:

1) studia i studia podyplomowe dające nauczycielowi dodatkowe kwalifikacje;
2) szkolenia i kursy kwalifikacyjne i doskonalące
umiejętności nauczycieli;
3) szkolenia rad pedagogicznych, przygotowanie
materiałów szkoleniowych i informacyjnych;
4) warsztaty metodyczne i przedmiotowe.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Zarząd Powiatu
Grzegorz Gabryelski
Remigiusz Lorenz
Halina Banaszkiewicz
Zenon Różalski
__________________________________________
1

1) doradztwo metodyczne w powiecie;
2) organizację międzyszkolnych form doskonalenia zawodowego;
3) organizację szkoleń, konferencji metodycznych
dla nauczycieli;
4) dodatkowe wnioski dyrektorów.

Zarząd Powiatu w Międzyrzeczu wykonuje zadania powiatu
w zakresie organu prowadzącego szkoły i placówki na podstawie
art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568,
z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 214, poz.1806, z 2007r. Nr 173,
poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009r.
Nr 92, poz. 753 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146,
Nr 106, poz. 675).
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UCHWAŁA NR VII/58/11
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 14 marca 2011r.
w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „MEDKOL” w Zielonej
Górze, polegającego na rozszerzeniu jego działalności
Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 30 sierpnia
1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007r.
Nr 14, poz. 89 z późn. zm.), w związku z art. 18 pkt 19
lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590
z późn. zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się przekształcenia, poprzez rozszerzenie działalności, Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej „MEDKOL” w Zielonej
Górze, polegające na utworzeniu w strukturze Przychodni Lekarskiej w Lubsku przy ul. Przemysłowej

31 E nowej komórki organizacyjnej o nazwie: „Poradnia Urologiczna”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Województwa Lubuskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Sejmiku
Tomasz Możejko

===================================================================================
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UCHWAŁA NR VII/64/11
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 14 marca 2011r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad oraz trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów
sportowych
Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz
art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r.
o sporcie (Dz. U. z 2010r. Nr 127, poz. 857), uchwala
się co następuje:
§ 1. 1. Uchwała określa szczegółowe zasady oraz
tryb przyznawania stypendiów sportowych sportowcom z terenu Województwa Lubuskiego oraz
zasady i tryb ich pozbawiania.
2. W celu stworzenia sportowcom z terenu Województwa Lubuskiego, w tym także niepełnosprawnym, odpowiednich warunków do dalszego
rozwoju i podnoszenia poziomu sportowego ustanawia się stypendia sportowe Marszałka Województwa Lubuskiego, zwane dalej „stypendiami".
§ 2. 1. Stypendia przeznaczone są dla wybitnie
uzdolnionych sportowców w kategoriach wiekowych junior i młodzieżowiec oraz osób niepełnosprawnych za osiągnięte wysokie wyniki sportowe
w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym, którzy są członkami klubów sportowych zarejestrowanych na terenie Województwa
Lubuskiego.
2. Stypendium może być przyznane zawodnikowi, który spełni następujące warunki:

1) jest członkiem kadry narodowej prowadzonej
przez właściwy polski związek sportowy,
2) w roku poprzedzającym przyznanie stypendium
zdobył co najmniej medal w Mistrzostwach
Polski Juniorów w sportach indywidualnych
lub był finalistą co najmniej Mistrzostw Polski
Juniorów w zespołowych grach sportowych.
3. Stypendia mogą być przyznawane sportowcom, zarówno w indywidualnych, jak i zespołowych
dyscyplinach sportowych.
§ 3. 1. Decyzję o przyznaniu stypendiów podejmuje Zarząd Województwa Lubuskiego na wniosek
Komisji do Spraw Stypendiów Sportowych, zwanej
dalej „Komisją".
2. Komisję powołuje corocznie Zarząd Województwa Lubuskiego na wniosek dyrektora merytorycznie właściwego Departamentu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.
3. W skład Komisji wchodzą:
1) przedstawiciel Zarządu Województwa Lubuskiego,
2) przedstawiciel
Komisji
Kultury,
Edukacji
i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Lubuskiego,
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3) dwóch przedstawicieli właściwego Departamentu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego,
4) przedstawiciel Lubuskiej Federacji Sportu.
§ 4. 1. Pracami Komisji kieruje jej przewodniczący, wskazany przez Zarząd Województwa Lubuskiego.
2. Przewodniczący wyznacza termin posiedzenia
Komisji.

Poz. 864

5. Wnioski złożone po terminie określonym
w ust. 4 pozostaną bez rozpatrzenia.
§ 6. 1. Wysokość przyznawanych stypendiów
uzależniona będzie od wielkości środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Województwa Lubuskiego na dany rok.
2. Stypendia przyznawane są na okres 7 miesięcy i będą wypłacone w 3 ratach, bezpośrednio na
rachunek bankowy.

3. Wyboru stypendystów dokonuje Komisja
w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów,
w razie równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.

3. O przyznaniu stypendium dyrektor właściwego merytorycznie Departamentu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego powiadamia
stypendystę oraz klub sportowy, którego stypendysta jest członkiem.

4. Komisja ustala ilość i wysokość stypendiów
w ramach przyznanych środków w budżecie Województwa Lubuskiego.

§ 7. 1. Stypendysta zostaje pozbawiony stypendium przez Marszałka Województwa Lubuskiego
w przypadku, gdy:

5. Z obrad Komisji sporządza się protokół.
6. Listę pozytywnie zaopiniowanych wniosków
Komisja przedstawia do zatwierdzenia Zarządowi
Województwa Lubuskiego, załączając dokumentację
z posiedzenia Komisji.
7. Udział w pracach Komisji jest bezpłatny.
§ 5. 1. Stypendia są przyznawane na podstawie
wniosków złożonych przez kluby sportowe
z terenu Województwa Lubuskiego.
2. Wniosek o przyznanie stypendium powinien
zawierać:
1) dane osobowe kandydata (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania,
miejsce nauki, PESEL),
2) informację
o
osiągnięciach
sportowych
w roku poprzedzającym przyznanie stypendium
oraz opis zamierzeń sportowych w roku jego
przyznania,

1) zaprzestał uprawiania sportu,
2) otrzymał negatywną opinię właściwego polskiego związku sportowego,
3) utracił prawa członka klubu sportowego.
2. O zaistnieniu przesłanek, o których mowa
w ust. 1, klub sportowy, którego stypendysta jest
członkiem, zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia właściwego merytorycznie Departamentu Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Lubuskiego.
3. W przypadku nie zgłoszenia faktu zaistnienia
przesłanek, o których mowa w ust. 1 do właściwego
merytorycznie Departamentu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, klub traci prawo
do wnioskowania o przyznanie stypendium przez
kolejny rok.

3) informację o innym stypendium i okresie jego
pobierania,

§ 8. Traci moc uchwała Nr XXXII/300/2009 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 9 lutego 2009
roku w sprawie udzielania stypendiów dla sportowców z terenu Województwa Lubuskiego (Dz. Urz.
Woj. Lub. Nr 25, poz. 385).

4) opinię właściwego Okręgowego Związku Sportowego lub Lubuskiej Federacji Sportu.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Województwa Lubuskiego.

3. Wzór wniosku o przyznanie stypendium,
o którym mowa w ust 1 i 2, określa załącznik do niniejszej uchwały.

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

4. Wnioski w sprawie przyznania stypendium
składa się w merytorycznie właściwym Departamencie Urzędu Marszałkowskiego, w terminie ogłoszonym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Sejmiku
Tomasz Możejko
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VII/64/11
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 14 marca 2011r.

Wniosek
o przyznanie Stypendium Sportowego Marszałka Województwa Lubuskiego
Na podstawie § 5 uchwały Nr VII/64/11 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 14 marca 2011r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad oraz trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych
wnoszę o przyznanie stypendium dla:
1. Dane osobowe kandydata:
1) imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………
2) data i miejsce urodzenia: …………………………………………………………………………...……………
3) adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………………………
4) miejsce nauki: …………………………………………………………………………………….………………..
5) nazwa klubu sportowego: ………………………………………………...……………………………………..
6) uprawiana dyscyplina / konkurencja sportowa: …………………………………………….……………….
7) PESEL: ……………………………………………………………………………………………………………….
8) NIP: ……………………………………………………………………………………………......…………………
2. Osiągnięcia sportowe w roku poprzedzającym przyznanie stypendium sportowego.
Wyniki osiągnięte w …………………… roku
Nazwa imprezy
Zajęte miejsce
Igrzyska Olimpijskie
Mistrzostwa Świata Seniorów
Puchar Świata – edycje
Puchar Świata – finał
Puchar Europy
Młodzieżowe Mistrzostwa Świata
Mistrzostwa Europy Seniorów
Młodzieżowe Mistrzostwa Europy
Mistrzostwa Świata Juniorów
Mistrzostwa Świata Juniorów młodszych
Mistrzostwa Europy Juniorów
Mistrzostwa Europy Juniorów Młodszych
Mistrzostwa Polski Seniorów
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski
Mistrzostwa Polski Juniorów
Inne nie ujęte w wykazie:
Nazwa: …………………………………………………
3. Opis zamierzeń sportowych w roku przyznania stypendium sportowego:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Informacje o innych stypendiach i okresach ich pobierania:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
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5. Opinia właściwego Okręgowego Związku Sportowego lub Lubuskiej Federacji Sportowego:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Wnioskujący:
nazwa i adres klubu wnioskującego o przyznanie stypendium:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..………………..
……………………………………..
Miejscowość i data

………………..……………………..
Podpis Wnioskodawcy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych, (Dz. Ust. Nr 133 poz. 883).

===================================================================================
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UCHWAŁA NR VII/68/11
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 14 marca 2011r.
w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz
rejonizacji tych upraw w 2011 roku
Na podstawie art. 18 pkt 1, 20 ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) w związku
z art. 46 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179, poz. 1485 ze
zm.) po zasięgnięciu opinii Ministra Zdrowia oraz
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi uchwala się, co
następuje:
§ 1. Określa się ogólną powierzchnię przeznaczoną na obszarze województwa lubuskiego pod
uprawy maku niskomorfinowego w roku 2011 na
2,54ha, a pod uprawy konopi włóknistych na
20,00ha.
§ 2. Ustala się następującą rejonizację upraw
maku niskomorfinowego w województwie lubuskim
w roku 2011:
1) gmina Szprotawa – 1,54ha
8 65

2) gmina Nowe Miasteczko – 1,00ha
§ 3. Ustala się rejonizację upraw konopi włóknistych w województwie lubuskim w roku 2011 na
terenie gminy Nowogród Bobrzański – 20,00ha.
§ 4. W 2011r. na terenie województwa lubuskiego nie ustala się ogólnej powierzchni przeznaczonej
pod uprawę maku innego niż mak niskomorfinowy.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Województwa Lubuskiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Sejmiku
Tomasz Możejko
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UCHWAŁA NR VII/69/11
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 14 marca 2011r.
zmieniająca rozporządzenie w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowa Sól
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz 1590 ze zm.) i art. 43 ust. 2a ustawy
z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2005r.
Nr 239, poz. 2019 ze zm.), po uzgodnieniu z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu i Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim oraz po
zasięgnięciu opinii Rady Miasta Nowa Sól, Rady
Gminy Nowa Sól i Rady Gminy Otyń, uchwala się co
następuje:
§ 1. Treść załącznika Nr 1 do rozporządzenia
Nr 9/2006 Wojewody Lubuskiego z dnia 3 lutego

2006r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Województwa Lubuskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Sejmiku
Tomasz Możejko
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OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 28 marca 2011r.
o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim przeprowadzonych w dniu
27 marca 2011r.
Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw (Dz. U.
z 2010r. Nr 176, poz. 1190 i z 2011r. Nr 34, poz. 172)
Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze podaje do
publicznej wiadomości wyniki wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim
przeprowadzonych w dniu 27 marca 2011r.
CZĘŚĆ I
Dane ogólne
1. Wybory zarządzono w 1 okręgu wyborczym.
2. Wybierano 1 radnego spośród 3 kandydatów
zgłoszonych na 3 listach kandydatów przez 3 komitety wyborcze.
3. Głosowanie przeprowadzono w 1 obwodzie
głosowania.
4. Liczba osób uprawnionych do głosowania
wyniosła – 1 802.

3. Głosowanie przeprowadzono.
4. Liczba osób uprawnionych do głosowania
wyniosła – 1 802.
5. Liczba wyborców, którym wydano karty do
głosowania wyniosła – 263.
6. Liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział
w wyborach) wyniosła – 263, czyli frekwencja wyborcza wyniosła – 14,59%.
7. Liczba głosów nieważnych wyniosła – 1, co
stanowi 0,38% ogólnej liczby głosów.
8. Liczba głosów ważnych wyniosła – 262, co
stanowi 99,62% ogólnej liczby głosów.
9. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów:
1) lista Nr 1 KWW POROZUMIENIE OBYWATELSKIE 65
a) ŻUKOWSKI Paweł Piotr – 65

5. Liczba wyborców, którym wydano karty do
głosowania wyniosła – 263.

2) lista Nr 2 KWW DECHNIK MIROSŁAW 87

6. Liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział
w wyborach) wyniosła – 263, czyli frekwencja wyborcza wyniosła – 14,59%.

3) lista Nr 3 KWW GRZEGORZ NOGA 110

7. Wybrano 1 radnego.
CZĘŚĆ II
Wyniki wyborów
Rozdział 1
Okręg wyborczy Nr 4
1. Liczba wybieranych radnych wyniosła – 1.
2. Wybory odbyły się.

867

a) DECHNIK Mirosław – 87
a) NOGA Grzegorz – 110
10. Radnym został wybrany:
1) z listy Nr 3 KWW GRZEGORZ NOGA:
a) NOGA Grzegorz;
11. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Komisarz Wyborczy
Bogumił Hoszowski
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OGŁOSZENIE
BURMISTRZA SZPROTAWY
z dnia 14 marca 2011r.
Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego
zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Szprotawa

8 68
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Burmistrz Szprotawy
Józef Rubacha

===================================================================================
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WYROK
WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
SYGN. AKT II SA/GO 585/10
z dnia 22 września 2010r.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym:
Przewodniczący

Sędzia WSA Marek Szumilas

Sędziowie

Sędzia WSA Joanna Brzezińska
Sędzia WSA Michał Ruszyński
(spr.)

Protokolant

sekr. sąd. Elżbieta Dzięcielewska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 września
2010r. sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego
w Zielonej Górze na uchwałę Rady Miejskiej
w Czerwieńsku z dnia 18 listopada 2009r.,
Nr XXVII/234/09 w przedmiocie opłat za świadczenia
w publicznych przedszkolach prowadzonych przez
Gminę Czerwieńsk
I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały,
II. określa, że zaskarżona uchwała nie podlega
wykonaniu.
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UZASADNIENIE
1. Rada Miejska w Czerwieńsku 18 listopada 2009r.,
na podstawie art. 14 ust. 5 w związku z art. 6 pkt 1
ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.), dalej:
u.s.o, oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.,
Nr 142, poz. 1591 ze zm.), dalej: u.s.g, podjęła
uchwałę Nr XXVII/234/09 w sprawie opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych
przez Gminę Czerwieńsk.
2. W § 1 uchwały Rada stwierdziła, iż ustala ona
opłaty w publicznych przedszkolach prowadzonych
przez Gminę Czerwieńsk za zajęcia świadczone przez
przedszkola ponad czas realizacji podstawy programowej i ponad tą podstawę, dotyczące zajęć opiekuńczo – wychowawczych i dydaktycznych:
1) gry i zabawy wspomagające rozwój mowy, rozwój psychofizyczny, 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 zaspakajające ich potrzebę aktywności i zainteresowania,
4) gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój fizyczny dziecka i korygujące wady postawy,
w wysokości 0,19% aktualnego minimalnego
wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie
z ustawą z dnia 10 października 2009r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200,
poz. 1679 ze zm.) za każdą rozpoczętą godzinę
zajęć opisanych w pkt 1 – 4.
W § 2 postanowiono, że miesięczna wysokość odpłatności za czas realizacji świadczeń ustalona zostanie na podstawie stawki godzinowej opłaty,
o której mowa w § 1 oraz liczby godzin pobytu
dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej.
3. Powyższa uchwała została w całości zaskarżona
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. przez Prokuratora Rejonowego w Zielonej Górze. Prokurator zarzucił uchwale istotne
naruszenie prawa, tj. art. 14 ust. 5 u.s.o, poprzez
objęcie opłatą, w § 1 uchwały zajęć mieszczących się
w podstawie programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli szczegółowo określonych
w załączniku Nr 1 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). Ponadto istotne
naruszenie prawa – art. 14 ust. 5 u.s.o, poprzez
ustanowienie w § 1 i § 2 stałej, zryczałtowanej odpłatności za korzystanie z przedszkola w wysokości
0,19% aktualnego minimalnego wynagrodzenia za
pracę ustalonego zgodnie z ustawą o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę za każdą rozpoczętą godzinę zajęć przy jednoczesnym ustaleniu, iż w czasie
tym realizowane będą zajęcia wchodzące w skład
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podstawy programowej i braku wskazania za jakie
konkretne świadczenia, przekraczające podstawę
programową opłata ta będzie pobierana.
4. W uzasadnieniu, opierając się na przepisach u.s.o
Prokurator wskazał, że jeżeli nauczanie i wychowanie odbywa się w ramach podstawy programowej,
jest bezpłatne, natomiast za świadczenia publicznych przedszkoli wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego dozwolone
jest pobieranie opłat. Ponadto stwierdził, iż ustalona
w uchwale opłata w wysokości 0,19% aktualnego
minimalnego wynagrodzenia za pracę za godzinę
pobytu w przedszkolu dotyczy świadczeń wprost
wchodzących w skład bezpłatnie realizowanej podstawy programowej. W związku z tym niedopuszczalne jest pobieranie jakichkolwiek opłat, niezależnie od czasu ich realizacji. Wskazał także, że ustanowiona w uchwale opłata ma charakter zryczałtowanej opłaty stałej pobieranej za świadczenia
wchodzące w zakres podstawy programowej wychowania przedszkolnego, a co za tym idzie jej
wprowadzenie ocenić należy jako naruszające prawo w sposób istotny.
Prokurator stwierdził również, że w istniejącym stanie prawnym rada gminy (rada miasta) nie posiada
upoważnienia do nałożenia opłaty za korzystanie
z przedszkoli o charakterze stałym. Zgodnie przy tym
z zasadą ekwiwalentności świadczeń, opłatę wnosi
się za konkretne świadczenie, które przekracza podstawę programową. W takim stanie prawnym organ
stanowiący gminy posiada jedynie prawo do ustalania opłat za konkretne, indywidualnie wskazane
świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli
publicznych, przekraczające podstawę programową.
Na zakończenie Prokurator wskazał, że zaskarżona
uchwała wprowadziła faktycznie zryczałtowaną opłatę stałą, bowiem uzależniła wysokość opłat za pobyt
dziecka w przedszkolu jedynie od ilości godzin spędzanych w nim przez dziecko, nie tylko nie określając jakie konkretnie świadczenia wykraczające poza
podstawę programową wychowania przedszkolnego będą w ramach tych godzin realizowane, co samo w sobie stanowiło by istotne naruszenie prawa,
lecz wręcz obejmując obowiązkiem uiszczania opłaty
świadczenia wchodzące wprost w zakres podstawy
programowej wychowania przedszkolnego.
5. Odpowiadając na skargę Rada Miejska w Czerwieńsku wniosła o jej oddalenie. Wyjaśniła, że
w Gminie Czerwieńsk jest jedno przedszkole publiczne, które czynne jest przez 10 godzin dziennie,
a jego oferta programowa na cały dzień zawarta jest
w statucie przedszkola. W ocenie organu niezasadne
jest twierdzenie prokuratora, że jeżeli przedszkole
publiczne w wymiarze przekraczającym 5 godzin
dziennie realizuje jedynie podstawę programową
wychowania przedszkolnego niedopuszczalne jest
nakładanie na rodziców (opiekunów) dzieci uczęszczających do przedszkola jakichkolwiek opłat. Takiego wniosku nie można wyciągać z art. 14 ust. 5
u.s.o, w którym radzie gminy przyznana została
kompetencja do ustalania opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych.
Organ zwrócił także uwagę na to, że ogólnikowość
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zawartej w art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. a i b u.s.o delegacji
do wydania rozporządzenia jest tak daleko posunięta, że budzi poważne wątpliwości co do zgodności
ze standardami ustalonymi w art. 92 ust. 1 Konstytucji RP. Nie sprecyzowano bowiem właściwie wytycznych co do treści przewidywanego aktu wykonawczego, a także oderwano przepis delegujący od
przepisu merytorycznego czyli w tym wypadku
art. 14 ust. 5 u.s.o. Skonkretyzowana przez MEN
w rozporządzeniu podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest niezgodna z art. 14 ust. 5
u.s.o i wydana z przekroczeniem delegacji ustawowej. W ocenie organu to stanowisko potwierdza
nowelizacja u.s.o podjęta na posiedzeniu Sejmu
7.07.2010r., której termin wejścia w życie określono
na 1.09.2010 r. Z uzasadnienia do zmiany ustawy
wynika, że spowodowana ona została zmianą interpretacji ustawy i rozporządzenia. Proponuje się
wprowadzenie zmian doprecyzujących i uściślających, zgodnych ze stasowaną dotychczas praktyką.
6. Pismem procesowym z 18 sierpnia 2010r. pełnomocnik Rady Miejskiej w Czerwieńsku zwróciła się
do sądu o umorzenie postępowania, albowiem
w dniu orzekania tj. 22 września 2010r. obowiązywać będzie ustawa z dnia 5 sierpnia 2010r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz.U. Nr 148,
poz. 991), zgodnie z którą dotychczasowe uchwały
organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego wydane na podstawie art. 14 ust. 5 u.s.o,
zachowują moc do 31 sierpnia 2011r.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
7. Skarga zasługuje na uwzględnienie.
8. Stosownie do art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca
2002r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych
(Dz. U. z 2002r. 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.
z 2002r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej: p.p.s.a.
W świetle art. 147 § 1 p.p.s.a, sąd uwzględniając
skargę na uchwałę lub akt 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 prawa, ustawodawca nie
określił rodzaju naruszenia prawa, które prowadziłoby do zastosowania tej sankcji. Zasadnym jest
zatem sięgnięcie do przepisów u.s.g, gdzie przewidziano dwa rodzaje naruszeń prawa, które mogą być
wywołane przez ustanowienie aktów uchwalanych
przez organy gminy. Mogą być to naruszenia istotne
lub nieistotne (art. 91 u.s.g). Jednak i tu brak usta-
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wowego 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 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 uznaje
się 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 (wyroki NSA z 11 lutego 1998r., sygn.
akt II SA/Wr 1459/97; z 8 lutego 1996r., sygn. akt
SA/Gd327/95; wyrok WSA w Gorzowie Wlkp.
z 12 marca 2009r., sygn. akt II SA/Go 844/08).
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 nieistotne naruszenia prawa, które nie
stanowią przesłanki do stwierdzenia nieważności
uchwały lub zarządzenia, ale są przesłanką do wskazania, że akt został wydany z naruszeniem prawa to
takie naruszenia, które są mniej doniosłe w porównaniu z innymi przypadkami wadliwości, czyli np.
nieodpowiednie oznaczenie uchwały, powołanie
wadliwej podstawy prawnej, oczywista omyłka pisarska lub rachunkowa. Są to takie naruszenia, które
nie mają wpływu na treść uchwały lub zarządzenia.
Przechodząc do merytorycznego rozpoznania sprawy, z uwzględnieniem przytoczonych zasad oceny
obowiązujących w postępowaniu sądowoadministracyjnym stwierdzić należy, że zarzuty zawarte
w skardze są zasadne.
Przedmiotem kontroli sądu w niniejszym postępowaniu jest uchwała Rady Miejskiej w Czerwieńsku
Nr XXVII/234/09 z 18 listopada 2010r. w sprawie
opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Czerwieńsk, podjęta na
podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 u.s.g, w związku
z art. 14 ust. 5 i art. 6 pkt 1 u.s.o.
W pierwszej kolejności należało rozważyć, jaki charakter ma zaskarżony akt prawny. W orzecznictwie
administracyjnym i doktrynie ugruntował się pogląd, że 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

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 43

– 4409 –

ustawowego (wyrok NSA z 5 kwietnia 2002 r. sygn.
akt l SA 2160/2001, LEX 81765; wyrok NSA z 3 października 2006r. sygn. akt l OSK 908/06, niepublik.;
wyrok NSA z 22 listopada 2005r. sygn. akt l OSK
971/2005, LEX Nr 196727).
Obecnie nie budzi już wątpliwości, że uchwała podejmowana na podstawie art. 14 ust. 5 u.s.o jest
aktem normatywnym o charakterze aktu prawa
miejscowego. Pogląd taki, zaprezentowany w orzeczeniu
Naczelnego
Sądu
Administracyjnego
z 22 listopada 2005r. sygn. akt l OSK 971/05, LEX
Nr 196727, został zaaprobowany i podzielony również w innych orzeczeniach sądów administracyjnych (np. w wyroku WSA we Wrocławiu z 5 lutego
2008r. sygn. akt III SA/Wr 622/07, LEX Nr 372638). Za
takim charakterem uchwały podejmowanej na podstawie upoważnienia wynikającego z art. 14 ust. 5
u.s.o 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.
Zgodnie z art. 5 ust. 5 u.s.o, zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami
integracyjnymi oraz przedszkoli specjalnych, szkół
podstawowych oraz gimnazjów, w tym z oddziałami
integracyjnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych
specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich,
należy do zadań własnych gmin. Stosownie zaś do
art. 14 ust. 5 u.s.o, opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych ustala
rada gminy. W myśl art. 6 ust. 1 u.s.o, przedszkolem
publicznym jest przedszkole, które:
1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie
w zakresie co najmniej podstawy programowej
wychowania przedszkolnego; 2) przeprowadza
rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; 3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych
przepisach.
Dla oceny regulacji zawartych w zaskarżonej uchwale istotne znaczenie ma przepis art. 14 ust. 5 u.s.o,
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. Z przywołanego wyżej przepisu wynika jasno, że zakres udzielonego
radzie upoważnienia sprowadza się do ustalenia
opłaty.
W tym miejscu należałoby określić znaczenie użytego w treści art. 14 ust. 5 u.s.o 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
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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 można 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 u.s.o.
W świetle przywołanych przepisów, nie budzi 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.
Pod pojęciem „podstawy programowej” należy rozumieć obowiązkowe na danym etapie kształcenia,
zestawy celów i treści nauczania oraz umiejętności,
a także zadania wychowawcze szkoły (przedszkola),
które są uwzględniane odpowiednio w programach
wychowania przedszkolnego i programach nauczania oraz umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych (art. 3 pkt 13
u.s.o). Podstawy programowe wychowania przedszkolnego wymienione są 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. Zakres podstawy programowej określony został poprzez wyznaczenie celów wychowawczych jakie powinny być
osiągnięte poprzez realizację podstawy programowej. We wspomnianym załączniku do rozporządzenia mówi się o tym, że podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Powyższe uwagi mają znaczenie dla określenia zakresu programu rozszerzonego
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wychowania przedszkolnego, albowiem tak jak podstawa programowa jest bezpłatna, tak świadczenia
w ramach programu rozszerzonego, w myśl art. 14
ust. 5 ustawy – są świadczone za odpłatnością.
W orzecznictwie sądowoadministracyjnym wielokrotnie podkreślano, że uchwalona na mocy art. 14
ust. 5 u.s.o 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 3 marca 2009r., l 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 – wychowawczych oferowanych przez dane przedszkole, stanowi
istotne naruszenie art. 14 ust. 5 u.s.o. Podobny pogląd został wyrażony w wyrokach WSA we Wrocławiu z 21 maja 2008r., sygn. akt IV SA/Wr 150/08;
z 5 lutego 2008r., sygn. akt III SA/Wr 622/07, LEX
Nr 372638; z 30 maja 2007r., sygn. akt IV SA/Wr
122/07, LEX Nr 322173; z 24 września 2008r., sygn.
akt III SA/Wr 358/08; z 8 sierpnia 2006r., sygn. akt IV
SA/Wr 94/06, LEX Nr 235607; z 18 lipca 2007r., sygn.
akt IV SA/Wr 213/07, LEX Nr 471665; z 7 maja 2008r.,
wyroku WSA w Lublinie z 29 maja 2008r., sygn. akt
III SA/Lu 167/08 i wyroku WSA w Gdańsku z 19 marca 2009r., sygn. akt III SA/Gd 476/08.
Zaskarżona uchwała nie odpowiada wskazanym
wyżej wymogom. Generalizuje ona bowiem zakres
ponadprogramowych zajęć przez odwołanie się do
pojęć obecnych również w podstawie programowej
lub prowadzi do istotnych wątpliwości w rozróżnianiu desygnatów określonych w § 1 pkt 1 – 4 uchwały
Nr XXVII/234/09 Rady Miejskiej w Czerwieńsku
z 18 listopada 2009r. Wskazany paragraf nie zawiera
wskazanej konkretyzacji świadczeń objętych odpłatnością w dwóch jej powiązanych aspektach, czyli
takiego określenia „zajęć świadczonych przez przedszkole, przekraczających czas realizacji podstawy
programowej” by nie rodziło ono wątpliwości co do
zakresu ich pokrywania się z zajęciami wymienionymi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. Nie
zawiera także analizy ekonomicznej i indywidualizacji świadczeń wykraczających poza podstawę programową, co jest podstawowym warunkiem kontroli ekwiwalentności opłat za świadczenia. Brak jest
powiązania godzinowej wysokości opłaty za wskazane „świadczenia ponadprogramowe” z ich realnym kosztem. Przyjęcie w § 1 abstrakcyjnie ujmowanej typizacji zajęć i przyporządkowanie im w § 1
i 2 godzinowej opłaty stałej (i to nawet bez wskazania czasu ich realizacji poza przeznaczonym na realizację podstawy programowej) uniemożliwia zatem
adresatom uchwały rozpoznanie, a zatem także kontrolę, czy w opłacanych zajęciach mieszczą się rzeczywiście świadczenia przekraczające podstawy
programowe wychowania przedszkolnego wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej oraz jakie są ich rzeczywiste
koszty. Taka konstrukcja świadczeń oraz odpowiadającej im opłaty stałej nie dostarcza także precyzyjne-
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go kryterium ustanawiającego odrębność tego kosztu od innych kosztów funkcjonowania placówki
oświatowej.
Powinność precyzowania przez rady gmin świadczeń udzielanych przez przedszkola i wysokość opłat
odpowiadających każdemu z tych świadczeń jest
oczywista z co najmniej dwu powodów. Po pierwsze
dlatego, że tylko w ten sposób można zweryfikować,
czy opłatą nie są objęte świadczenia bezpłatne według art. 6 pkt 1 u.s.o., do którego to przepisu ustawodawca odesłał przecież wprost w ramach delegacji z art. 14 ust. 5 u.s.o. Obowiązek prowadzenia
w zakresie podstawy programowej bezpłatnego
nauczania i wychowania oznacza, że gmina nie może pobierać od rodziców (opiekunów) dzieci korzystających z przedszkoli publicznych opłat za zajęcia,
które mieszczą w tych ramach. Drugi powód, dla
którego istnieje potrzeba konkretyzowania w uchwałach odpłatnych świadczeń przedszkoli, a także wysokości samych opłat w stosunku do każdego z takich świadczeń dodatkowych, to czytelność usług
opiekuńczo- wychowawczych, co ma niebagatelne
znaczenie dla rodziców (opiekunów) dziecka przy
wyborze poszczególnych świadczeń dodatkowych
(odpłatnych), odpowiadających potrzebom dziecka
oraz ich możliwościom finansowym.
Uchwała powinna zatem precyzyjnie określać poszczególne świadczenia przekraczające podstawę
programową oferowane przez przedszkole publiczne, a także co składa się na każde z tych świadczeń.
Organ samorządu terytorialnego, ustanawiając opłatę powinien określić jej wysokość za każde ze świadczeń z osobna. Sposób ustalenia odpłatności powinien być przekonujący, oparty na kalkulacji ekonomicznej, a argumentacja za nim przemawiająca racjonalna i stosownie uzasadniona. W § 1 zaskarżonej uchwały brak takiej konkretyzacji, a wysokość
opłat uzależniona została nie od rodzaju świadczenia
realizowanego ponad podstawę programową, lecz
od czasu ich pobytu w przedszkolu.
9. Niezachowanie wskazanych zasad skutkowało
przekroczeniem granic delegacji ustawowej przewidzianej w art. 14 ust. 5 u.s.o. Konsekwencją tego jest
stwierdzenie nieważności przedmiotowej uchwały
w części dotyczącej § 1 i § 2. Zważywszy na fakt, iż
wyeliminowanie z obrotu prawnego wskazanych
paragrafów, uczyniło bezprzedmiotowym pozostałe
paragrafy, tj. 3, 4 i 5 orzeczono również o jego nieważności jako „kadłubowego”. Zakres derogacji
dokonywanej przez sąd powinien bowiem uwzględnić fakt, iż przedmiotowa uchwała jako akt prawa
miejscowego powinna spełniać podstawowe kryteria zastosowania normatywnego.
10. Odnosząc się do wniosku pełnomocnika Rady
Miejskiej w Czerwieńsku o umorzenie postępowania
sądowo – administracyjnego wskazać należy, iż istotą sądowej kontroli sprawowanej przez sądy administracyjne jest ocena legalności zaskarżonych aktów i czynności według stanu prawnego i faktycznego sprawy z daty ich podjęcia. Stwierdzenie nieważności aktu prawa miejscowego jakim jest zaskarżona
uchwała wywiera skutek prawny z mocą ex tunc
i powoduje, że dany akt jest nieważny od samego
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początku. Dlatego też wejście w życie w dniu orzekania przez sąd ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r.
o zmianie ustawy o systemie oświaty (która w art. 2
stanowi, iż dotychczasowe uchwały organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego wydane na podstawie art. 14 ust. 5 u.s.o, zachowują
moc do czasu wydania uchwał przewidzianych
w art. 14 ust. 5 u.s.o, nie dłużej jednak niż do dnia
31 sierpnia 2011r.) nie czyniło zbędnym wydania
przez sąd wyroku w przedmiotowej sprawie. Wniosek o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego zgłoszony przez stronę okazał się zatem
nieuzasadniony.
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11. W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 147 § 1
p.p.s.a, który stanowi, że sąd uwzględniając skargę
na uchwałę lub akt, 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, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. stwierdził nieważność zaskarżonej
uchwały w całości. 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 867/10
z dnia 26 stycznia 2011r.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym:
Przewodniczący – Sędzia WSA Michał Ruszyński
Sędziowie – Sędzia WSA Maria Bohdanowicz
Sędzia WSA Marek Szumilas (spr.)
Protokolant – st. sekr. sąd. Anna Lisowska
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 stycznia
2011r. sprawy ze skargi Prokuratora Okręgowego
w Zielonej Górze na uchwałę Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 22 kwietnia 2010r. nr XLI/226/2010
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego oraz za umieszczanie w nim urządzeń
infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych
nie związanych z potrzebami zarządzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
I. stwierdza nieważność § 2 ust. 2, § 3 ust. 2 i § 4
ust. 2 zaskarżonej uchwały,
II. określa, że zaskarżona uchwała w zakresie wskazanym w punkcie I. wyroku nie podlega wykonaniu.
UZASADNIENIE
Dnia 22 kwietnia 2010 roku Rada Miejskiej w Łęknicy, działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. Nr 142, póz. 1591 z 2001r. ze
zm) oraz art. 40 ust. 3, ust. 8 i ust. 9 ustawy z dnia
21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t.j. Dz.
U. z 2007 rok Nr 19 póz. 115 ze zm.), podjęła uchwałę Nr XLI/226/2010 w sprawie wysokości stawek
opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczanie w nim urządzeń infrastruktury technicznej,
obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
Uchwała powyższa opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z dnia
15 czerwca 2010r. (Dz. U. Lubus. Nr 53, poz. 752
z 2010r.).
W dniu 10 grudnia 2010 roku do tutejszego Sądu
wpłynęła skarga Prokuratora Okręgowego w Zielonej Górze. na powyższą uchwałę w części dotyczącej
jej § 2 ust. 2, § 3 ust. 2, § 4 ust. 2. Skarżący Prokurator zarzucił uchwale istotne naruszenie prawa tj.
art. 40 ust. 3, ust 8 i ust. 9 ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r., Nr 19,
poz. 115 ze zm.), polegające na przekroczeniu przez
Radę Miejską w Łęknicy, we wskazanych przepisach
zaskarżonej uchwały, upoważnienia ustawowego,
którego zakres określają powołane powyżej przepisy

ustawy o drogach publicznych. W związku z powyższym Prokurator, na podstawie art. 147 § 1 ustawy
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wniósł o stwierdzenie nieważności przedmiotowej uchwały w zakresie jej § 2 ust. 2, § 3 ust. 2, § 4
ust. 2.
Prokurator wskazał, że w § 2 ust. 2 tej uchwały Rada
Miejska w Łęknicy postanowiła, że dla prowadzenia
robót – remontów i inwestycji własnych Gmina Łęknica w pasie drogowym dróg gminnych, opłata za
jego zajęcie wyniesie 0,00zł. W § 3 ust. 2 uchwalono,
że przy umieszczaniu urządzeń obcych w ramach
zadań własnych gminy, nie związanych z funkcjonowaniem drogi, stawki określone w ust. 1 wynoszą
0,00zł. W § 4 ust. 2 uchwalono, że za zajęcie pasa
drogowego przez obiekty budowlane nie związane
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego znajdujących się w granicach
targowiska miejskiego stawki określone w ust. 1
wynoszą 0,00zł.
Skarżący odwołał się do treści zawartej w art. 40
ust. 8 ustawy o drogach publicznych delegacji ustawowej upoważnia do ustalenia, wysokości stawek
opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest jednostka samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 40 ust. 3 tej ustawy ,,za zajęcie
pasa drogowego pobiera się opłatę", co oznacza, że
w związku z zajęciem pasa drogowego istnieje obowiązek odpłatności. Wysokość tej odpłatności, stosownie do art. 40 ust. 11 ustawy o drogach publicznych, ustala w drodze decyzji właściwy zarządca
drogi przy udzielaniu zezwolenia na zajęcie pasa
drogowego. Powołany powyżej przepis art. 40 ust. 8
określa także maksymalne stawki opłat. Stawki te
mogą być różnicowane przy uwzględnieniu enumeratywnie wyliczonych w ust. 9 art. 40 ww ustawy
czynników, które organ stanowiący powinien
uwzględnić przy ustalaniu stawek opłat za zajęcie
1m2 pasa drogowego.
Artykuł 40 ust. 8 jednoznacznie wskazuje zakres
kompetencji Rady Miejskiej w Łęknicy, która była
upoważniona do ustalenia wysokości stawek opłat
za zajęcie 1m2 pasa drogowego. Tymczasem ustalając stawkę opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego
w wysokości 0,00 zł Rada Miejska w Łęknicy wprowadziła faktycznie zwolnienie od opłaty, co oznacza,
że przekroczyła udzielone organowi upoważnienie
ustawowe.
Zdaniem Prokuratora gdyby ustawodawca chciał
upoważnić organy uchwałodawcze jednostek samorządu terytorialnego do wprowadzania zwolnień
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przedmiotowych czy też podmiotowych, to ustanowiłby normę kompetencyjną w tym zakresie.
Ponadto należy mieć na uwadze, że opłaty za zajęcie
pasa drogowego stanowią dochód gminy. Jednostki
samorządu terytorialnego, realizując nałożone na
nie zadanie publiczne, nie mogą rezygnować z przydzielonych im w drodze ustawy źródeł dochodu,
ponieważ bez uzasadnionej przyczyny zmniejszałyby
swoje możliwości realizacji zadań.
W odpowiedzi na skargę Rada Miejska w Łęknicy nie
podzieliła poglądu Prokuratora Okręgowego w Zielonej Górze i wniosła o jej nieuwzględnienie i umorzenie postępowania.
W ocenie Rady przepis art. 40 ust. 9 ustawy o drogach publicznych określa przesłanki, które jednostka
samorządu terytorialnego winna uwzględnić przy
ustaleniu stawki opłat za zajęcie pasa drogowego.
Rada Miejska w Łęknicy w uchwale nr XLI/226/10
ustalając stawkę opłaty za zajęcie pasa drogowego,
tymi przesłankami się kierowała, albowiem ustaliła
stawkę w wysokości 0,00 zł . W przekonaniu tego
organu, zgodnie z przepisem art. 40 ust. 8 ustawy
o drogach publicznych, ustalając wysokość stawki,
nie można wyjść poza granice określone w tym
przepisie, możliwe natomiast jest zastosowanie
stawki zerowej, na co wskazuje brak zakreślenia
przez ustawodawcę dolnej granicy stawki
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Skarga zasługuje na uwzględnienie.
Stosownie do art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 roku
Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U.
Nr 153, poz. 1269 ze zm.), sądy administracyjne
sprawują wymiar sprawiedliwości poprzez kontrolę
działalności administracji publicznej pod względem
zgodności z prawem. 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 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.
– powoływanej jako: "ppsa" ).
W rozpoznawanej sprawie przedmiotem skargi Prokuratora, żądającego stwierdzenia nieważności części aktu podjętego przez Radę Miejską w Łęknicy
z dnia 22 kwietnia 2010 roku Nr XLI/226/2010
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego oraz za umieszczenie w nim urządzeń
infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych
nie związanych z potrzebami zarządzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
Kompetencja prokuratora do wniesienia skargi wywodzi się z przepisu art. 5 ustawy z dnia 20 czerwca
1985 roku o prokuraturze (Dz. U. z 2008 roku, 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 uchwa-
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ły organu samorządu terytorialnego prokurator może także wystąpić o stwierdzenie jej nieważności do
sądu administracyjnego.
W myśl art. 147 § 1 ppsa sąd administracyjny
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. Podstawy stwierdzenia nieważności uchwały lub aktu
organu powiatu wyznaczają przepisy ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst
jedn. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn.
zm.). Zgodnie z przepisem art. 79 ust. 1 zdanie 1 tej
ustawy, uchwała organu powiatu sprzeczna z prawem jest nieważna. W orzecznictwie sądowym
i doktrynie przyjmuje się, że podstawę do stwierdzenia nieważności uchwały stanowią takie naruszenia prawa, które mieszczą się w kategorii "istotnych", rażących naruszeń prawa, za które uznaje się
uchybienia, prowadzące do skutków, które nie mogą
być tolerowane w demokratycznym państwie prawnym. Do nich zalicza się między innymi naruszenie
przepisów prawa ustrojowego oraz prawa materialnego, a także przepisów regulujących procedurę
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,
str. 101 – 102).
Naczelną zasadą demokratycznego państwa prawnego jest działanie organów władzy publicznej
w granicach i na podstawie obowiązującego prawa.
Zasadę tę wyraża art. 7 Konstytucji RP. Przepis ten
zawiera normę zakazującą domniemywania kompetencji takiego organu i tym samym nakazuje, by
wszelkie działania organu władzy publicznej były
oparte na wyraźnie określonej normie kompetencyjnej. Zgodnie z art. 94 Konstytucji R.P. organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie. Akty prawa miejscowego winny
być podejmowane w oparciu o wyraźną normę
kompetencyjną rangi ustawowej. Zasadą prawa
administracyjnego, w perspektywie konstytucyjnej,
jest zakaz domniemania kompetencji. Podstawa
prawna do działań w zakresie stanowienia aktów
prawa miejscowego jest dwojakiego rodzaju. Jest
nią albo upoważnienie bezpośrednio wynikające
z przepisów ustaw ustrojowych (gminnej, powiatowej, wojewódzkiej), albo upoważnienie zawarte
w innych regulacjach ustawowych ( por. wyrok z
dnia 4 kwietnia 2008 roku w spr. II OSK 102/08, NZS
2008/5/103 ).
W tym zakresie w orzecznictwie sądowym za istotne
naruszenie prawa (będące podstawą do stwierdzenia nieważności aktu) przyjmuje się wydanie aktu
bez podstawy lub z naruszeniem podstawy do podjęcia uchwały. Wskazuje się tu, że akt prawa miej-
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scowego nie może naruszać nie tylko przepisów
ustawy, zawierających delegacje do jego ustanowienia, ale również przepisów Konstytucji oraz innych ustaw pozostających w pośrednim lub bezpośrednim związku z regulowaną materią.
Zgodnie z treścią art. 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, organy samorządu terytorialnego oraz
terenowe organy administracji rządowej, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych
w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego
obowiązujące na obszarze działania tych organów.
Zasady i tryb wydawania aktów prawa miejscowego
określa ustawa. Zgodnie z przepisem art. 40 ust. 1
ustawy o samorządzie powiatowym radzie powiatu,
na podstawie upoważnień ustawowych, przysługuje
prawo stanowienia aktów prawa miejscowego
obowiązujących na jego obszarze. Akty prawa miejscowego jako akty hierarchicznie podporządkowane
ustawom mogą być zatem stanowione jedynie
w granicach delegacji ustawowej, i nie mogą w sposób dowolny i odmienny kształtować kwestii, które
zostały uregulowane w sposób wyczerpujący
w ustawie.
Aktem prawa miejscowego jest każdy akt prawny
zawierający normy o charakterze generalnym (czyli
nie odnoszącym się do indywidualnie oznaczonego
podmiotu lecz do pewnej kategorii potencjalnych
adresatów) i abstrakcyjnym, wydany przez ustawowo wskazany organ administracji. W ocenie Sądu
zaskarżona uchwała odpowiada temu kryterium.
Uregulowania uchwały odnoszą się bowiem do każdej osoby zajmującej pas drogowy dróg gminnych,
dla których zarządcą jest Miasto Łęknica. Okolicznością niesporną jest, iż zaskarżona uchwała nie ma
jednorazowego zastosowania lecz mogła być wykorzystywana w nieograniczonej liczbie przypadków.
Nadto podkreślenia wymaga, iż zgodnie z treścią
art. 217 Konstytucji 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.
Z wymienionego przepisu wynika, iż istnieje obowiązek uregulowania ustawą wszystkich istotnych
elementów stosunku daninowego takich jak określenie podmiotu oraz przedmiotu opodatkowania,
stawek czy też zasad przyznawania ulg i umorzeń.
Tylko niektóre zagadnienia mogą zostać uregulowane przez akty wykonawcze wydawane w ramach
upoważnienia ustawowego o ile nie mają one charakteru zasadniczego, stanowią jedynie dopełnienie
regulacji ustawowej i tylko w zakresie nie przesądzającym o istotnych elementach konstrukcji daniny.
Taki pogląd wyraził Trybunał Konstytucyjny w wyrokach z 6 marca 2002r. w sprawie P 7/00 (OTK nr 2
z 2002r. poz.13) i z 9 lutego 1999r. w sprawie U 4/98
(OTK nr 1 z 1999r. poz.4).
Odnosząc powyższe uwagi do przedmiotu kontroli
sądowej w rozpoznawanej sprawie wskazać należy
w pierwszej kolejności, iż zaskarżona uchwała stanowi akt prawa miejscowego w świetle powołanych
wyżej przepisów. Uregulowania zawarte w omawia-
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nej uchwale mają przez to charakter generalny czyli
odnoszący się do pewnej kategorii potencjalnych
adresatów, nie zaś do indywidualnie oznaczonego
podmiotu ). Uregulowania uchwały odnoszą się
bowiem do każdego podmiotu zajmującego pas
drogowy dróg gminnych, dla których zarządcą jest
organ gminy. Zaskarżona uchwała nie ma jednorazowego zastosowania lecz może być wykorzystywana w nieograniczonej liczbie przypadków. Nadto
podkreślenia wymaga, iż zgodnie z treścią art. 217
Konstytucji 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. Nie ulega wątpliwości, iż opłata za zajęcie
pasa drogowego jest daniną publiczną w rozumieniu art. 217 Konstytucji. Jest to bowiem obowiązkowe świadczenie pieniężne przewidziane na rzecz
gminy w razie zajęcia pasa drogowego i jest ono
uiszczane przez każdy podmiot dokonujący takiego
zajęcia na terenie gminy.
Zasadnicze elementy opłaty zostały uregulowane
w ustawie o drogach publicznych. Po myśli art. 40
ust. 1 – 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku O drogach publicznych w brzmieniu obowiązującym
w dacie podjęcia przedmiotowej uchwały (Dz. U.
z 2007 roku Nr 19, poz.115 z późn. zm.), zajęcie pasa
drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji
administracyjnej. Zezwolenie to dotyczy:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym,
2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1 – 3.
Zgodnie z przepisem art. 40 ust. 3 ww. ustawy, za
zajęcie pasa drogowego pobiera się opłatę. Kwestię
sposobu obliczania przedmiotowej opłaty regulowały kolejne ustępy art. 40 ustawy o drogach publicznych.
Przedmiot sporu pomiędzy stronami biorącymi
udział w rozpoznawanej sprawie, dotyczy zakresu
upoważnienia jednostki samorządu terytorialnego
do ustalania wysokości stawek opłaty za zjecie pasa
drogowego, w szczególności określenia jej dolnej
granicy. Sprowadza się odpowiedzi na pytanie, czy
według upoważnienia zawartego w art. 40 ust. 8
ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych, stawka ta może być określona na poziomie "0" zł. Według zawartego w odpowiedzi na
skargę stanowiska Rady, ustalenie opłaty za zajęcie
pasa drogowego na poziomie "0" mieści się w granicach upoważnienia ustawowego. Zdaniem zaś
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Prokuratora ustalenie stawki opłaty na tym poziomie
narusza w sposób istotny art. 40 ust. 8 ustawy
o drogach publicznych.
Nie można zgodzić się z poglądem wyrażonym przez
Radę Miejską w Łęknicy, że skoro w art. 40 ust. 8
ustawy o drogach publicznych ustawodawca określił
tylko maksymalną wysokość stawki opłaty, a nie
określił stawki minimalnej, to stawka ta mogła być
równa "0".
Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy o drogach publicznych, zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane
z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem
i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi,
w drodze decyzji administracyjnej. Stosownie do
art. 40 ust. 3 tej ustawy, za zajęcie pasa drogowego
pobiera się opłatę. Natomiast zgodnie z ust. 8 art. 40
ustawy, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, ustala dla dróg,
których zarządcą jest jednostka samorządu terytorialnego, wysokość stawek opłaty za zajęcie 1m 2
pasa drogowego, z tym że stawki opłaty, o których
mowa w ust. 4 i 6, nie mogą przekroczyć 10zł za
jeden dzień zajmowania pasa drogowego, a stawka
opłaty, o której mowa w ust. 5, nie może przekroczyć 200zł. Opłatę, o której mowa w art. 40 ust. 3
ustawy, ustala, w drodze decyzji administracyjnej,
właściwy zarządca drogi przy udzielaniu zezwolenia
na zajęcie pasa drogowego (art. 40 ust. 11 ustawy
o drogach publicznych).
Z przytoczonych przepisów ustawy o drogach publicznych wynika, że rada miasta, jako organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, dla dróg
których ta jednostka jest zarządcą ustala wysokość
stawek opłata za zajęcie 1m2 pasa drogowego. Powołane przepisy ustawy o drogach publicznych
określają górne granice stawki opłaty za zjecie pasa
drogowego, nie ustalają stawek minimalnych. Niemniej brak dolnej granicy tej stawki opłaty, nie
oznacza, że swoboda rady miasta przy jej ustalaniu
jest nieograniczona. Zdaniem orzekającego w sprawie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ograniczenie swobody działania w tym zakresie przez
radę miasta zakreślone jest poprzez wskazanie przez
ustawodawcę celu i charakteru wprowadzonej opłaty.
Wyliczone za zajęcie pasa drogowego opłaty są
przekazywane do budżetów jednostek samorządu
terytorialnego. Stanowią więc dochód miasta.
Uwzględniając zasady samorządności i samodzielności jednostek samorządowych ustawodawca
w art. 40 ust. 8 ustawy o drogach publicznych upoważnił jednostki samorządu terytorialnego do określania wysokości stawek opłaty za zjecie pasa drogowego drogi, której jest zarządcą. Upoważnienie to
miało na celu zapewnienie miastu realnych dochodów z tych opłat, w celu niewątpliwie zapewnienia
możliwości realizacji postawionych przed nimi zadań w zakresie drogownictwa. Jednostki samorządowe, jako realizujące zadania publiczne, nie mogą
ponad wszelką wątpliwość dowolnie dysponować
przydzielonymi im dochodami, a w szczególności
rezygnować z przydzielonych im w drodze ustawy
źródeł dochodu, ponieważ w ten sposób i to bez
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uzasadnionej przyczyny, zmniejszają swoje potencjalne możliwości realizacji zadań (zob. wyrok NSA
w Warszawie z dnia 14 stycznia 2003r., I SA
2293/02/, LEX nr 126802).
Trafnie wskazano we wniesionej skardze, że ustalenie przez Radę Miejską w Łęknicy stawki "0" zł za
zjecie jednego 1m2 pasa drogowego jest równoznaczne z zwolnieniem z tej opłaty, z zaniechaniem
pobierania jej przez powiat. Takiemu celowi z całą
pewnością nie mogło służyć upoważnienie dla Rady
Miejskiej zamieszczone w art. 40 ust. 8 ustawy
o drogach publicznych. Za tym argumentem przemawia wykładnia przepisów ustalających charakter
tej opłaty.
Sformułowanie art. 40 ust. 3 ustawy o drogach publicznych, "za zajęcie pasa drogowego pobiera się
opłatę", wskazuję, że to zajęcie związane jest z obowiązkiem odpłatności, czyli z wymiernym wydatkiem finansowym, którego wysokość, stosownie do
art. 40 ust.11 ustawy, ustala w drodze decyzji właściwy zarządca drogi przy udzielaniu zezwolenia na
zajęcie pasa drogowego. Jej pobieranie jest obligatoryjne. To prowadzi do wniosku, że ustalenie wysokości stawki opłaty na poziomie 0zł równoważne
jest z zaniechaniem pobierania tej opłaty na terenie
powiatu, co oznacza zniesienie obowiązku nałożonego przez ustawę. Przemawia za takim stanowiskiem również to, że ustawodawca nie przewidział
zwolnienia z opłaty, której zakres przedmiotowy
określony jest w art. 40 ust. 1 i 2 ustawy o drogach
publicznych, wprowadził jedynie możliwość zróżnicowanie stawki opłaty, z uwagi na przesłanki wskazane w art. 40 ust. 9 tej ustawy.
Rada Miasta w Łęknicy we wskazanych w skardze
przepisach dla prowadzonych robót – remontów
i inwestycji własnych w pasie drogowym dróg
gminnych (§ 2 ust. 2), przy umieszczaniu urządzeń
obcych w ramach własnych gminy, nie związanych
z funkcjonowaniem drogi ( §3 ust. 2), zajęcie pasa
drogowego przez obiekty budowlane nie związane
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego znajdujących się w granicach
targowiska miejskiego (§ 4 ust. 2) wprowadziła
stawkę wynoszącą 0.00zł.
W konsekwencji tych ustaleń należy stwierdzić, że
uchwała Rady Miasta w Łęknicy ustalająca, na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy o drogach publicznych,
stawkę opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości "0"zł, jest wydana z naruszeniem tego przepisu. Zakres udzielonego upoważnienia nie przewiduje bowiem wprowadzenia zwolnienia z opłaty, natomiast ustalenie stawki na poziomie 0zł jest faktycznym wprowadzeniem zwolnienia od tej opłaty
(podobnie wyroki Wojewódzkich Sądów Administracyjnych we Wrocławiu z dnia 2 lutego 20006
roku w spr. IV SA/wr 465/04 i z dnia 26 września
2006 roku w spr. III SA/Wr 344/06, w Szczecinie
z dnia 3 marca 2010 roku w spr. II SA/Sz 746/10
w Gorzowie Wlkp z dnia 27 października 2010 roku
w spr. II SA/Go 719/10 i z nia 2 grudnia 2010 roku
w spr. 773/10).
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W ocenie Sadu delegacja zawarta w przepisie art. 40
ust 8 ustawy O drogach publicznych, nie daje możliwości stosowania zwolnienia od opłat; przeciwnie
z dyspozycji zawartej w przepisie art. 40 ust. 3 tej
ustawy expressis verbis wynika obowiązek pobierania opłaty za zajęcie pasa drogowego. Uznać należy
w tym stanie, że przy ustalaniu stawki opłaty przez
Radę Miasta w Łęknicy zaskarżonej części uchwały
mamy do czynienia z przekroczeniem ustawowego
upoważnienia, a tym samym z naruszeniem art. 7
i 94 Konstytucji. Z zgodnie z postanowieniami tego
ostatniego artykułu, organy samorządu terytorialnego, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych
organów.
Mając na uwadze powyższe rozważania Sąd uznał, iż
uchwała Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 22 kwietnia
2010 roku Nr XLI/226/2010 w sprawie wysokości
stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za
umieszczenie w nim urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych nie związanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego oraz reklam w zaskarżonej części
a to § 2 ust. 2, § 3 ust. 2, §4 ust. 2 od daty jej uchwalenia w istotny sposób narusza przepis art. 40 ust. 3,
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ust. 8 i ust. 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku
o drogach publicznych. W tym stanie rzeczy Sąd,
z powołaniem się na przepis art. 147 § 1 ppsa,
stwierdził nieważność powyższej uchwały w zaskarżonej części.
Sąd orzekł o wstrzymaniu zaskarżonego aktu,
w części określonej w pkt l wyroku na podstawie
art. 152 pppsa. 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 (zob. 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, PiP
z 2004/8/71 i powołane tam poglądy).
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