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ZARZĄDZENIE NR 213
WOJEWODY LUBUSKIEGO
z dnia 30 czerwca 2011r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bojadła
Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998r.
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw (Dz. U. z 2010r. Nr 176,
poz. 1190) oraz w związku z uchwałą Nr VIII/43/11
Rady Gminy Bojadła z dnia 20 czerwca 2011r.
w sprawie stwierdzenia wygaņnięcia mandatu radnego zarządza się, co następuje:
§ 1. Zarządza się przeprowadzenie wyborów
uzupełniających do Rady Gminy Bojadła w okręgu
wyborczym 2, w którym wybiera się jednego radnego.
§ 2. Datę wyborów ustala się na niedzielę, dnia
18 wrzeņnia 2011r.

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania
poszczególnych czynnoņci wyborczych okreņla kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i podaje do publicznej wiadomoņci w formie obwieszczenia na
obszarze Gminy Bojadła.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w Ŋycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia.
Wz Wojewody Lubuskiego
Wicewojewoda Lubuski
Jan Świrepo
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Poz. 1400
Załącznik
do zarządzenia Nr 213
Wojewody Lubuskiego
z dnia 30 czerwca 2011r.

Kalendarz wyborczy
dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bojadła
zarządzonych na dzień 18 września 2011r.
Termin wykonania
czynności wyborczej
do 20 lipca 2011r.

do 30 lipca 2011r.

do 1 sierpnia 2011r.
do 4 sierpnia 2011r.
do 19 sierpnia 2011r.
do godz. 2400

podanie do publicznej wiadomoņci oraz ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego zarządzenia Wojewody Lubuskiego w sprawie
wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bojadła.
podanie do publicznej wiadomoņci, w formie obwieszczenia Wójta Gminy
Bojadła, informacji o granicy, numerze okręgu wyborczego, i liczbie radnych
wybieranych w okręgu, w którym przeprowadzone zostaną wybory uzupełniające oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Bojadłach,
zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze o utworzeniu komitetów wyborczych oraz o zamiarze zgłaszania list kandydatów na radnego.
zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Zielonej Górze kandydatów do
Gminnej Komisji Wyborczej w Bojadłach przez pełnomocników komitetów
wyborczych
powołanie przez Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze Gminnej Komisji
Wyborczej w Bojadłach.
zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Bojadłach list kandydatów na radnego.

do 26 sierpień 2011r.

zgłaszanie Wójtowi Gminy Bojadła kandydatów do obwodowej komisji
wyborczej przez pełnomocników komitetów wyborczych.

do 28 sierpnia 2011r.

podanie do publicznej wiadomoņci, w formie obwieszczenia Wójta Gminy
Bojadła, informacji o numerze i granicy obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej.

do 3 września 2011r.

do 4 września 2011r.
do 8 września 2011r.

140 0

Treść czynności

rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Bojadłach
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego zawierających numery
list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnym oznaczeniem kandydatów.
powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Bojadłach obwodowej komisji wyborczej, sporządzenie spisu wyborców w urzędzie gminy.
składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

16 wrzesień 2011r.
o godz. 2400

zakończenie kampanii wyborczej

17 wrzesień 2011r.

przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborców

18 wrzesień 2011r.
w godz. 800 - 2200

głosowanie.
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UCHWAŁA NR VIII/36/11
RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE
z dnia 31 marca 2011r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek Nr: 81, 82, 83, 84, 86, 87
w obrębie Mierzęcin
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póňniejszymi
zmianami) uchwala się, co następuje:
Rozdział 1

2) zasad ochrony i kształtowania przyrody i krajobrazu okreņlonych w § 4.
2. Ochrony wymagają następujące elementy zagospodarowania, wg załącznika Nr 1:

Przepisy ogólne

1) Główny Zbiornik Wód Podziemnych – GWZP136, w którym znajduje się cały obszar planu;

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego działek Nr: 81, 82, 83, 84,
86, 87 w obrębie ewidencji gruntów Mierzęcin, zwany dalej planem:

2) faliste ukształtowanie powierzchni ziemi oraz
fizjonomia krajobrazu rolniczego z zakrzywieniami ņródpolnymi i rolniczo-rzecznego z łęgami.

1) w
obszarze
wyznaczonym
uchwałą
Nr XLV/310/2010 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z 1 lipca 2010r. w sprawie przystąpienia do
sporządzania w/w. planu;

3. Obowiązują nakazy, zakazy i ograniczenia
w zagospodarowaniu terenów wynikające z ustaleń
dla obszarów ochrony przyrody, wg § 4 ust. 2.

2) w zakresie ustaleń tekstu planu zawartych
w treņci uchwały oraz na załącznikach stwierdzając jednoczeņnie jego zgodnoņć ze Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Dobiegniew według wyrysu zamieszczonego na załączniku Nr 1 i Nr 2.
2. Integralnymi częņciami niniejszej uchwały są:
1) załączniki Nr 1 i Nr 2 w zakresie rysunków planu w skali 1:2000;
2) załącznik Nr 3 w sprawie rozpatrzenia uwag do
projektu planu (sporządzony po wyłoŊeniu projektu do publicznego wglądu);
3) załącznik Nr 3 dotyczący rozstrzygnięcia sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które naleŊą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich
finansowania zgodnie z przepisami o finansach
publicznych (sporządzony po wyłoŊeniu projektu do publicznego wglądu).
§ 2. 1. Ustala się przeznaczenie terenów o róŊnych funkcjach i zasadach zagospodarowania.
2. Poszczególne tereny oznacza się identyfikatorami cyfrowo-literowymi.
3. Przedmiotowe tereny wyznacza się liniami
rozgraniczenia na załącznikach Nr 1 i Nr 2.
4. W poszczególnych terenach obowiązują przepisy ogólne wg ustaleń rozdziału 1, § 3 do § 8.
§ 3. 1. Ustala się zasady ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego w zakresie:
1) zakaz zabudowy wg § 9;

§ 4. 1. Ustala się zasady ochrony ņrodowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego, wynikające z potrzeb ochrony ņrodowiska w zakresie utrzymania
następujących elementów:
1) fizjonomii krajobrazu rolniczego;
2) tereny z lustrem wody, podmokłe z wysiękami
i ňródliskami, zadrzewienia i zakrzaczenia ņródpolne, łęgi olszowe i płaty dziko rosnącej roņlinnoņci.
2. Obowiązują ustalenia dotyczące:
1) obszaru Natura 2000 o oznaczeniu PLB320016,
Lasy Puszczy nad Drawą – specjalna ochrona
ptaków, w częņci obszaru planu okreņlonym na
załącznikach Nr 1 i Nr 2;
2) obszaru Natura 2000 o oznaczeniu PLH320046,
Uroczyska Puszczy Drawskiej – specjalna
ochrona siedlisk, w częņci obszaru planu okreņlonym na załączniku Nr 2;
3) obszaru chronionego krajobrazu, 1 – Puszcza
Drawska.
§ 5. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej w zakresie wprowadzenia obowiązku:
1) ochrony stanowisk archeologicznych Nr: 2, 3, 4,
5, 13, 16, 17, 18, 21, wg AZP, sekcja 40 – 17,
z ustaleniami § 9 pkt 2,
2) zabezpieczenia
wszelkich
znalezionych
w trakcie
robót
ziemnych
przedmiotów
i warstw kulturowych o wartoņci historycznej,
z obowiązkiem wstrzymania robót oraz zawiadomienia Konserwatora Zabytków lub Burmistrza Dobiegniewa.
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§ 6. Ustala się granice i sposoby zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów odnoņnie Głównego
Zbiornika Wód Podziemnych GWZP-136:
1) obejmujących swoim zasięgiem wszystkie tereny opracowania planu;
2) z zagospodarowaniem rolniczym i leņnym
uwzględniającym ochronę wód powierzchniowych i podziemnych w zakresie nawoŊenia
uwzględniającego zapotrzebowanie uprawianych roņlin oraz uŊywania ņrodków ochrony roņlin i sprzętu w sposób zapobiegający zanieczyszczeniom tych wód.
§ 7. Nieruchomoņci w obszarze planu podlegają
podziałowi wg linii rozgraniczenia poszczególnych
terenów.
§ 8. Ustala się w zakresie komunikacji:
1) zasady powiązań z Dobiegniewem i wsią Mierzęcin, drogą powiatową relacji DobiegniewMierzęcin – działki ewidencji gruntów Nr: 92,
300, 95;
2) obsługa gruntów rolnych z uprzednio wymienionej drogi z dopuszczeniem dróg wewnętrznych, wg § 9 pkt 3;
3) dopuszcza się inwestycje z zakresu łącznoņci
publicznej dotyczącej infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu
w zgodnoņci z przepisami odrębnymi.
Rozdział 2
Ustalenia dla poszczególnych terenów
§ 9. Wyznacza się teren o symbolu 1R wg załącznika Nr 1 i załącznika Nr 2, z przeznaczeniem dla
gruntów rolnych, utrzymując dotychczasowe uŊytkowanie z następującymi ustaleniami:

Poz. 1401

4) utrzymuje się linię elektroenergetyczną kablową, doziemną wg treņci mapy załącznika Nr 2.
§ 10. Wyznacza się teren o oznaczeniu 2UE wg
załącznika Nr 1, o funkcji uŊytku ekologicznego
z utrzymaniem:
1) niewielkiego zbiornika wodnego z roņlinnoņcią;
2) zakrzewień w obrzeŊu zbiornika.
§ 11. Wyznacza się teren o oznaczeniu 3UE wg
załącznika Nr 1, o funkcji uŊytku ekologicznego
z utrzymaniem:
1) niewielkiego zbiornika wodnego z roņlinnoņcią;
2) zakrzewień w obrzeŊu zbiornika.
§ 12. Wyznacza się teren o oznaczeniu 4ZL wg
załącznika Nr 1, przeznaczony do zalesienia o funkcji
lasu gospodarczego, z zagospodarowaniem wg planu urządzenia lasu.
§ 13. Wyznacza się teren o oznaczeniu 5ZS,UE
wg załącznika Nr 1, o funkcji uŊytku ekologicznego,
z wysiękami wody, do utrzymania zakrzewień ņródpolnych z gatunków kolczastych i jagodowych.
§ 14. Wyznacza się teren o oznaczeniu 6ZS,UE
wg załącznika Nr 1, o funkcji uŊytku ekologicznego,
z utrzymaniem zakrzewień ņródpolnych z gatunków
kolczastych i jagodowych.
§ 15. Wyznacza się teren o oznaczeniu 7UE wg
załącznika Nr 1, o funkcji uŊytku ekologicznego,
z utrzymaniem pozostałoņci niewielkiego zbiornika
wodnego o sezonowych wysiękach oraz uzupełnieniem zakrzewień ņródpolnych z gatunków kolczastych i jagodowych.
§ 16. Wyznacza się teren stanowiący pas zakrzewień ņródpolnych o oznaczeniu 8ZS,UE wg załącznika Nr 1, o funkcji uŊytku ekologicznego, z obowiązkiem ochrony:

1) obowiązuje zakaz lokalizacji wszelkich obiektów
budowlanych o funkcji nierolniczej oraz zakaz
lokalizacji budowli rolniczych w odległoņci:

1) falistego ukształtowania terenu z miejscowymi
uskokami;

a) 20,0m od krawędzi jezdni drogi powiatowej
relacji Dobiegniew-Mierzęcin;

2) zakrzewień z gatunków kolczastych i jagodowych z płatami dziko rosnącej roņlinnoņci zielnej.

b) 40,0m od skrajnej szyny linii kolejowej relacji
KrzyŊ-Szczecin;
c) 30,0 od granic terenów o oznaczeniu ZL, ZS,
UE, UE;
2) wyznacza się strefy ochrony stanowisk archeologicznych Nr: 2, 3, 4, 5, 13, 16, 17, 18, 21 oraz
stanowiska Nr 19 znajdującego się poza obszarem planu, na obszarze AZP 40-17, wg załączników Nr 1 i Nr 2 w których prace ziemne nie
związane z uprawami polowymi wykonywać
i naleŊy prowadzić w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków;
3) obsługa związana z uŊytkowaniem rolniczym
z drogi powiatowej oraz ewentualnie z dróg
wewnętrznych, ze zjazdami indywidualnymi na
drogę powiatową uzgodnionymi z zarządcą tej
drogi;

§ 17. Wyznacza się teren o oznaczeniu 9UE wg
załącznika Nr 2, o funkcji uŊytku ekologicznego,
z utrzymaniem zakrzewień ņródpolnych z gatunków
kolczastych i jagodowych.
§ 18. Wyznacza się w obszarze Natura 2000
PLH320046 – Uroczyska Puszczy Drawskiej, teren
o oznaczeniu 10UE wg załącznika Nr 2, o funkcji
uŊytku ekologicznego, z utrzymaniem:
1) terenów niewielkich zbiorników wodnych z terenów podmokłych z roņlinnoņcią wodną
i szuwarową;
2) zadrzewień i zakrzewień ņródpolnych.
§ 19. Wyznacza się teren o oznaczeniu 11UE wg
załącznika Nr 1, o funkcji uŊytku ekologicznego
z pozostałoņcią niewielkiego zbiornika wodnego,
z uzupełnieniem zakrzewień ņródpolnych z gatunków kolczastych i jagodowych.
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§ 20. Wyznacza się w obszarze Natura 2000
PLH320046 – Uroczyska Puszczy Drawskiej teren
o oznaczeniu 12UE wg załącznika Nr 2, o funkcji
uŊytku ekologicznego, z utrzymaniem:
1) terenów niewielkich zbiorników wodnych z terenów podmokłych z roņlinnoņcią wodną
i szuwarową;
2) zadrzewień i zakrzewień ņródpolnych.
§ 21. Wyznacza się w obszarze Natura 2000
PLH320046 – Uroczyska Puszczy Drawskiej, teren
o oznaczeniu 13ZS,UE wg załącznika Nr 1, o funkcji
uŊytku ekologicznego, z utrzymaniem zadrzewień
oraz zakrzewień ņródpolnych z gatunków kolczastych i jagodowych.
§ 22. Wyznacza się w obszarze Natura 2000
PLH320046 – Uroczyska Puszczy Drawskiej, teren
o oznaczeniu 14ZS,UE wg załącznika Nr 1, o funkcji
uŊytku ekologicznego, z utrzymaniem zakrzewień
ņródpolnych z gatunków kolczastych i jagodowych.
§ 23. Wyznacza się w obszarze Natura 2000
PLH320046 – Uroczyska Puszczy Drawskiej teren
o oznaczeniu 15UE wg załącznika Nr 2, o funkcji
uŊytku ekologicznego, z utrzymaniem terenów zabagnionych i podmokłych i okresowym zwierciadłem wody, z naturalną sukcesją roņlinnoņci siedlisk
mokrych i wodnych.

Poz. 1401

§ 24. Wyznacza się w obszarze Natura 2000
PLH320046 – Uroczyska Puszczy Drawskiej, teren
zalewowo-ňródliskowy rzeki Mierzęcka Struga
o oznaczeniu 16UE wg załącznika Nr 2, o funkcji
uŊytku ekologicznego, z obowiązkiem zachowania
roņlinnoņci łęgowej jako siedliska przyrodniczego
o kodzie 91EO, wg kryteriów Natura 2000.
Rozdział 3
Przepisy końcowe
§ 25. Zgodnie z art. 10 ust. 3, art. 36 ust. 4 ustawy ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartoņci nieruchomoņci w wysokoņci 30%.
§ 26. Grunty rolne w terenie o oznaczeniu 4ZL do
czasu realizacji planu pozostają w dotychczasowym
uŊytkowaniu.
§ 27. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobiegniewa.
§ 28. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie
30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Tomasz Karpiński
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Poz. 1401
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VIII/36/11
Rady Miejskiej w Dobiegniewie
z dnia 31 marca 2011r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VIII/36/11
Rady Miejskiej w Dobiegniewie
z dnia 31 marca 2011r.
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VIII/36/11
Rady Miejskiej w Dobiegniewie
z dnia 31 marca 2011r.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr VIII/36/11
Rady Miejskiej w Dobiegniewie
z dnia 31 marca 2011r.

Rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie

w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

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

W ustalonym terminie wg art. 17 pkt. 11 i zgodnie
z wymogami art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), nie wpłynęły
Ŋadne uwagi do wyłoŊonego do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego działek Nr: 81, 82, 83, 84, 86, 87,
w obrębie Mierzęcin.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu (Dz. U.
z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada Miejska
w Dobiegniewie ustala:
§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, słuŊące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb
mieszkańców, stanowią zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1998r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 591) zadania własne gminy.
2. Uchwalenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek Nr: 81, 82,
83, 84, 86, 87, w obrębie Mierzęcin nie spowoduje
skutków finansowych odnoņnie angaŊowania ņrodków na realizację zadań własnych gminy w zakresie
infrastruktury technicznej.
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UCHWAŁA NR VII/39/11
RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU
z dnia 27 kwietnia 2011r.
w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Miasta i Gminy
Torzym
§ 1. Dokonuje się zmiany opisu granic okręgów
wyborczych utworzonych na terenie Miasta i Gminy
Torzym uchwałą Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia
28 czerwca 2002 Nr XXXI/247/02 w sprawie podziału
gminy na okręgi wyborcze w następujący sposób:
1) W opisie granic w okręgu wyborczym Nr 1 Miasto: Torzym dodaje się nazwy ulic: Piastowska,
C.K. Norwida, B. Prusa, W. Reymonta
2) W opisie granic w okręgu wyborczym Nr 2 Miasto: Torzym dodaje się nazwy ulic: Brzozowa,
Klonowa, Miodowa, Nowa, Poznańska, Słowiańska, Ņwierkowa, Zielona.
§ 2. Wykaz stałych okręgów wyborczych
uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podaniu do publicznej wiadomoņci w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 4. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Lubuskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Gorzowie Wielkopolskim.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi.
§ 6. Uchwała wchodzi w Ŋycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Zbigniew Wołoncewicz
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Załącznik
do uchwały Nr VII/39/11
Rady Miejskiej w Torzymiu
z dnia 27 kwietnia 2011r.

Numer
okręgu

1

2

Granice okręgu wyborczego
Miasto: TORZYM ul. Biernackiego, Chrobrego, Dworcowa, Jeziorna, Kolonia
Poręby, Kolonia Saperska, Krótka, Kwiatowa, Kolejowa, Leņniczówka Góry,
Łaszewo, Mickiewicza, Piastowska, Podgórna, Saperska, Sienkiewicza, C.K.
Norwida, B. Prusa, J. Słowackiego, Witosa, Wojska Polskiego, W. Reymonta
Miasto: TORZYM ul. Brzozowa, Kasztanowa, Klonowa, Kolonia Leņna, Kolonia
Osiny, Kolonia Sulęcińska, Kolonia Ņwiebodzińska, Kroņnieńska, Łąkowa,
Miodowa, Młyńska, Nowa, Ogrodowa, Osiedle Lecha, Plac Koņciuszki, Plac
Wolnoņci, Poznańska, Stolarska, Sulęcińska, Ņwiebodzińska, Słowiańska, Generała Ņwierczewskiego, Ņwierkowa, Zielona, Walki Młodych, Warszawska,
Wąska, Wiejska, Wodna.

Liczba
wybieranych
radnych
4

2

3

Miejscowoņci: BOBRÓWKO, PNIÓW, PRZEŅLICE

1

4

Miejscowoņci: DRZEWCE KOLONIA, KORYTA

1

5

Miejscowoņci: GRABÓW, KOWNATY, WALEWICE

1

6

Miejscowoņci: BOCZÓW, GARBICZ

2

7

Miejscowoņci: LUBIN, MIERCZANY, TARNAWA RZEPIŃSKA

1

8

Miejscowoņci: BIELICE, LUBÓW, WYSTOK

1

9

Miejscowoņci: GĄDKÓW WIELKI

1

10

Miejscowoņci: BARGÓW, DEBRZNICA, DRZEWCE, GĄDKÓW MAŁY

1
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UCHWAŁA NR IX/69/2011
RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH
z dnia 6 maja 2011r.
o sprostowaniu oczywistej omyłki w uchwale Rady Miejskiej w Słubicach Nr XXVII/265/01 z dnia 29 marca
2001r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum Miasta Słubice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 20 ust. 1 oraz
art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r.
Nr 80, poz. 717 ze zm.), Rada Miejska w Słubicach
uchwala co następuje:
§ 1. W celu doprowadzenia do spójnoņci częņci
tekstowej i graficznej uchwały Rady Miejskiej w Słubicach Nr XXVII/265/01 z dnia 29 marca 2001r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego centrum Miasta Słubice, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z dnia 19 czerwca 2001r. Nr 23 poz. 261,
dokonuje się sprostowania omyłki w § 17 przedmiotowej uchwały, polegającej na zamieszczeniu ustaleń dotyczących przeznaczenia dwóch terenów pod
niewłaņciwym symbolem cyfrowym, w następujący
sposób:
Dotychczasowe brzmienie fragmentu § 17 ww.
uchwały tj.
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„13.01. Obowiązuje pełne zachowanie istniejącej
zieleni wysokiej oraz zachowanie istniejącego
układu skweru miejskiego z zapewnieniem pełnej dostępnoņci dla niepełnosprawnych.
13.02. Obowiązuje pełne zabezpieczenie miejsc
parkingowych z dopuszczeniem parkowania
wzdłuŊ pierzei placu. Dopuszcza się odstępstwo
od wyznaczonej na rysunku planu linii zabudowy
i powierzchni placowej. NaleŊy zachować istniejący stan zainwestowania z dopuszczeniem lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych
przeznaczonych do czasowego uŊytkowania”

Poz. 1403, 1404
lizowania tymczasowych obiektów budowlanych
przeznaczonych do czasowego uŊytkowania.
13.02. Obowiązuje pełne zachowanie istniejącej
zieleni wysokiej oraz zachowanie istniejącego
układu skweru miejskiego z zapewnieniem pełnej dostępnoņci dla niepełnosprawnych.”

§ 2. Niniejsza uchwała stanowi integralną częņć
uchwały Rady Miejskiej Nr XXVII/265/01 z dnia
29 marca 2001r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum Miasta
Słubice.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.

zastępuje się brzmieniem:
„13.01. Obowiązuje pełne zabezpieczenie miejsc
parkingowych z dopuszczeniem parkowania
wzdłuŊ pierzei placu. Dopuszcza się odstępstwo
od wyznaczonej na rysunku planu linii zabudowy
i powierzchni placowej. NaleŊy zachować istniejący stan zainwestowania z dopuszczeniem loka-

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi
w Ŋycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady
Piotr Kiedrowicz
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UCHWAŁA NR IX.75.2011
RADY GMINY ZIELONA GÓRA
z dnia 6 maja 2011r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zielona Góra dla
terenu położonego w obrębie Ochla
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz.1591 tekst jednolity z póňn. zm.)
oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póňn. zm.), po stwierdzeniu
zgodnoņci ze „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Zielona
Góra”, przyjętego uchwałą Nr LVI/332/06 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 5 paňdziernika 2006r., zmienionego uchwałą Nr XXX/239/09 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Zielona
Góra”, uchwala się, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu połoŊonego
w obrębie Ochla, dla działki Nr 750/1.
2. Integralnymi częņciami niniejszej uchwały są:
1) rysunek miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu w skali 1:1 000, zawierający wyrys ze zmiany „Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Zielona Góra”, stanowiący załącznik
Nr 1 do uchwały;

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag
wniesionych do wyłoŊonego do publicznego
wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały;
3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej oraz zasad ich finansowania, stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały.
3. Niniejsza uchwała jest zgodna z uchwałą
Nr XL/311/10 Rady Gminy Zielona Góra z dnia
25 stycznia 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
§ 2. 1. Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest ustalenie przeznaczenia terenu dla funkcji produkcji rolno – hodowlanej, wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacją.
2. Ustala się przedstawione na rysunku planu:
1) granice obszaru objętego planem;
2) symbole literowe przeznaczenia terenów;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) linie rozgraniczające tereny o róŊnych funkcjach
lub róŊnych zasadach zagospodarowania.
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Rozdział 2

Rozdział 4

Przeznaczenie terenów

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego.

§ 3. Wyznacza się tereny, oznaczone na rysunku
planu symbolami:
1. RU – teren produkcji rolno-hodowlanej, dla
którego:
1) ustala się:
a) realizację fermy hodowlanej, pod warunkiem
spełnienia wymagań zawartych w § 5 ust. 1
i ust. 2 niniejszej uchwały,
b) realizację zaplecza socjalno-magazynowego,
w tym wiat na maszyny i sprzęt rolniczy,
c) realizację dróg wewnętrznych i parkingów,
d) realizację infrastruktury technicznej,
e) realizację zieleni izolacyjnej,
f)

Poz. 1404

dojazd z drogi powiatowej Nr: 1071F poprzez
drogę gminną, usytuowaną na działce
o Nr ew. 107;

2) dopuszcza się:
a) realizację zabudowy mieszkalnej dla obsługi
fermy,
b) rozbudowę istniejącej płyty obornikowej.
2. R – teren upraw rolno-ogrodniczych, dla którego:
1) dopuszcza się – realizację zabudowy zagrodowej;
2) zakazuje się – podziału terenu na działki budowlane.
3. EE – tereny stacji transformatorowych, dla
których:
1) ustala się – działki o powierzchni 30m2;
2) dopuszcza się – zmianę lokalizacji stacji transformatorowych zgodnie z potrzebami technologicznymi fermy a tereny oznaczone symbolami EE naleŊy dołączyć do przyległych terenów.
Rozdział 3
Zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego.
§ 4. 1. Zapewnienie prawidłowego powiązania
terenu z układem zewnętrznym dróg: z drogą powiatową Nr 1071F i drogą gminną, usytuowaną na
działce o Nr ew.1065 ze wsi Ochla.
2. Realizacja izolacyjnej zieleni zimozielonej
wzdłuŊ granic terenu RU, w postaci nasadzeń zieleni
niskiej i wysokiej w pasach zieleni o szerokoņci nie
mniejszej niŊ 5m.
3. Ustalenie ograniczenia wysokoņci zabudowy,
zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 8 ust. 3 pkt 1a
i pkt 2a.

§ 5. 1. Teren objęty planem znajduje się na obszarze chronionego krajobrazu „23 – Dolina Ņląskiej
Ochli”, w związku z tym obowiązują przepisy zawarte w Rozporządzeniu Nr 3 Wojewody Lubuskiego
z dnia 17 lutego 2005r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 9, poz. 172 z dnia 28 lutego
2005r.), oraz inne ustalenia i zakazy zawarte w przepisach odrębnych, w szczególnoņci zakaz realizacji
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
ņrodowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
3 paňdziernika 2008r. o udostępnianiu informacji
o ņrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie ņrodowiska oraz ocenach oddziaływania
na ņrodowisko, z zastrzeŊeniem, Ŋe zakaz nie dotyczy
realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na ņrodowisko, dla których przeprowadzona
ocena oddziaływania na ņrodowisko wykazała brak
znacząco negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu (art. 24 ust. 3 –
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody).
2. Zasady wprowadzone w planie:
a) nieprzekraczalne linie zabudowy dla lokalizacji obiektów produkcyjnych fermy,
b) realizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, zwłaszcza odprowadzenia wód opadowych,
c) zastosowanie technologii chowu, zgodnie
z wymogami sanitarno –zdrowotnymi,
d) zastosowanie w systemie hodowli, najlepszych dostępnych technologii produkcji
(BAT),
e) wykonanie pasów izolacyjnej zieleni zimozielonej wysokiej i niskiej wzdłuŊ granic terenu
RU,
f)

uciąŊliwoņć prowadzonej działalnoņci, mierzona zgodnie z przepisami odrębnymi, nie
moŊe przekraczać swym zasięgiem granic
własnoņci terenu,

g) rolnicze wykorzystanie obornika w sposób
i na zasadach okreņlonych w przepisach
o nawozach i nawoŊeniu.
Rozdział 5
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
§ 6. 1. Kto w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych odkrył przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie Ŋe jest on zabytkiem, jest
zobowiązany: wstrzymać wszelkie roboty mogące
uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, zabezpieczyć przy uŊyciu dostępnych ņrodków ten przedmiot i miejsce jego odkrycia oraz niezwłocznie zawiadomić o tym Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeņli nie jest to moŊliwe, zawiadomić Wójta Gminy Zielona Góra.
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2. Na terenie objętym planem nie występują
obiekty wpisane do rejestru i ujęte w ewidencji.
Rozdział 6

Poz. 1404

2. Tereny górnicze a takŊe naraŊone na niebezpieczeństwo powodzi i zagroŊone osuwaniem się
mas ziemnych nie występują na terenie objętym
planem.

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych.
§ 7. Nie okreņla się przestrzeni publicznej na terenie objętym planem.
Rozdział 7
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
i zagospodarowania, w tym linie zabudowy,
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności
zabudowy.
§ 8. 1. Teren produkcji rolno – hodowlanej oznaczony symbolem RU, dla którego okreņla się parametry:
1) powierzchnię zabudowy nie większą niŊ 50%
powierzchni nieruchomoņci;
2) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą
niŊ 20% powierzchni nieruchomoņci.

Rozdział 9
Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości.
§ 10. W planie nie przewiduje się scalania
i podziału nieruchomoņci.
Rozdział 10
Szczególne zasady i warunki zagospodarowania
terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy.
§ 11. 1. W zakresie ochrony ņrodowiska obowiązują ograniczeni dotyczące rodzaju i wielkoņci produkcji rolno – hodowlanej zawarte w § 5 i § 8 niniejszej uchwały.
2. Dla terenu objętego planem obowiązują ustalenia dotyczące zabudowy obiektami dopuszczonymi niniejszą uchwałą w tym ograniczenia i zakazy
zabudowy innymi.

2. Nieprzekraczalne linie zabudowy ustalone zostały w planie:

Rozdział 11

2) 20m – od granicy dopływu cieku OC-M rów
szczegółowy, od strony północnej;

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
oraz określenie ich powiązań z układem
zewnętrznym.

3) 10m – od dróg gminnych stanowiących dojazdy do terenu objętego planem.

§ 12. W zakresie realizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej:

1) 50m – od granicy z drogą powiatową Nr: 1071F;

3. Wymagania dotyczące architektury planowanej zabudowy;
1) dla zabudowy produkcyjnej fermy:
a) wysokoņć zgodnie z rodzajem i technologią
chowu,
b) budynki z zastosowaniem nowoczesnych
materiałów wykończeniowych.
2) dla zabudowy towarzyszącej o funkcji socjalnomagazynowej gospodarczej i mieszkalnej:
a) wysokoņć zabudowy w kalenicy do 8m,
b) zabudowa z dachami o pochyleniu połaci
głównych od 30° do 45°.
Rozdział 8
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na
podstawie przepisów odrębnych w tym terenów
górniczych, a także narażonych na
niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych
osuwaniem się mas ziemnych.
§ 9. 1. Teren objęty planem znajduje się na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych
(GZWP) Nr 301, będącego zasobem wycinka rejonu
(dla miasta Zielona Góra) w związku z tym wykonanie i eksploatacja ujęcia wódy na potrzeby planowanej inwestycji wymaga zgody Geologa Wojewódzkiego.

1) w zakresie zaopatrzenia w wodę:
a) ustala się:
zaopatrzenie w wodę z wodociągu grupowego planowanego z kierunku Jeleniowa,
b) dopuszcza się:
realizację własnego ujęcia wody, na warunkach zawartych w przepisach odrębnych;
2) w zakresie odprowadzenia ņcieków:
a) ustala się:
odprowadzenie ņcieków systemem kanalizacji sanitarnej,
b) dopuszcza się:
do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej, realizację zbiorników bezodpływowych na ņcieki, z wywozem ņcieków do
oczyszczalni ņcieków;
3) w zakresie gospodarki odpadami ustala się:
obowiązują zasady okreņlone w odrębnych
przepisach, w tym selektywna zbiórka odpadów,
gromadzenie odpadów realizowane zgodnie z gminnym programem gospodarki
odpadami;
4) w zakresie odprowadzenia wód opadowych:
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a) ustala się:
zagospodarowanie wód opadowych w obrębie terenu inwestycji,
realizację systemu osadników ropopochodnych i błota z dróg wewnętrznych
i placów z wywozem osadów przez wyspecjalizowane jednostki;
5) w zakresie elektroenergetyki ustala się:
realizacja stacji transformatorowych o zgodnie z warunkami dostawcy energii, zapewniających zasilanie dwustronne inwestycji , na terenie dostępnym z drogi publicznej;
6) w zakresie zaopatrzenia budynków w ciepło
ustala się:
stosowanie urządzeń grzewczych o wysokiej sprawnoņci i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń,
dopuszcza się zaopatrzenie w energię do
celów grzewczych z odnawialnych ňródeł
energii z wyłączeniem elektrowni wiatrowych.
Rozdział 12
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urządzania i użytkowania terenów.
§ 13. 1. Dopuszcza się dotychczasowy sposób
zagospodarowania terenu objętego planem, do czasu rozpoczęciu realizacji inwestycji.

Poz. 1404

2. Dopuszcza się do czasu realizacji inwestycji
realizację ogrodzenia terenu inwestycji, składowanie
materiałów budowlanych przeznaczonych do realizacji inwestycji oraz czasowych zadaszeń dla potrzeb ich składowania.
Rozdział 13
Stawkę procentową na podstawie których ustala
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
§ 14. Ustala się stawkę procentową w wysokoņci
30%, słuŊącą naliczeniu opłaty wynikającej ze wzrostu wartoņci nieruchomoņci, o której mowa w art. 36
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Rozdział 14
Przepisy końcowe.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zielona Góra.
§ 16. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jacek Rusiński
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IX.75.2011
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 6 maja 2011r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IX.75.2011
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 6 maja 2011r.
Rozstrzygnięcie
o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Zielona Góra, obejmującego teren położony
w obrębie Ochla.
Na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 17 pkt 12
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z póňn. zm.), rozstrzyga się uwagi wniesione do wyłoŊonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Zielona Góra, obejmującego teren połoŊony
w obrębie Ochla.
W ustalonym terminie, do wyłoŊonego do publicznego wglądu projektu planu miejscowego, wpłynęła
jedna uwaga złoŊona przez zainteresowane strony.
Po rozpatrzeniu uwagi, przyjmuje się następujące
stanowisko w sprawie:
Uwaga złoŊona w dniu 27 stycznia 2011r. przez
mieszkańców Ochli.
Nieruchomoņć objęta uwagą: działka Nr 750/1
w Ochli.
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi:
uwagi nie uwzględnia się.
Uzasadnienie:
Uwaga dotyczy sprzeciwu odnoņnie lokalizacji fermy
drobiu, zgłoszonego wczeņniej w dniu 26 maja
2010r., na etapie składania wniosków do projektu
planu miejscowego, podtrzymanego w czasie dyskusji publicznej, zgłoszonego do protokołu. Uwaga
obejmuje przewaŊającą częņć obszaru objętego projektem planu miejscowego, na której planowana jest
lokalizacja fermy drobiu.
W odniesieniu do sprawy poruszonej w uwadze
stwierdzić naleŊy, Ŋe lokalizacja fermy drobiu na
terenie wyznaczonym w projekcie planu miejscowego, jest prawnie umocowana. Teren objęty planem,
w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zielona Góra” przyjętym uchwałą Nr XXX/239/09 Rady Gminy Zielona
Góra z dnia 22 czerwca 2009r., został wyznaczony
dla funkcji rolno – hodowlanej. NaleŊy stwierdzić, Ŋe
lokalizacja fermy ustalona w projekcie planu miejscowego, jest zgodna z ustaleniami obowiązującej
zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zielona Góra”.
140 4
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W trakcie procedury planistycznej, plan miejscowy
został pozytywnie zaopiniowany i uzgodniony przez
organy i instytucje do tego wyznaczone w ustawie
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
w tym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Ņrodowiska w Gorzowie Wlkp. oraz Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Zielonej Górze. NaleŊy
stwierdzić zgodnoņć zapisów projektu planu z przepisami odrębnymi.
W projekcie planu miejscowego znalazły się ustalenia, między innymi nakazujące zastosowanie w systemie hodowli najlepszych dostępnych technologii
produkcji, oraz wykonania pasów zieleni izolacyjnej,
zimozielonej wzdłuŊ granic terenu fermy. Dobór
przez inwestora technologii nastąpi na następnym
etapie realizacji inwestycji, tj. na etapie pozwolenia
na budowę. Inwestor fermy hodowlanej, będzie
zobowiązany do przeprowadzenia procedury oceny
oddziaływania na ņrodowisko planowanej inwestycji
i jej realizacja będzie moŊliwa, o ile wykazany zostanie, po zastosowaniu konkretnych rozwiązań technicznych, brak znacząco negatywnego wpływu na
ochronę przyrody.
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr IX.75.2011
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 6 maja 2011r.
Rozstrzygnięcie
o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych
gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie
z przepisami o finansach publicznych, dotyczy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Zielona Góra, obejmującego teren położony
w obrębie Ochla.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póňn. zm.), art. 7
ust. 1, pkt 7 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 –
jednolity tekst z póňn. zm.) oraz art. 216, ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póňn. zm.) Rada
Gminy Zielona Góra, rozstrzyga co następuje:
Stwierdza się, iŊ inwestycje z zakresu infrastruktury
technicznej, które naleŊą do zadań własnych Gminy,
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Zielona Góra, obejmującym teren
połoŊony w obrębie Ochla, nie występują.
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UCHWAŁA NR VIII/64/2011
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE
z dnia 11 maja 2011r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul.
Słubickiej w Rzepinie
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póňn. zm.),
w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póňn.
zm.), Rada Miejska w Rzepinie, po stwierdzeniu
zgodnoņci ze studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzepin,
uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru połoŊonego przy
ul. Słubickiej w Rzepinie.
§ 2. Miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, o którym mowa w § 1, są ustalenia
będące treņcią niniejszej uchwały.
§ 3. Integralną częņcią planu są:
1) rysunek planu, w skali 1: 1000 – załącznik Nr 1;
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag
do projektu planu - załącznik Nr 2;
3) rozstrzygnięcie sposobu realizacji, zapisanych
w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które naleŊą do zadań własnych
Gminy oraz zasady ich finansowania, zgodnie
z przepisami o finansach publicznych – załącznik Nr 3.
DZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ 4. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej
uchwały jest mowa o:
1) planu – naleŊy przez to rozumieć ustalenia planu, o których mowa w § 2 uchwały, o ile z treņci
przepisu nie wynika inaczej;
2) uchwale – naleŊy przez to rozumieć niniejszą
uchwałę Rady Miejskiej w Rzepinie, o ile z treņci przepisu nie wynika inaczej;
3) przeznaczeniu – naleŊy przez to rozumieć przeznaczenie, które przewaŊa na terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;
4) funkcji terenu – naleŊy przez to rozumieć synonim przeznaczenia;
5) funkcji uzupełniającej (dopuszczalnej) – naleŊy
przez to rozumieć funkcje inne niŊ podstawowe,
które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie
podstawowe, ponadto jako funkcje uzupełniające naleŊy rozumieć drogi wewnętrzne, miej-

sca postojowe, obiekty i urządzenia małej architektury, obiekty i urządzenia infrastruktury
technicznej, niezbędne do realizacji funkcji
ustalonych planem;
6) terenie – naleŊy przez to rozumieć obszar wyznaczony na rysunku planu, dla którego okreņlono przeznaczenie podstawowe oraz który
wyznaczono na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;
7) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleŊy przez
to rozumieć linię pokazaną na rysunku planu,
która okreņla najmniejszą odległoņć od granicy
działki, w jakiej moŊna sytuować zabudowę; nie
dotyczy ona takich elementów budynków jak
np.: okapy, gzymsy, balkony, galerie, werandy,
tarasy lub schody zewnętrzne, detale architektoniczne, itp.;
8) dach płaski – naleŊy przez to rozumieć dach
o kącie nachylenia połaci dachowej do 12o;
9) dach stromy – naleŊy przez to rozumieć dach
dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia od
12o do 45o;
10) wskaňnik intensywnoņci zabudowy – naleŊy
przez to rozumieć stosunek powierzchni terenu
zajęty przez obiekty budowlane, z wyłączeniem
obiektów liniowych, do powierzchni działki lub
terenu, wyraŊony w procentach;
11) uciąŊliwoņci dla ņrodowiska – naleŊy przez to
rozumieć zjawiska fizyczne lub stany powodujące przekroczenie standardów jakoņci ņrodowiska okreņlonych w przepisach prawa poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł
prawny;
12) działalnoņci usługowej – naleŊy przez to rozumieć zarobkową działalnoņć związaną z zaspokojeniem podstawowych potrzeb mieszkańców,
do usług zalicza się czynnoņci polegające na
oddziaływaniu na ludzi, przedmioty i obiekty,
są to:
a) usługi rzemiosła, np. szycie odzieŊy na miarę,
b) czynnoņci o charakterze remontowym, naprawczym, konserwacyjnym,
c) czynnoņci w zakresie transportu i łącznoņci,
np. usługi spedycyjne i przeładunkowe,
d) czynnoņci zaspokajające inne potrzeby człowieka, takie jak fryzjerskie czy fotograficzne;
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13) produkcji – naleŊy przez to rozumieć działalnoņć gospodarczą towarzyszącą usługom rzemiosła.
§ 5. 1. Przedmiotem niniejszej uchwały jest ustalenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu na obszarze objętym planem.
2. Zakres ustaleń planu wynika z uchwały Rady
Miejskiej w Rzepinie Nr XLV/39/10 z dnia 28 maja
2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru połoŊonego przy ul. Słubickiej
w Rzepinie oraz z uchwały Nr III/15/10 Rady Miejskiej
w Rzepinie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie
zmiany uchwały Nr XLV/39/10 Rady Miejskiej
w Rzepinie z dnia 28 maja 2010r.

Poz. 1405

3) na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem U/MN – zabudowa usługowa;
4) na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem U/P – zabudowa usługowa;
5) na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolami ZI – zieleń izolacyjna.
3. Ustala się, Ŋe powierzchnia zabudowy związanej z funkcjami uzupełniającymi, tj:
1) działalnoņć usługowa na terenie oznaczonym
na rysunku planu symbolem MN/U;
2) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem
U/MN;

§ 6. 1. Planem objęto obszar o powierzchni około
1,20ha.

3) produkcja, składy i magazyny na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem U/P;

2. Obszar, o którym mowa w ust. 1, połoŊony
jest w południowo-zachodniej częņci miasta Rzepin,
przy ul. Słubickiej. Obejmuje działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 258, 260/1, 260/9, 260/10.

nie moŊe przekraczać 45% powierzchni terenu zainwestowanego.

3. Przedmiotowy obszar leŊy w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 144 – Dolina
kopalna Wielkopolska.
§ 7. Granice obszaru objętego planem, będące
granicami zatwierdzenia, przedstawiono na rysunku
planu, o którym mowa w § 3 pkt. 1.
DZIAŁ II
Ustalenia szczegółowe
Rozdział 1
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające
tereny o różnym przeznaczeniu
§ 8. 1. Na obszarze objętym planem ustala się
następujące przeznaczenia:

§ 9. Linią ciągłą oznaczono na rysunku planu linię rozgraniczającą tereny o róŊnym przeznaczeniu
lub róŊnych zasadach zagospodarowania, okreņlonych w niniejszej uchwale.
Rozdział 2
Zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego
§ 10. Ustala się, Ŋe róŊnice w parametrach zabudowy, odnoszące się do wysokoņci zabudowy, nie
mogą odbiegać więcej niŊ o 5% wartoņci okreņlonych w planie.
§ 11. Dopuszcza się sytuowanie budynków usługowych, garaŊowych lub gospodarczych w granicach działek, za wyjątkiem granic z terenami komunikacyjnymi.
Rozdział 3

1) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
oznaczony na rysunku planu symbolem MW;

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego

2) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
z dopuszczeniem zabudowy usługowej, oznaczony na rysunku planu symbolem MN/U;

§ 12. Na obszarze objętym planem ustala się zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze
lub potencjalnie znacząco oddziaływać na ņrodowisko, za wyjątkiem inwestycji celu publicznego.

3) teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem
zabudowy mieszkaniowej, oznaczony na rysunku planu symbolem U/MN;
4) teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem
obiektów
produkcyjnych,
składowych
i magazynów, oznaczony na rysunku planu
symbolem U/P;
5) teren zieleni izolacyjnej, oznaczony na rysunku
planu symbolami ZI.
2. Ustala się, Ŋe funkcjami podstawowymi są:
1) na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem MW – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
2) na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem MN/U – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

§ 13. 1. Z zastrzeŊeniem ust. 2, na obszarze objętym planem naleŊy zapobiegać i przeciwdziałać
zmianom powierzchni ziemi poprzez niedopuszczanie do bezzasadnego niszczenia lub uszkadzania
oraz niekorzystnego przekształcania powierzchni
ziemi, gleby i rzeňby terenu.
2. Warunek powyŊszy nie dotyczy koniecznych
zmian, które wystąpią w czasie budowy.
§ 14. 1. Na obszarze objętym planem ustala się
obowiązek wyposaŊenia nieruchomoņci w odpowiednio przygotowane miejsca do zbierania odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Odpady naleŊy gromadzić w sposób selektywny, a dalszy sposób postępowania z nimi, naleŊy
prowadzić zgodnie z gminnym planem gospodarki
odpadami i przepisami prawa.
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§ 15. Zakazuje się prowadzenia prac innych niŊ
ustalone w planie, które trwale i niekorzystnie naruszają, panujące na obszarze objętym planem
i w jego sąsiedztwie, stosunki gruntowo-wodne.
§ 16. UciąŊliwoņci dla ņrodowiska, związane
z prowadzoną na obszarze objętym planu, działalnoņcią, nie mogą powodować przekroczenia standardów jakoņci ņrodowiska, okreņlonych przepisach
prawa, w tym wykraczać poza granice nieruchomoņci, na której inwestor posiada tytuł prawny.
§ 17. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku
planu symbolem MN/U i U/MN ustala się zachowanie dopuszczalnych poziomów hałasu w ņrodowisku, takich jak dla terenu przeznaczonego dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, okreņlonych
w przepisach prawa.
2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu
symbolem MW ustala się zachowanie dopuszczalnych poziomów hałasu w ņrodowisku, takich jak dla
terenu przeznaczonego dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, okreņlonych w przepisach prawa.
Rozdział 4
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
§ 18. W przypadku odkrycia, przy prowadzeniu
prac budowlanych, przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, Ŋe jest on zabytkiem, naleŊy
wstrzymać wszelkie prace, zabezpieczyć ten przedmiot oraz powiadomić odpowiednie słuŊby ochrony
zabytków, zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.
Rozdział 5
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznej

Poz. 1405
Rozdział 6

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki
intensywności zabudowy
§ 23. Na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy usługowej,
oznaczonym na rysunku planu symbolami MN/U,
ustala się zachowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Ponadto:
1) dopuszcza się prowadzenie robót budowlanych, pod warunkiem zachowania następujących warunków:
a) wysokoņć budynków: do II kondygnacji lub
do 9,00m licząc od poziomu terenu do najwyŊszego elementu konstrukcyjnego budynku,
b) dach – zachować istniejące parametry kąta
nachylenia dachu;
2) dla budynków usługowych, garaŊowych lub
gospodarczych ustala się:
a) maksymalna
powierzchnia
budynków:
60,0m2, pod warunkiem nie przekroczenia
dopuszczalnej powierzchni zabudowy, okreņlonej w ust. 3,
b) wysokoņć budynków: I kondygnacja lub do
6,00m licząc od poziomu terenu do najwyŊszego elementu konstrukcyjnego budynku,
c) dach – płaski lub nawiązujący do zabudowy
mieszkalnej;
3) ustala się wskaňnik intensywnoņci zabudowy:
do 35%;
4) ustala się minimalną powierzchnię biologicznie
czynną: 30%.

§ 19. 1. Na terenach leŊących w bezpoņrednim
sąsiedztwie drogi publicznej (ul. Słubickiej, leŊącej
poza granicami planu), zakazuje się ustawiania reklam i tablic informacyjnych w miejscach i w sposób
utrudniający czytelnoņć informacji drogowskazowej.

§ 24. Na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonym na rysunku planu symbolem
MW, ustala się zachowanie istniejącej zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej. Ponadto:

2. Zakazuje się ustawiania wolnostojących reklam wielkoformatowych, o powierzchni powyŊej
12,0m2.

1) dopuszcza się prowadzenie robót budowlanych, pod warunkiem zachowania parametrów
kąta nachylenia dachu oraz wysokoņci budynku;

§ 20. Ustala się, Ŋe ogrodzenia naleŊy wykonać
z materiałów tradycyjnie uŊywanych (kamień, cegła,
klinkier, drewno, metal), przy czym zakazuje się stosowania ogrodzeń z betonowych prefabrykatów.
Maksymalna wysokoņć ogrodzenia frontowego:
1,50m.

2) ustala się zachowanie obecnego wskaňnik intensywnoņci zabudowy;
3) ustala się minimalną powierzchnię biologicznie
czynną: 20%.

§ 21. Ustala się obowiązek realizacji zieleni,
w tym nasadzeń alejowych drzew wzdłuŊ granic
obszaru objętego planem, sąsiadujących z terenami
mieszkaniowymi, zgodnie z § 29.

§ 25. 1. Na terenie zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej, oznaczonym na rysunku planu symbolem U/MN, utrzymuje
się istniejącą zabudowę, a nowa zabudowa moŊe
być tylko i wyłącznie związana z funkcją usługową.

§ 22. Dla wszystkich obiektów budowlanych realizowanych na obszarze objętym planem nakazuje
się wykorzystanie materiałów o wysokich walorach
architektonicznych.

2. Dla rozbudowy lub nowych budynków usługowych ustala się zachowanie parametrów zgodnie
z § 26 ust. 2.
§ 26. 1. Na terenie zabudowy usługowej z dopuszczeniem obiektów produkcyjnych, składów
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i magazynów, oznaczonym na rysunku planu symbolem U/P, utrzymuje się istniejącą zabudowę. Dopuszcza się prowadzenie robót budowlanych, pod
warunkiem zachowania ustaleń ust. 2.
2. Dla rozbudowy i nadbudowy istniejących budynków lub budowy nowych budynków ustala się
następujące parametry:
1) wysokoņć zabudowy do 9,00m, licząc od poziomu terenu do kalenicy lub od poziomu terenu do najwyŊszego elementu konstrukcyjnego
budynku;
2) ustala się realizację obiektów o wysokich walorach architektonicznych, wykonanych w technologiach zapewniających zachowanie, w ich
wnętrzu, warunków wymaganych przepisami
prawa, w szczególnoņci w zakresie wymagań
klimatycznych, oņwietlenia i akustycznych oraz
zapewniających ograniczenie niekorzystnych
wpływów na zewnątrz obiektów;
3) dla rozbudowy ustala się utrzymanie istniejącej
geometrii dachu, przy czym dopuszcza się jej
zmianę i realizację dachu płaskiego lub stromego;
4) dla nowej zabudowy: dach płaski lub stromy,
przy czym:
a) dla dachów stromych – pokrycia z dachówki
lub materiałów dachówko-podobnych, np.
blach,
b) dla dachów płaskich – dowolny rodzaj pokrycia,
c) plan dopuszcza realizację kafrów dachowych
lub innych koniecznych elementów, o innym
kącie nachylenia niŊ wyŊej okreņlone, o ile
będzie to podyktowane wymogami konstrukcji lub względami funkcjonalnymi pomieszczeń;
5) wskaňnik intensywnoņci zabudowy: do 40%;
6) powierzchnia biologicznie czynna: min. 20%
powierzchni działki.
§ 27. Dla budowli i obiektów infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się:

Poz. 1405

§ 29. Z zachowaniem § 21, dla terenu zieleni izolacyjnej, oznaczonego na rysunku symbolem ZI
ustala się:
1) realizację nasadzeń zieleni wysokiej, ņredniej
i niskiej zimozielonej, przy czym naleŊy zachować odpowiedni dobór roņlin ze względu na lokalne warunki glebowe i klimatyczne;
2) szerokoņć w liniach rozgraniczających: zgodnie
z rysunkiem planu;
3) nasadzenia realizować w taki sposób, aby uzyskać jak najlepszy efekt izolacyjnoņci akustycznej.
§ 30. 1. W granicach działek naleŊy przewidzieć
następujące iloņci miejsc postojowych:
1) min. 1 miejsce na mieszkanie w zabudowie
jednorodzinnej;
2) min. 1 miejsce na 2 mieszkania w zabudowie
wielorodzinnej;
3) min. 1 miejsca postojowe na 50m2 powierzchni
uŊytkowej przeznaczonej pod usługi lub produkcję, magazyny i składy.
2. Ustala się, Ŋe konstrukcja nawierzchni stanowisk postojowych musi charakteryzować się odpowiednią noņnoņcią, trwałoņcią, równoņcią i odpornoņcią na deformacje spowodowane punktowymi
obciąŊeniami statycznymi, a usytuowanie stanowisk
postojowych naleŊy zaprojektować oraz wykonać
zgodnie z wymogami przepisów prawa.
§ 31. 1. Na obszarze planu ustala się stosowanie
kolorystyki elewacji zharmonizowanej z otoczeniem.
2. Ustala się, Ŋe dachy budynków będą posiadały
kolory ciemniejsze niŊ ich ņciany.
Rozdział 7
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów
górniczych, a także obszarów szczególnego
zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się
mas ziemnych
Nie ustala się.

1) miejsce lokalizacji oraz sposób realizacji musi
gwarantować moŊliwie najlepsze wkomponowanie się w krajobraz otoczenia, przyjmując np.
formę wieŊy zegarowej, drzewa, kominu;

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału
nieruchomości objętych planem miejscowym

2) urządzania telekomunikacyjne muszą być zamaskowane;

§ 32. Z zastrzeŊeniem § 35, zakazuje się podziału
terenu MN/U.

3) zakaz stosowania wieŊ lub masztów:

§ 33. Z zastrzeŊeniem § 35, na terenach U/MN
oraz U/P i U/P wraz z terenem ZP dopuszcza się podział na działki budowlane, jednak powstałe po podziale nieruchomoņci:

a) kratowych: stalowych lub aluminiowych,
b) rurowych: stalowych, aluminiowych, Ŋelbetowych, strunobetonowych.
§ 28. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy:
od 5,00m do 5,50m od granicy działek z ul. Słubicką,
zgodnie z rysunkiem planu.

Rozdział 8

1) nie mogą być mniejsze niŊ 1000m;
2) muszą mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej zgodnie z przepisami prawa;
3) granice będą prowadzone pod kątem prostym
lub zbliŊonym do prostego;
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4) winny zachować gabaryty umoŊliwiające zlokalizowanie na nich zabudowy z zachowaniem
okreņlonej niniejszą uchwałą intensywnoņci zabudowy i wymaganej liczby miejsc parkingowych.
§ 34. Dopuszcza się podział terenu MW, który
związany będzie z wyodrębnieniem własnoņci lokalowej.
§ 35. Dopuszcza się wydzielenie działek pod:
urządzenia infrastruktury technicznej, w takiej sytuacji kształt i wielkoņć działek będzie wynikał
z faktycznych potrzeb.
Rozdział 9
Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy
§ 36. Na obszarze objętym planem zakazuje się
realizacji nowych budynków mieszkalnych.
§ 37. NaleŊy zachować istniejący drzewostan.
§ 38. 1. Do czasu usunięcia, skablowania lub
przeniesienia istniejącej linii energetycznej ustala się
obowiązek zachowania, przewidzianych w przepisach prawa, odległoņci od istniejących urządzeń
elektroenergetycznych.
2. Dopuszcza się usunięcie, skablowanie lub
przeniesienie istniejącej linii elektroenergetycznych,
po wczeņniejszym uzgodnieniu z zarządcą sieci.
§ 39. Wszystkie projektowane obiekty o wysokoņci równej i większej od 50m npt podlegają, przed
wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszeniu do Szefostwa SłuŊby Ruchu Lotniczego Sił
Zbrojnych RP.
Rozdział 10
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
§ 40. Obsługę komunikacyjną obszaru objętego
planem ustala się z ulicy Słubickiej, na warunkach
okreņlonych w przepisach prawa.
§ 41. 1. Ustala się korzystanie z infrastruktury
technicznej istniejącej na obszarze objętym planem,
jak i poza jego granicami. Plan dopuszcza realizację
nowych sieci i przyłączy w granicach obszaru objętego planem, przy zachowaniu przepisów prawa.
2. Ustala się, Ŋe zaopatrzenie w poszczególne
elementy infrastruktury technicznej odbywać się
będzie na następujących warunkach:
1) ņcieki bytowe:
a) docelowo do sieci kanalizacji sanitarnej,
b) dopuszcza się tymczasowo do czasu realizacji sieci, korzystanie ze szczelnych zbiorników
bezodpływowych;
2) wody i opadowe i roztopowe:
a) z powierzchni utwardzonych, z zastrzeŊeniem
lit. b i c, ustala się odprowadzenie do sieci
kanalizacji deszczowej,

Poz. 1405
b) dopuszcza się zagospodarowanie wód deszczowych z powierzchni dachów, w ramach
działki lub odprowadzenie bezpoņrednio do
gruntu, poprzez rozsączenie lub w inny sposób, pod warunkiem, Ŋe nie wywoła się skutków, o których mowa w §§ 15 i 16,
c) zakazuje się powierzchniowego odprowadzania wód deszczowych poza granice nieruchomoņci,
d) dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do lokalnej kanalizacji
deszczowej, zaopatrzonej w odpowiednie
urządzenia, przewidziane przepisami prawa,
(np. separatory błota i tłuszczu);

3) ņcieki przemysłowe:
a) naleŊy podczyszczać przez indywidualny system oczyszczania, do odpowiednich parametrów okreņlonych w przepisach prawa, a docelowo do sieci kanalizacyjnej,
b) dopuszcza się zastosowanie zamkniętych
obiegów wodnych, zgodnie z przepisami
prawa;
4) woda przeznaczona do spoŊycia przez ludzi
oraz do celów przeciwpoŊarowych: z sieci wodociągowej, z wykorzystaniem istniejących
komunalnych urządzeń zaopatrzenia w wodę;
5) energia elektryczna: z systemu sieci niskiego
napięcia – ze stacji transformatorowej zlokalizowanej na obszarze planu, na warunkach zarządcy tego systemu; dopuszcza się korzystanie
z urządzeń leŊących poza granicami planu;
6) ciepło: przy ogrzewaniu budynków zastosować
ňródła energii o ograniczonej emisji (np. gaz,
olej opałowy itp.); dopuszcza się wykorzystanie
niekonwencjonalnych i odnawialnych ňródeł
energii;
7) inne elementy uzbrojenia: na warunkach okreņlonych w przepisach prawa.
Rozdział 11
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urządzania i użytkowania terenów
Nie ustala się.
DZIAŁ III
Przepisy końcowe
§ 42. Plan zachowuje waŊnoņć, równieŊ wtedy
jeņli nastąpi zmiana wymienionych w planie numerów ewidencyjnych działek.
§ 43. Ustala się stawkę procentową, słuŊącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartoņci
nieruchomoņci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokoņci 30%.
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§ 44. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzepina.
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§ 45. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Robert Łukaszewicz

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 75

– 7028 –

Poz. 1405
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VIII/64/2011
Rady Miejskiej w Rzepinie
z dnia 11 maja 2011r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VIII/64/2011
Rady Miejskiej w Rzepinie
z dnia 11 maja 2011r.
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA
UWAG DO PROJEKTU PLANU
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póňn. zm.), Rada
Miejska w Rzepinie, rozstrzyga co następuje:
Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póňn. zm.)
Burmistrz Rzepina, w ogłoszeniu, jakie ukazało się
w dniu 15 marca 2011r. w „Gazecie Wyborczej” wyznaczył miejsce i termin składania uwag do projektu
uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru połoŊonego
przy ul. Słubickiej w Rzepinie.
W ustawowym terminie wyznaczonym w ww. ogłoszeniu tj. do dnia 28 kwietnia 2011r., nie wniesiono
Ŋadnej uwagi.
W związku z powyŊszym, Rada Miejska w Rzepinie
postanawia odstąpić od podejmowania merytorycznego rozstrzygnięcia.

ustawę z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 80,
poz. 526 z póňn. zm.);
ustawę z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z póňn. zm.);
ustawę z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo
energetyczne (tekst jednolity z 2006r.
Dz. U. Nr 89, poz. 625 z póňn. zm.);
prognozę skutków finansowych uchwalenia przedmiotowego planu miejscowego;
oraz ustalenia zmiany planu, rozstrzyga co następuje:
§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej słuŊące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb
mieszkańców stanowią, zgodnie z art. 7 ust. 1 ww.
ustawy o samorządzie gminnym, zadania własne
gminy, przy czym podjęcie niniejszej uchwały nie
wiąŊe się z koniecznoņcią realizacji sieci i urządzeń
infrastruktury technicznej, których wykonanie obciąŊało by budŊet gminny.
2. PoniewaŊ plan nie obejmuje i nie wyznacza terenów publicznych, realizacja zamierzeń inwestycyjnych, przewidzianych na obszarze objętym planem,
nie obciąŊy budŊetu gminy Rzepin.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VIII/64/2011
Rady Miejskiej w Rzepinie
z dnia 11 maja 2011r.

§ 2. 1. Wykonanie stacji transformatorowej lub
przyłączy energetycznego, wodociągowego kanalizacyjnego leŊy w gestii dysponenta sieci bądň inwestora, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997r. Prawo energetyczne.

ROZSTRZYGNIĘCIE SPOSOBU REALIZACJI,
ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ
DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADY ICH
FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI
O FINANSACH PUBLICZNYCH

2. Zaopatrzenie w ciepło jest obowiązkiem inwestora, w zaleŊnoņci od wyboru sposobu ogrzewania,
niezbędne będzie porozumienie z właņciwym dysponentem sieci, zgodnie z ww. ustawą z dnia
10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póňn. zm.), Rada
Miejska w Rzepinie, w oparciu o obowiązujące przepisy, w tym:
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§ 3. 1. Obsługa komunikacyjna obszaru objętego
planem odbywać się będzie z istniejących zjazdów.
2. Realizacja nowych, indywidualnych zjazdów
naleŊy do zadań inwestora.
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UCHWAŁA NR XI/98/2011
RADY MIASTA GORZOWA WLKP.
z dnia 25 maja 2011r.
w sprawie nadania Statutu Żłobka Miejskiego Nr 2 w Gorzowie Wlkp.
Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 4 lutego 2011r.
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45,
poz. 235), uchwala się co następuje:
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. ŉłobek Miejski Nr 2 w Gorzowie Wlkp.
zwany dalej Ŋłobkiem jest gminną jednostką budŊetową.
2. ŉłobek prowadzony jest w obrębie Miasta Gorzowa Wlkp.
3. Siedziba ŉłobka Miejskiego Nr 2 mieņci się
w Gorzowie Wlkp. przy ul. Obotryckiej 1.
§ 2. ŉłobek prowadzi działalnoņć na podstawie:
1) ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad
dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45,
poz. 235);
2) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
ze zm.);
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.);
4) niniejszego statutu.
§ 3. 1. Podmiotem, który utworzył Ŋłobek jest
Miasto Gorzów Wlkp.
2. Nadzór nad działalnoņcią Ŋłobka sprawuje Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
Rozdział 2
Cele i zadania
§ 4. 1. Podstawowym celem Ŋłobka jest realizacja
w ramach opieki nad dziećmi funkcji opiekuńczej,
wychowawczej oraz edukacyjnej.
2. Opieka w Ŋłobku jest sprawowana nad dziećmi
w wieku od 20 tygodnia Ŋycia do ukończenia roku
szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok Ŋycia lub
w przypadku, gdy niemoŊliwe lub utrudnione jest
objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym do
4 roku Ŋycia.
3. ŉłobek funkcjonuje przez cały rok z wyjątkiem
ustalonej przerwy wakacyjnej.
§ 5. Do podstawowych zadań Ŋłobka naleŊy:
1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliŊonych do warunków domowych;
2) zagwarantowanie dziecku właņciwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej poprzez prowa-

dzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, uwzględniających indywidualne potrzeby
dziecka;
3) prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój
psychomotoryczny dziecka, właņciwy do wieku
dziecka;
4) współpraca z rodzicami dzieci uczęszczających
na zajęcia w szczególnoņci poprzez prowadzenie konsultacji i udzielanie porad rodzicom
w zakresie pracy z dziećmi;
5) wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju
niepełnosprawnoņci;
6) rozwijanie samodzielnoņci oraz umiejętnoņci
współdziałania dzieci w grupie rówieņniczej.
Rozdział 3
Warunki przyjmowania dzieci do żłobka
§ 6. Do Ŋłobka przyjmowane są dzieci:
1) od 20 tygodnia Ŋycia do 3 lat;
2) zamieszkujące na terenie miasta Gorzowa
Wlkp.
§ 7. Pierwszeństwo w przyjęciu do Ŋłobka mają
dzieci:
1) z rodzin wielodzietnych (co najmniej troje dzieci);
2) mające jedno lub więcej rodzeństwa w danym
Ŋłobku;
3) z rodzin zastępczych;
4) jednego lub obojga rodziców/opiekunów prawnych ze znacznym lub umiarkowanym orzeczeniem o niepełnosprawnoņci;
5) rodziców/opiekunów prawnych pracujących
w wymiarze pełnego etatu lub uczących się
w systemie dziennym;
6) rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko.
§ 8. 1. „Kartę zgłoszenia dziecka do Ŋłobka” składa się tylko w jednym dowolnie wybranym Ŋłobku
miejskim.
2. Wzór „Karty zgłoszenia dziecka do Ŋłobka”
okreņla regulamin organizacyjny Ŋłobka, nadawany
przez dyrektora Ŋłobka.
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3. ZłoŊenie karty zgłoszenia do więcej niŊ jednego Ŋłobka wyklucza z rekrutacji.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent
Miasta Gorzowa Wlkp.

4. Przyjęcie dziecka do Ŋłobka odbywa się na
podstawie protokołu Komisji Kwalifikacyjnej, którą
powołuje dyrektor Ŋłobka.

3. Dyrektor Ŋłobka działa z upowaŊnienia Prezydenta Miasta w ramach udzielonego pełnomocnictwa.

§ 9. 1. Wymagane dokumenty, potwierdzające
daną sytuację:

4. Odpowiedzialnoņć za zarządzanie Ŋłobkiem,
organizację pracy Ŋłobka oraz reprezentowanie placówki na zewnątrz ponosi dyrektor Ŋłobka.

1) dzieci z rodzin wielodzietnych – kserokopie aktów urodzenia (oryginały do wglądu);
2) dziecko posiadające rodzeństwo w danym
Ŋłobku – pisemne potwierdzenie dyrektora danego Ŋłobka;
3) rodzina zastępcza – postanowienie sądu
o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej,
4) sytuacja zdrowotna rodziców/opiekunów prawnych – kserokopia orzeczenia o znacznym lub
umiarkowanym stopniu niepełnosprawnoņci
(oryginały do wglądu);
5) Sytuacja osoby samotnie wychowującej dziecko:
a) wyrok sądu rodzinnego o wysokoņci alimentów dla dziecka samotnego rodzica;
b) oņwiadczenie lub zaņwiadczenie potwierdzające aktualny stan cywilny (np. zupełny odpis
aktu urodzenia dziecka, skrócony odpis aktu
małŊeństwa z adnotacją o rozwodzie) lub inne dokumenty potwierdzające stan cywilny,
wyrok sądu rodzinnego o pozbawieniu praw
rodzicielskich lub separacji, zaņwiadczenie
z Zakładu Karnego o odbywaniu kary pozbawienia wolnoņci.
6) dziecko rodziców/opiekunów prawnych pracujących w wymiarze pełnego etatu lub uczących
się w systemie dziennym:
a) zaņwiadczenie z zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie, adres zakładu pracy i wymiar etatu;
b) zaņwiadczenie ze szkoły lub uczelni potwierdzające naukę w systemie dziennym.
2. Oņwiadczenia samotnych rodziców będą weryfikowane przez Ŋłobek w celu potwierdzenia ich
prawdziwoņci.
§ 10. 1. Przed oddaniem dziecka pod opiekę
w Ŋłobku konieczne jest przedłoŊenie zaņwiadczenia
lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań
zdrowotnych do korzystania z opieki Ŋłobkowej.
2. Zaņwiadczenie winno być wydane nie wczeņniej niŊ tydzień przed przyjęciem dziecka do Ŋłobka.
Rozdział 4
Organizacja i działalność jednostki
§ 12. 1. Pracą Ŋłobka kieruje dyrektor, wykonując
zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5.
Do
zadań
w szczególnoņci:

dyrektora

Ŋłobka

naleŊy

1) ustalanie planów finansowych jednostki;
2) sporządzanie sprawozdań z wykonania budŊetu;
3) wykonywanie czynnoņci wynikających z prawa
pracy oraz spraw socjalnych wobec pracowników Ŋłobka;
4) realizowanie zadań związanych z zapewnieniem
opieki nad dziećmi.
6. Organizację wewnętrzną Ŋłobka okreņla regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora
Ŋłobka.
7. Dyrektor Ŋłobka odpowiada za realizację regulaminu organizacyjnego.
8. Regulamin
w szczególnoņci:

organizacyjny

Ŋłobka

okreņla

1) organizację wewnętrzną i obsadę kadrową wraz
z zakresem czynnoņci pracowników;
2) podstawowe obowiązki pracowników;
3) zasady funkcjonowania oraz godziny pracy
Ŋłobka.
Rozdział 5
Zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie
w przypadku nieobecności dziecka w żłobku
§ 13. 1. Pobyt oraz wyŊywienie dziecka w Ŋłobku
miejskim są odpłatne.
2. Zasady ustalania opłat za pobyt i wyŊywienie
w Ŋłobku okreņla Rada Miasta Gorzowa Wlkp.
w drodze uchwały.
3. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są
do ponoszenia opłat za pobyt oraz wyŊywienie dzieci w Ŋłobku, zgodnie z zasadami okreņlonymi
w uchwale Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
4. W przypadku nieobecnoņci dziecka w Ŋłobku
rodzicom/opiekunom prawnym przysługuje zwrot
opłaty za wyŊywienie, w wysokoņci iloczynu obowiązującej dziennej stawki za wyŊywienie i liczby dni
nieobecnoņci, pod warunkiem poinformowania pracownika Ŋłobka przez rodziców/opiekunów prawnych, najpóňniej w pierwszym dniu nieobecnoņci
dziecka w Ŋłobku.
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5. Opłata za pobyt nie podlega zwrotowi, bez
względu na liczbę dni nieobecnoņci dziecka w Ŋłobku.
6. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. Zwrotu dokonuje się w miesiącu następującym po okresie rozliczeniowym.
7. W okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień) opłatę
za pobyt uiszczają tylko rodzice/opiekunowie prawni
dzieci uczęszczających do Ŋłobka.
Rozdział 6
Gospodarka finansowa
§ 14. 1. Gospodarka finansowa Ŋłobka prowadzona jest w formie właņciwej dla jednostki budŊetowej, na zasadach okreņlonych w ustawie o finansach publicznych.
2. Rachunkowoņć Ŋłobka prowadzona jest na
podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowoņci.

Poz. 1406, 1407

5. Dochody Ŋłobka są dochodami Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 15. ŉłobek pokrywa wydatki i zobowiązania
z przyznanych przez Radę Miasta Gorzowa Wlkp.
ņrodków budŊetowych.
Rozdział 7
Postanowienia końcowe
§ 16. Wszelkie zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie okreņlonym dla jego nadania.
§ 17. Traci moc uchwała Nr LIII/870/2009 Rady
Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 maja 2009r.
w sprawie nadania Statutu ŉłobka Miejskiego
Nr 2 w Gorzowie Wlkp.
§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 19. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

3. ŉłobek prowadzi swoją działalnoņć na podstawie rocznych planów finansowych ustalanych
przez dyrektora Ŋłobka, a zatwierdzanych przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Wiceprzewodnicząca Rady
Grażyna Wojciechowska

4. Za realizację rocznego planu finansowego odpowiedzialny jest dyrektor Ŋłobka.

===================================================================================
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UCHWAŁA NR XI/99/2011
RADY MIASTA GORZOWA WLKP.
z dnia 25 maja 2011r.
w sprawie nadania Statutu Żłobka Miejskiego Nr 3 w Gorzowie Wlkp.
Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 4 lutego 2011r.
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45,
poz. 235), uchwala się co następuje:
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. ŉłobek Miejski Nr 3 w Gorzowie Wlkp.
zwany dalej Ŋłobkiem jest gminną jednostką budŊetową.

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.);
4) niniejszego statutu.
§ 3. 1. Podmiotem, który utworzył Ŋłobek jest
Miasto Gorzów Wlkp.
2. Nadzór nad działalnoņcią Ŋłobka sprawuje Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
Rozdział 2

2. ŉłobek prowadzony jest w obrębie Miasta Gorzowa Wlkp.

Cele i zadania

3. Siedziba ŉłobka Miejskiego Nr 3 mieņci się
w Gorzowie Wlkp. przy ul. Słonecznej 10.

§ 4. 1. Podstawowym celem Ŋłobka jest realizacja
w ramach opieki nad dziećmi funkcji opiekuńczej,
wychowawczej oraz edukacyjnej.

§ 2. ŉłobek prowadzi działalnoņć na podstawie:
1) ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad
dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45,
poz. 235);
2) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
ze zm.);

2. Opieka w Ŋłobku jest sprawowana nad dziećmi
w wieku od 20 tygodnia Ŋycia do ukończenia roku
szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok Ŋycia lub
w przypadku, gdy niemoŊliwe lub utrudnione jest
objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym do
4 roku Ŋycia.
3. ŉłobek funkcjonuje przez cały rok z wyjątkiem
ustalonej przerwy wakacyjnej.
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§ 5. Do podstawowych zadań Ŋłobka naleŊy:
1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliŊonych do warunków domowych;
2) zagwarantowanie dziecku właņciwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, uwzględniających indywidualne potrzeby
dziecka;
3) prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój
psychomotoryczny dziecka, właņciwy do wieku
dziecka;
4) współpraca z rodzicami dzieci uczęszczających
na zajęcia w szczególnoņci poprzez prowadzenie konsultacji i udzielanie porad rodzicom
w zakresie pracy z dziećmi;
5) wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju
niepełnosprawnoņci;
6) rozwijanie samodzielnoņci oraz umiejętnoņci
współdziałania dzieci w grupie rówieņniczej.
Rozdział 3
Warunki przyjmowania dzieci do żłobka
§ 6. Do Ŋłobka przyjmowane są dzieci:
1) od 20 tygodnia Ŋycia do 3 lat;
2) zamieszkujące na terenie miasta Gorzowa
Wlkp.
§ 7. Pierwszeństwo w przyjęciu do Ŋłobka mają
dzieci:
1) z rodzin wielodzietnych (co najmniej troje dzieci);
2) mające jedno lub więcej rodzeństwa w danym
Ŋłobku;
3) z rodzin zastępczych;
4) jednego lub obojga rodziców/opiekunów prawnych ze znacznym lub umiarkowanym orzeczeniem o niepełnosprawnoņci;
5) rodziców/opiekunów prawnych pracujących
w wymiarze pełnego etatu lub uczących się
w systemie dziennym;
6) rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko.
§ 8. 1. „Kartę zgłoszenia dziecka do Ŋłobka” składa się tylko w jednym dowolnie wybranym Ŋłobku
miejskim.

Poz. 1407

§ 9. 1. Wymagane dokumenty, potwierdzające
daną sytuację:
1) dzieci z rodzin wielodzietnych – kserokopie aktów urodzenia (oryginały do wglądu);
2) dziecko posiadające rodzeństwo w danym
Ŋłobku – pisemne potwierdzenie dyrektora danego Ŋłobka;
3) rodzina zastępcza – postanowienie sądu
o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej,
4) sytuacja zdrowotna rodziców/opiekunów prawnych – kserokopia orzeczenia o znacznym lub
umiarkowanym stopniu niepełnosprawnoņci
(oryginały do wglądu);
5) Sytuacja osoby samotnie wychowującej dziecko:
a) wyrok sądu rodzinnego o wysokoņci alimentów dla dziecka samotnego rodzica;
b) oņwiadczenie lub zaņwiadczenie potwierdzające aktualny stan cywilny (np. zupełny odpis
aktu urodzenia dziecka, skrócony odpis aktu
małŊeństwa z adnotacją o rozwodzie) lub inne dokumenty potwierdzające stan cywilny,
wyrok sądu rodzinnego o pozbawieniu praw
rodzicielskich lub separacji, zaņwiadczenie
z Zakładu Karnego o odbywaniu kary pozbawienia wolnoņci.
6) dziecko rodziców/opiekunów prawnych pracujących w wymiarze pełnego etatu lub uczących
się w systemie dziennym:
a) zaņwiadczenie z zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie, adres zakładu pracy i wymiar etatu;
b) zaņwiadczenie ze szkoły lub uczelni potwierdzające naukę w systemie dziennym.
2. Oņwiadczenia samotnych rodziców będą weryfikowane przez Ŋłobek w celu potwierdzenia ich
prawdziwoņci.
§ 10. 1. Przed oddaniem dziecka pod opiekę
w Ŋłobku konieczne jest przedłoŊenie zaņwiadczenia
lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań
zdrowotnych do korzystania z opieki Ŋłobkowej.
2. Zaņwiadczenie winno być wydane nie wczeņniej niŊ tydzień przed przyjęciem dziecka do Ŋłobka.
Rozdział 4
Organizacja i działalność jednostki
§ 12. 1. Pracą Ŋłobka kieruje dyrektor, wykonując
zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Wzór „Karty zgłoszenia dziecka do Ŋłobka”
okreņla regulamin organizacyjny Ŋłobka, nadawany
przez dyrektora Ŋłobka.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent
Miasta Gorzowa Wlkp.

3. ZłoŊenie karty zgłoszenia do więcej niŊ jednego Ŋłobka wyklucza z rekrutacji.

3. Dyrektor Ŋłobka działa z upowaŊnienia Prezydenta Miasta w ramach udzielonego pełnomocnictwa.

4. Przyjęcie dziecka do Ŋłobka odbywa się na
podstawie protokołu Komisji Kwalifikacyjnej, którą
powołuje dyrektor Ŋłobka.

4. Odpowiedzialnoņć za zarządzanie Ŋłobkiem,
organizację pracy Ŋłobka oraz reprezentowanie placówki na zewnątrz ponosi dyrektor Ŋłobka.
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5. Do zadań dyrektora Ŋłobka naleŊy w szczególnoņci:
1) ustalanie planów finansowych jednostki;
2) sporządzanie sprawozdań z wykonania budŊetu;
3) wykonywanie czynnoņci wynikających z prawa
pracy oraz spraw socjalnych wobec pracowników Ŋłobka;
4) realizowanie zadań związanych z zapewnieniem
opieki nad dziećmi.
6. Organizację wewnętrzną Ŋłobka okreņla regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora
Ŋłobka.
7. Dyrektor Ŋłobka odpowiada za realizację regulaminu organizacyjnego.
8. Regulamin
w szczególnoņci:

organizacyjny

Ŋłobka

okreņla

1) organizację wewnętrzną i obsadę kadrową wraz
z zakresem czynnoņci pracowników;
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6. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. Zwrotu dokonuje się w miesiącu następującym po okresie rozliczeniowym.
7. W okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień) opłatę
za pobyt uiszczają tylko rodzice/opiekunowie prawni
dzieci uczęszczających do Ŋłobka.
Rozdział 6
Gospodarka finansowa
§ 14. 1. Gospodarka finansowa Ŋłobka prowadzona jest w formie właņciwej dla jednostki budŊetowej, na zasadach okreņlonych w ustawie o finansach publicznych.
2. Rachunkowoņć Ŋłobka prowadzona jest na
podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowoņci.
3. ŉłobek prowadzi swoją działalnoņć na podstawie rocznych planów finansowych ustalanych
przez dyrektora Ŋłobka, a zatwierdzanych przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

2) podstawowe obowiązki pracowników;

4. Za realizację rocznego planu finansowego odpowiedzialny jest dyrektor Ŋłobka.

3) zasady funkcjonowania oraz godziny pracy
Ŋłobka.

5. Dochody Ŋłobka są dochodami Miasta Gorzowa Wlkp.

Rozdział 5

§ 15. ŉłobek pokrywa wydatki i zobowiązania
z przyznanych przez Radę Miasta Gorzowa Wlkp.
ņrodków budŊetowych.

Zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie
w przypadku nieobecności dziecka w żłobku
§ 13. 1. Pobyt oraz wyŊywienie dziecka w Ŋłobku
miejskim są odpłatne.
2. Zasady ustalania opłat za pobyt i wyŊywienie
w Ŋłobku okreņla Rada Miasta Gorzowa Wlkp.
w drodze uchwały.
3. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są
do ponoszenia opłat za pobyt oraz wyŊywienie dzieci w Ŋłobku, zgodnie z zasadami okreņlonymi
w uchwale Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
4. W przypadku nieobecnoņci dziecka w Ŋłobku
rodzicom/opiekunom prawnym przysługuje zwrot
opłaty za wyŊywienie, w wysokoņci iloczynu obowiązującej dziennej stawki za wyŊywienie i liczby dni
nieobecnoņci, pod warunkiem poinformowania pracownika Ŋłobka przez rodziców/opiekunów prawnych, najpóňniej w pierwszym dniu nieobecnoņci
dziecka w Ŋłobku.
5. Opłata za pobyt nie podlega zwrotowi, bez
względu na liczbę dni nieobecnoņci dziecka w Ŋłobku.

Rozdział 7
Postanowienia końcowe
§ 16. Wszelkie zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie okreņlonym dla jego nadania.
§ 17. Traci moc uchwała Nr LIII/871/2009 Rady
Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 maja 2009r.
w sprawie nadania Statutu ŉłobka Miejskiego
Nr 3 w Gorzowie Wlkp.
§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 19. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Wiceprzewodnicząca Rady
Grażyna Wojciechowska
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UCHWAŁA NR XI/102/2011
RADY MIASTA GORZOWA WLKP.
z dnia 25 maja 2011r.
w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz kosztów
powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od usunięcia
pojazdu
Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 92 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 01.142.1592 ze zm.) oraz
art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r.
Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 05.108.908 ze
zm.) oraz art. 9 i art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. 05.8.60 ze
zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala sie wysokoņć opłat za czynnoņci
związane z usuwaniem pojazdów z dróg Miasta Gorzowa Wielkopolskiego i przechowywaniem tych
pojazdów na parkingu strzeŊonym w brzmieniu
okreņlonym w załączniku Nr 1 do uchwały.
§ 2. 1. Ustala się wysokoņć opłat powstałych
w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu,
a następnie odstąpienia od jego usunięcia,
w brzmieniu okreņlonym w załączniku Nr 2 do
uchwały.
2. Naliczenie opłaty następuje w przypadku wyjazdu holownika na miejsce zdarzenia.

§ 4. Zarządza się pobór opłaty w drodze inkasa.
§ 5. Inkasent przekazuje pobraną opłatę w całoņci na konto Urzędu Miasta.
1) do 20 dnia kaŊdego miesiąca za okres od 1 do
15 dnia bieŊącego miesiąca,
2) do 10 dnia kaŊdego następnego miesiąca za
okres od 16 do ostatniego dnia poprzedniego
miesiąca.
§ 6. Inkaso wynosi 2% pobranej opłaty i płatne
jest w ciągu 21 dni od dnia rozliczenia.
§ 7. Traci moc uchwała Nr VIII/102/2007 Rady
Miasta Gorzowa z dnia 21 marca 2007r. w sprawie
ustalenia wysokoņci opłat za usunięcie oraz parkowanie pojazdu.
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi
w Ŋycie z dniem 21 sierpnia 2011 roku.

§ 3. Opłaty o których stanowi § 1 i § 2 są opłatami brutto i obejmują takŊe uprzątnięcie miejsca,
z którego usunięto pojazd.

Wiceprzewodnicząca Rady
Grażyna Wojciechowska

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XI/102/2011
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 25 maja 2011r.
1. Wysokoņć opłat za czynnoņci związane z usuwaniem pojazdów z dróg Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
USUNIĘCIE POJAZDU
a) rower lub motorower
b) motocykl
c) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t
d) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyŊej 3,5 t do 7,5 t
e) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyŊej 7,5 t do 16 t
f) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyŊej 16 t
g) pojazd przewoŊący materiały niebezpieczne

KWOTA (zł)
- 80 + VAT
- 80 + VAT
- 300 + VAT
- 400 + VAT
- 650 + VAT
- 1.000 + VAT
- 1.400 + VAT
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2. Wysokoņć opłat za przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu strzeŊonym.
PRZECHOWYWANIE POJAZDU
a) rower lub motorower
b) motocykl
c) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t
d) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyŊej 3,5 t do 7,5 t
e) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyŊej 7,5 t do 16 t
f) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyŊej 16 t
g) pojazd przewoŊący materiały niebezpieczne

KWOTA (zł/doba)
- 10 + VAT
- 15 + VAT
- 30 + VAT
- 40 + VAT
- 50 + VAT
- 100 + VAT
- 180 + VAT
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XI/102/2011
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 25 maja 2011r.

1. Wysokoņć opłat powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od
jego usunięcia
ODSTĄPIENIE OD USUNIĘCIA POJAZDU
a) rower lub motorower
b) motocykl
c) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t
d) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyŊej 3,5 t do 7,5 t
e) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyŊej 7,5 t do 16 t
f) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyŊej 16 t
g) pojazd przewoŊący materiały niebezpieczne

KWOTA (zł)
- 40 + VAT
- 40 + VAT
- 150 + VAT
- 200 + VAT
- 325 + VAT
- 500 + VAT
- 700 + VAT
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UCHWAŁA NR VII/45/2011
RADY MIEJSKIEJ W TRZCIELU
z dnia 25 maja 2011r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego
w obrębie geodezyjnym Trzciel (1)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806,
Nr 153, poz. 1271; 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) oraz art. 20 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80,
poz. 717; zm. z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141,
poz. 1492; z 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 130,
poz. 1087; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 225,
poz. 1635; z 2007r. Nr 127, poz. 880; z 2008r. Nr 199,
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413;
z 2010r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106,
poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155,
poz. 1043, Nr 130, poz. 871), po stwierdzeniu zgodnoņci przyjętych rozwiązań z ustaleniami Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Trzciel uchwalonego uchwałą Nr XIX/126/2000 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia

25 lutego 2000r. ze zmianami, uchwala się co następuje:
Rozdział 1
Ustalenia wstępne
§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr XXIV/194/08 Rady
Miejskiej w Trzcielu z dnia 30 grudnia 2008r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru połoŊonego w obrębie geodezyjnym Trzciel
(1), uchwala się miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego zwany dalej planem.
2. Integralnymi częņciami niniejszej uchwały są
załączniki:
1) rysunek planu w skali 1:1000 z wyrysem ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzciel, stanowiący załącznik Nr 1;
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2) rozstrzygnięcia w sprawie wniesionych uwag
do projektu planu stanowiące załącznik Nr 2;
3) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które naleŊą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich
finansowania, stanowiące załącznik Nr 3.
3. Planem objęty jest teren o powierzchni
3,3921ha, połoŊony w granicach okreņlonych w załączniku Nr 1.
§ 2. 1. Przedmiotem ustaleń planu są tereny
przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową i usługową.
2. Na obszarze objętym planem ustala się podział na następujące tereny oznaczone symbolami:
1) 1MN,U, 2MN,U, 3MN,U, 4MN,U – zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej;
2) 1KDD, 2KDD – publicznych dróg dojazdowych;
3) 3KDW – drogi wewnętrznej.
3. Ustalenia planu składają się z:
1) ustaleń wstępnych, zawartych w rozdziale 1;
2) ustaleń ogólnych, zawartych w rozdziale 2;
3) ustaleń szczegółowych, zawartych w rozdziale 3;
4) postanowień końcowych, zawartych w rozdziale 4.
4. Na rysunku planu obowiązują następujące
oznaczenia:
1) granice obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o róŊnym przeznaczeniu;
3) oņ jezdni drogi (w terenie 1KDD);
4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
5) symbole literowe;
6) granice obszaru warunkowego zagospodarowania ze strefą zakazu lokalizacji studni
i budynków w tym mieszkaniowych okreņlonych w przepisach szczególnych.
5. Inne oznaczenia nie wymienione w powyŊszym ustępie mają charakter informacyjny.
§ 3. Ilekroć jest mowa o:
1) przepisach szczególnych – naleŊy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz
z aktami wykonawczymi;
2) terenie – naleŊy przez to rozumieć wydzielony
liniami rozgraniczającymi obszar o okreņlonej
funkcji, oznaczony odpowiednim symbolem;
3) liniach rozgraniczających – naleŊy przez to rozumieć linie oddzielające tereny o róŊnym przeznaczeniu;
4) drogach dojazdowych – naleŊy przez to rozumieć drogi publiczne okreņlone w przepisach
o drogach publicznych (drogi publiczne w kategorii gminnej w klasie drogi dojazdowej);
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5) drogach wewnętrznych – naleŊy przez to rozumieć drogi nie zaliczone do Ŋadnej kategorii
dróg publicznych;
6) zieleni urządzonej – naleŊy przez to rozumieć
zróŊnicowaną gatunkowo zieleń wysoką i niską
o charakterze ozdobnym, pokrywającą ukształtowane powierzchnie;
7) wysokoņci zabudowy – naleŊy przez to rozumieć maksymalny pionowy wymiar budynku
wyraŊony w iloņci kondygnacji nadziemnych,
w tym z poddaszem uŊytkowym, liczony od poziomu terenu przy najniŊej połoŊonym wejņciu
do budynku, niebędącym wyłącznie wejņciem
do pomieszczeń gospodarczych lub technicznych, do najwyŊej połoŊonej krawędzi dachu
lub punktu zbiegu połaci dachowych;
8) współczynniku trwałego zainwestowania – naleŊy przez to rozumieć procentowy udział sumy
powierzchni zabudowy oraz powierzchni trwale
utwardzonych (o nawierzchni nieprzepuszczalnej: dojņcia, dojazdy, place, tarasy i podobne)
w odniesieniu do całkowitej powierzchni terenu;
9) układzie kalenicy – naleŊy przez to rozumieć
ustalony w planie układ najdłuŊszego odcinka
kalenicy dachu w stosunku do linii zabudowy,
granicy drogi;
10) uciąŊliwoņci – naleŊy przez to rozumieć uciąŊliwoņć powodowaną przez przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na ņrodowisko
w rozumieniu przepisów szczególnych (zjawisko lub stan dokuczliwy dla otoczenia i utrudniający Ŋycie polegający na emitowaniu hałasu,
drgań, zanieczyszczeń, nieprzyjemnych zapachów i podobnych);
11) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleŊy przez
to rozumieć granicę wzdłuŊ terenów komunikacji, wydzielonych pasów infrastruktury technicznej i obszaru przy cmentarzu, poza którą nie
moŊe być wysunięte lico budynku, z wyjątkiem
gzymsów, okapów, balkonów, wykuszy, galerii,
tarasów, schodów zewnętrznych, pochylni
i ramp o wielkoņciach przekroczenia okreņlonych w przepisach szczególnych oraz ganków
o powierzchni nie większej niŊ 10,0m2;
12) usługach – naleŊy przez to rozumieć nie zaliczane do przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na ņrodowisko, których uciąŊliwoņć mierzona zgodnie z przepisami szczególnymi nie przekracza swym zasięgiem granic
własnoņci terenu, takie jak:
a) handel detaliczny małopowierzchniowy – naleŊy przez to rozumieć obiekty słuŊące sprzedaŊy detalicznej, przystosowane do przyjmowania klientów, o powierzchni sprzedaŊy
nie większej niŊ 400m2 oraz punkty sprzedaŊy
zakładów, gier losowych oraz loteryjnych
i zakładów sportowych, wraz z obiektami towarzyszącymi, z wyłączeniem stacji paliw;
b) rozrywka – dyskoteki, kluby, sale taneczne,
salony gier, kręgielnie, sale bilardowe, wraz
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z obiektami towarzyszącymi, kawiarnie internetowe, gabinety wróŊek i astrologów, biblioteki, mediateki, wypoŊyczalnie filmów,
kluby tematyczne, wraz z obiektami towarzyszącymi;
c) wystawy i ekspozycje – sale wystawowe
wraz z obiektami towarzyszącymi, instalacje
na ņwieŊym powietrzu;
d) pracownie artystyczne – pomieszczenia lub
budynki wyspecjalizowane do potrzeb tworzenia utworów artystycznych;
e) biura – budynki lub ich częņci, w których
prowadzi się działalnoņć związaną z zarządzaniem, działaniem organizacji, doradztwem, finansami, ubezpieczeniami, projektowaniem, obsługą nieruchomoņci, wynajmem, poņrednictwem, prowadzeniem interesów, pracami badawczo-rozwojowymi, archiwizowaniem, działalnoņcią wydawniczą,
reklamą, tłumaczeniami, ņwiadczeniem usług
turystycznych poza udzielaniem noclegów,
przetwarzaniem i przesyłaniem informacji;
f)

usługi drobne – punkty usług szewskich,
krawieckich, rymarskich, fotograficznych, introligatorskich, poligraficznych, jubilerskich,
lutniczych, fryzjerskich, kosmetycznych, zegarmistrzowskich, pogrzebowych, ņlusarskich, stolarskich, związane z przyjmowaniem przesyłek, administracją, konserwacją
i naprawą maszyn biurowych, punkty napraw artykułów uŊytku osobistego i uŊytku
domowego, naprawcze sprzętu z wyłączeniem wielkogabarytowych urządzeń;

g) studia wizaŊu i odchudzania, łaňnie i sauny,
solaria, gabinety masaŊu, pralnie, punkty
wynajmu i wypoŊyczania przedmiotów ruchomych a takŊe obiekty do nich podobne,
nienaleŊące do innej kategorii przeznaczenia
terenu;
h) usługi w zakresie ņwiadczenia zdrowotnego:
poradnie i pracownie medyczne – przychodnie, ambulatoria, oņrodki zdrowia, gabinety
lekarskie, zakłady rehabilitacji leczniczej,
szkoły rodzenia, gabinety paramedyczne,
pracownie diagnostyki medycznej, protetyki
stomatologicznej i ortodoncji, pracownie ortopedyczne, Ŋłobki;
i)

j)

edukacja – przedszkola i szkoły, wraz z obiektami towarzyszącymi, obiekty kształcenia dodatkowego z prowadzeniem kursów i szkoleń
oraz działalnoņci wspomagającej nauczanie;
produkcja drobna – niewielkie obiekty związane z prowadzeniem działalnoņci wytwórczej, takie jak piekarnie, lodziarnie, cukiernie,
zakłady poligraficzne i tym podobne;

k) zieleń parkowa – zieleń rekreacyjna urządzona z placem gier i zabaw, ogrodem jordanowskim;
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urządzenia sportowe – kryte małe boisko
sportowe lub lodowisko oraz przeznaczone
do sportów na ņwieŊym powietrzu;

m) urządzenia telekomunikacyjne – kontenery
telekomunikacyjne, szafy kablowe, a takŊe
obiekty do nich podobne, nienaleŊące do innej kategorii przeznaczenia terenu.
Rozdział 2
Ustalenia ogólne
Przepisy obowiązujące w całym obszarze objętym
planem
§ 4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) na terenach wydzielonych liniami rozgraniczającymi obowiązują zasady zagospodarowania
zawarte w rozdziale 3;
2) w ramach terenów wydzielonych liniami rozgraniczenia obok zagospodarowania zgodnego
z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym, pas terenu pomiędzy linią zabudowy
a linią rozgraniczającą tereny, przeznacza się
pod realizację:
a) zieleni urządzonej;
b) elementów małej architektury;
c) wjazdu na teren działki, miejsc do parkowania i dojņć do budynków;
d) zadaszonego i osłoniętego miejsca na pojemniki na ņmieci;
e) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.
§ 5. Zasady ochrony ņrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) obwiązują ograniczenia uciąŊliwoņci inwestycji
w zakresie emisji hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza, substancji złowonnych zgodnie
z przepisami szczególnymi do granic terenu, do
którego inwestor ma tytuł prawny i warunki
przepisów odrębnych przy lokalizacji inwestycji
celu publicznego z zakresu łącznoņci publicznej;
2) obwiązuje zakaz realizacji inwestycji mogących
zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać
na ņrodowisko na terenach zabudowy mieszkaniowej, z wyjątkiem inwestycji infrastruktury
technicznej oraz dróg;
3) obowiązuje zakaz lokalizacji funkcji zbierania
odpadów, które wymagają zezwolenia na prowadzenie działalnoņci oraz funkcji odzyskiwania
i unieszkodliwiania odpadów.
§ 6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego –
na obszarze objętym planem, w razie ujawnienia
przy pracach ziemnych przedmiotu zabytkowego
obowiązuje wstrzymanie wszystkich robót, zabezpieczenie przed zniszczeniem i niezwłoczne powiadomienie o przedmiocie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub Burmistrza Trzciela.
§ 7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:
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1) obowiązuje zakaz umieszczania noņników reklamowych wolnostojących przy granicy z terenami 1KDD i 2KDD, a w przypadku umieszczania reklam na ogrodzeniach ich górna krawędň nie moŊe przekraczać wysokoņci ogrodzenia;
2) dopuszcza się na terenach 1KDD i 2KDD
umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej.
§ 8. W zakresie zasad i warunków scalania
i podziału nieruchomoņci:

Poz. 1409
Ŋonym w odległoņci większej niŊ 150m od
granicy z cmentarzem;
c) dopuszcza się wykorzystanie studni okreņlonych powyŊej jako studni awaryjnego zaopatrzenia na zasadach obowiązujących w gminie;

4) odprowadzenie ņcieków:
a) obowiązuje zakaz odprowadzania ņcieków
nie oczyszczonych mechanicznie i biologicznie do gruntu i wód powierzchniowych oraz
wód podziemnych;

1) ustala się podział obszaru objętego planem
zgodny z oznaczonymi w załączniku Nr 1 liniami rozgraniczającymi tereny o róŊnym przeznaczeniu na tereny mieszkalnictwa i usług, dróg
dojazdowych i drogi wewnętrznej;

b) do czasu wybudowania grupowego systemu
kanalizacji sanitarnej i deszczowej dopuszcza
się indywidualne gromadzenie ņcieków
w zbiornikach bezodpływowych;

2) ustala się
700m2;

c) w granicach działki budowlanej z zabudową
mieszkaniową dopuszcza się odprowadzanie
wód deszczowych do gruntu;

minimalną

powierzchnię

działki

3) ustala się szerokoņć krótszego boku działki co
najmniej 22m;
4) inne niŊ wymienione w pkt 2 i 3 parametry działek są dopuszczalne, o ile ustalenia szczegółowe tego nie zabraniają, w przypadku przeznaczania:
a) pod drogę wewnętrzną;
b) pod obiekty infrastruktury technicznej takie
jak stacja elektroenergetyczna (o minimalnej
powierzchni 30m2), przepompownia ņcieków;
5) obowiązuje kąt połoŊenia granicy wydzielanej
działki przyległej do granic terenów dróg 1KDD,
2KDD oraz 3 KDW równy 90o z tolerancją ±5o.
§ 9. Zasady dotyczące systemów komunikacji
i infrastruktury technicznej:
1) ustala się prowadzenie sieci infrastruktury
technicznej w terenach dróg publicznych i wewnętrznych;
2) dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury
technicznej w sposób inny niŊ wymieniony
w pkt 1 oraz zmianę przebiegu sieci infrastruktury technicznej, na warunkach ustalonych
z zarządcą danej sieci, o ile nie narusza to struktury danej sieci, nie pogarsza warunków obsługi i nie narusza interesów osób trzecich;
3) zaopatrzenie w wodę:
a) obowiązuje zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej w tym na cele przeciwpoŊarowe
(z umieszczeniem hydrantów montowanych
na sieci wodociągowej oraz dopuszczeniem
ewentualnych zbiorników dla uzupełnienia
brakującej wydajnoņci sieci wodociągowej
przeciwpoŊarowej) zgodnie z przepisami
szczególnymi;
b) dopuszcza się zaopatrzenie z lokalnych ujęć
wody do czasu budowy grupowego systemu
zaopatrzenia w wodę poza obszarem warunkowego zagospodarowania na terenie poło-

5) zaopatrzenie w gaz:
a) dopuszcza się podłączenie do sieci dystrybucyjnej na warunkach dostawcy gazu zgodnie
z obowiązującymi przepisami szczególnymi:
z zapewnieniem obszarów stref kontrolowanych;
z zapewnieniem dostępnoņci do sieci;
z zapewnieniem minimalnej ņrednicy sieci
gazowej 25mm;
b) dopuszcza się stosowanie indywidualnych
zbiorników zaopatrzenia w gaz płynny, pod
warunkiem spełnienia przepisów szczególnych;
6) zaopatrzenie w energię elektryczną:
a) obowiązuje zaopatrzenie w energię elektryczną (dla zapotrzebowanej orientacyjnej
mocy około 200kW) – z sieci niskiego napięcia zasilanej z istniejącej stacji poza obszarem opracowania, prowadzonej w liniach
rozgraniczających dróg wewnętrznych i w terenie 3MN,U oraz z zachowaniem normatywnych odległoņci od budynków i od innych
sieci infrastruktury podziemnej;
b) dopuszcza się lokalizowanie stacji transformatorowych na działkach inwestorów,
z zachowaniem warunków technicznych wydanych przez zarządcę sieci energetycznej;
7) obowiązuje gospodarka odpadami z krótkoterminowym gromadzeniem odpadów w granicach nieruchomoņci, na których są wytwarzane,
a następnie wywóz przez wyspecjalizowane
przedsiębiorstwo;
8) przy wykonywaniu prac ziemnych w razie
ujawnienia lub uszkodzenia sieci drenarskiej
obowiązuje powiadomienie właņciwego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych lub właņciciela sieci i naprawa powstałych uszkodzeń;
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9) zaopatrzenie w ciepło ustala się w oparciu
o indywidualne i grupowe instalacje zasilane
energią elektryczną, gazem i innymi paliwami
o emisji nie powodującej przekroczenia dopuszczalnych poziomów, okreņlonych w przepisach odrębnych;
10) komunikacja:
a) utrzymuje się powiązania z układem zewnętrznym przez drogi poza granicami planu
oraz obsługę terenu drogami dojazdowymi
i wewnętrzną;
b) obowiązuje parkowanie i garaŊowanie pojazdów w obrębie własnych posesji, z programem uzaleŊnionym od zamierzonego sposobu uŊytkowania i uwzględniającym:
potrzeby zatrudnionych z co najmniej jednym miejscem postojowym na czterech
zatrudnionych;
potrzeby związane z usługami z indywidualnie ustaloną iloņcią, ale nie mniej niŊ
jedno miejsce postojowe na 50,0m2 powierzchni całkowitej oraz:
przy usługach handlu w iloņci nie
mniejszej niŊ jedno miejsce postojowe
na 25m2 powierzchni całkowitej;

Poz. 1409

3) na terenie 2MN,U oraz na działkach przyległych
do granicy wschodniej planu w terenach
1MN,U i 4MN,U funkcja usługowa nie moŊe zaistnieć samodzielnie lecz w powiązaniu z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, w którym dopuszcza się usługi zaliczone do grupy
usług handlu, biura, usług drobnych o łącznej
powierzchni nie przekraczającej 30% sumy
wszystkich powierzchni uŊytkowych, (nie będące samodzielnym budynkiem i nie wymagające
wydzielenia odrębnego terenu wyłącznie przeznaczonego dla tej usługi);
4) na terenach 2MN,U, 3MN,U, 4MN,U z wyłączeniem wymienionego w punkcie 3 warunku,
funkcje usługowe do których zaliczono usługi
wyszczególnione w § 3 pkt 12 oraz gastronomii
i hotelarskie mogą zaistnieć samodzielnie lub
w powiązaniu z zabudową mieszkaniową jednorodzinną lub mieszkaniem towarzyszącym.
2. W zakresie ochrony ņrodowiska, przyrody
i krajobrazu kulturowego obowiązują zasady okreņlone w §5.
3. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego
obowiązują zasady okreņlone w §6.
4. W zakresie zagospodarowania
i kształtowania zabudowy:

terenu

przy usługach gastronomii w iloņci nie
mniejszej niŊ jedno miejsce postojowe
na 6 miejsc konsumpcyjnych;

1) ustala się wolnostojącą formę zabudowy dla
budynków głównych na terenach 1MN,U,
2MN,U;

co najmniej dwa miejsca postojowe lub
garaŊowe dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub mieszkania towarzyszącego;

2) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy
w odległoņci 4,0m od granicy z drogami;

11) telekomunikacja – ustala się budowę infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu na obszarze terenów zabudowy jednorodzinnej i po uzgodnieniu z administratorem
sieci.
Rozdział 3
Ustalenia szczegółowe
§ 10. 1. Tereny oznaczone symbolami 1MN,U,
2MN,U, 3MN,U, 4MN,U przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i pod usługi z zastrzeŊeniem:
1) do czasu budowy zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę, wyklucza się zabudowę mieszkaniową i usługi przeznaczone na stały pobyt
ludzi wg przepisów szczególnych, na terenie
połoŊonym w odległoņci mniejszej niŊ 150m od
granicy z cmentarzem (przy północnej granicy
planu);
2) po wybudowaniu wodociągu grupowego wyklucza się zabudowę mieszkaniową i usługi
przeznaczone na stały pobyt ludzi wg przepisów szczególnych na terenie strefy zakazu połoŊonym w odległoņci mniejszej niŊ 50m od
granicy z cmentarzem (przy północnej granicy
planu);

3) na terenie 1MN,U obowiązuje usytuowanie
obiektów towarzyszących zabudowie mieszkaniowej, a w szczególnoņci garaŊy, budynków
gospodarczych, altan, w głębi działki poza linią
zabudowy nieprzekraczalną wyznaczoną budynkiem mieszkalnym;
4) ustala się szerokoņci elewacji frontowych od
9,0m do 30,0m;
5) w budynkach na terenach 1MN,U, 2MN,U,
4MN,U ustala się zastosowanie dachów wielospadowych (w tym dwuspadowych) o pochyleniu głównych połaci dachowych pod kątem od
30° do 45° z kalenicą o długoņci większej niŊ połowa długoņci budynku;
6) w budynkach na terenie 3MN,U dopuszcza się
zastosowanie dachu indywidualnego;
7) obowiązuje ustawienie kalenicy budynku głównego prostopadle lub równolegle do granic
z drogą dojazdową lub wewnętrzną;
8) obowiązuje zakaz stosowania materiałów wykończeniowych elewacji typu: siding, blachy faliste i trapezowe;
9) obowiązuje wysokoņć budynków:
a) na terenach 1MN,U, 2MN,U, 4MN,U od 6,0m
do 12,0m i nie więcej niŊ dwie kondygnacje
naziemne;
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b) na terenie 3MN,U do 15,0m;
10) dopuszcza się pokrycia dachów w kolorach:
brązu, czerwieni, szarym;
11) ustala się współczynnik trwałego zainwestowania nieprzekraczający 65% powierzchni działki;
12) ustala się zagospodarowanie terenów niezabudowanych na urządzone tereny zielone, z zapewnieniem nie mniej niŊ 35% powierzchni
działki jako terenu biologicznie czynnego;
13) ogranicza się wysokoņci ogrodzeń do 1,60m
i wyklucza się ogrodzenia betonowe i Ŋelbetowe.
5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych okreņla § 7.
6. W zakresie zasad i warunków scalania i podziału nieruchomoņci obowiązują warunki § 8.
7. W zakresie dotyczącym systemów komunikacji i infrastruktury technicznej obowiązują warunki
§ 9.
§ 11. 1. Tereny oznaczone symbolami 1KDD,
2KDD przeznacza się pod drogi dojazdowe.
2. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz ochrony ņrodowiska obowiązują
ustalenia § 5 i § 6.
3. W zakresie zagospodarowania terenu:
1) ustala się szerokoņci w liniach rozgraniczających nie mniejsze niŊ 10,0m;
2) w połączeniu 2KDD z 3KDW dopuszcza się poszerzenia oznaczone w załączniku Nr 1;
3) w 1KDD, 2KDD ustala się prowadzenie sieci
uzbrojenia technicznego, wprowadzenie utwardzonej nawierzchni jezdni według przepisów
szczególnych;
4) w 2KDD dopuszcza się wprowadzenie ņcieŊki
rowerowej;

Poz. 1409

5) w 1KDD ustala się zakaz wydzielenia miejsc postojowych;
6) w 2KDD przy granicy z terenem 3MN,U dopuszcza się wydzielenie miejsc postojowych
przy poszerzeniu drogi do szerokoņci 12,0m.
§ 12. 1. Teren oznaczony symbolem 3KDW przeznacza się pod drogę wewnętrzną.
2. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz ochrony ņrodowiska obowiązują
ustalenia § 15 i § 6.
3. W zakresie zagospodarowania terenu:
1) ustala się szerokoņć w liniach rozgraniczających
10,0m;
2) w połączeniu 2KDD z 3KDW dopuszcza się poszerzenia oznaczone w załączniku Nr 1;
3) ustala się prowadzenie sieci uzbrojenia technicznego, dopuszcza się wprowadzenie utwardzonej nawierzchni jezdni;
4) dopuszcza się wydzielenie miejsc postojowych.
Rozdział 4
Postanowienia końcowe
§ 13. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ustala się stawkę w wysokoņci 30%
wzrostu wartoņci nieruchomoņci.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.
§ 15. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Józef Pihan
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Poz. 1409
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VII/45/2011
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia 25 maja 2011r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VII/45/2011
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia 25 maja 2011r.
Rozstrzygnięcie
w sprawie uwag wniesionych do projektu
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego w obrębie
geodezyjnym Trzciel
W związku z brakiem uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowoņci Trzciel, wyłoŊonego do wglądu
publicznego wraz z prognozą w dniach od 3 do 24
stycznia br. z nieprzekraczalnym terminem składania
uwag do dnia 8 lutego br., nie rozstrzyga się
o sposobie ich rozpatrzenia.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VII/45/2011
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia 25 maja 2011r.
Rozstrzygnięcie
o sposobie realizacji zadań z zakresu infrastruktury
technicznej oraz zasad finansowania miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu
położonego w obrębie geodezyjnym Trzciel
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), Rada Miejska w Trzcielu rozstrzyga co następuje:

Poz. 1409

§ 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej słuŊące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkańców stanowiących zadania własne gminy
w obszarze miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego to:
1) budowa dróg gminnych (ulic);
2) budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oņwietlenia ulic.
§ 2. Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej:
1) zadania w zakresie infrastruktury technicznej
prowadzić będą właņciwe przedsiębiorstwa,
w kompetencji których leŊy rozwój sieci, systemu;
2) okreņlenie terminów przystąpienia i zakończenia realizacji tych zadań, ustalone będzie po
uchwaleniu planu;
3) inwestycje mogą być realizowane etapowo
w zaleŊnoņci od wielkoņci ņrodków przeznaczonych na inwestycje.
§ 3. Okreņla się zasady finansowania wymienionych inwestycji, naleŊących do zadań własnych
gminy, zgodnie z przepisami o finansach publicznych z moŊliwoņcią wykorzystania ņrodków:
1) z budŊetu gminy, zgodnie z uchwałą budŊetową;
2) z kredytów i poŊyczek;
3) z obligacji komunalnych;
4) z udziału inwestorów zewnętrznych, a takŊe
właņcicieli nieruchomoņci w oparciu o odrębne
porozumienia.
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Poz. 1410, 1411

1410
14 10

UCHWAŁA NR IX/44/2011
RADY GMINY PRZYTOCZNA
z dnia 26 maja 2011r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/208/2006 Rady Gminy Przytoczna z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przytoczna
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1,
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591)
oraz art. 4 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia
13 wrzeņnia 1996r. o utrzymaniu czystoņci i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008
z póňn. zm.) uchwala się, co następuje:

ników po tuszach od drukarek, oraz zuŊytych baterii i zuŊytych akumulatorów przenoņnych. Odpady te właņciciel nieruchomoņci do czasu przekazania właņciwemu podmiotowi powinien
przechowywać w sposób uniemoŊliwiający zanieczyszczenie ņrodowiska i zagroŊenie Ŋycia
oraz zdrowia ludzi.”

§ 1. W uchwale Rady Gminy Przytoczna
Nr XXIX/208/2006 z dnia 3 lutego 2006 w sprawie
Regulaminu utrzymania czystoņci i porządku na terenie Gminy Przytoczna wprowadza się następujące
zmiany: do § 6 dodaje się ust. 3 o następującym
brzmieniu:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Przytoczna.

„Właņciciele nieruchomoņci powinni prowadzić
we wskazanym zakresie selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, w tym powstających
w gospodarstwach domowych odpadów niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych,
odpadów z remontów, tworzyw sztucznych, puszek metalowych, szkła, makulatury, zuŊytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, pojem-

§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej
wiadomoņci poprzez wywieszenie jej treņci na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przytoczna oraz na stronie internetowej BIP.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jerzy Barski
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UCHWAŁA NR IX/45/2011
RADY GMINY PRZYTOCZNA
z dnia 26 maja 2011r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie gminy Przytoczna
Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 wrzeņnia
1991r. o systemie oņwiaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572 z póňn. zm.) Rada Gminy Przytoczna
uchwala, co następuje:
Tytuł I
Regulamin udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie gminy Przytoczna
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Regulamin okreņla:
1) sposób ustalania wysokoņci stypendium szkolnego,
2) formy gminnego stypendium szkolnego,

3) tryb i sposób udzielania gminnego stypendium
szkolnego,
4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego
w zaleŊnoņci od zdarzenia losowego.
2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1) regulaminie – naleŊy przez to rozumieć postanowienia niniejszego regulaminu,
2) ustawie o systemie oņwiaty – ustawa z dnia
7 wrzeņnia 1991r. o systemie oņwiaty (tekst
jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572
z póňn. zm.),
3) ustawie o pomocy społecznej – ustawa z dnia
12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U.
Nr 64, poz. 593 z póňn. zm.);
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4) uczniu – naleŊy przez to rozumieć osoby wymienione w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy z dnia
7 wrzeņnia 1991r. o systemie oņwiaty (t.j. Dz. U.
z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póňn. zm.), zamieszkujące teren gminy Przytoczna,
5) rodzicach – naleŊy rozumieć takŊe prawnych
opiekunów, opiekunów faktycznych,
6) rodzinie – zgodnie z treņcią przepisu art. 6
pkt 14 ustawy o pomocy społecznej, pod pojęciem „rodziny” rozumie się: osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące,
7) szkole – naleŊy rozumieć szkołę publiczną i niepubliczną o uprawnieniach szkół publicznych
dla młodzieŊy i dorosłych oraz publiczne kolegium nauczycielskie, nauczycielskie kolegium
języków obcych i kolegium pracowników słuŊb
społecznych oraz oņrodki umoŊliwiające dzieciom i młodzieŊy, o których mowa w art. 16
ust. 7 ustawy o systemie oņwiaty realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku
nauki.
§ 2. Pomoc socjalna (stypendia i zasiłki szkolne)
dla uczniów uprawnionych do ņwiadczeń na podstawie ustawy o systemie oņwiaty (art. 90b ust. 3 i 4)
i zamieszkujących na terenie Gminy Przytoczna
udzielana będzie na podstawie niniejszego regulaminu.
Rozdział 2
Sposób ustalania wysokości i formy stypendium
szkolnego
§ 3. 1. Stypendium szkolne przyznawane jest na
podstawie wniosku, do którego naleŊy dołączyć odpowiednie zaņwiadczenia dokumentujące sytuację
materialną rodziny.
2. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
musi zawierać potwierdzenie realizacji obowiązku
szkolnego/nauki.
3. Wysokoņć miesięcznego stypendium szkolnego w danym roku szkolnym uzaleŊniona jest od zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej stosownie do art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca
2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175,
poz. 1362 z póňn. zm.) oraz okolicznoņci przewidzianych w art. 90d ust. 1 ustawy o systemie oņwiaty.
4. Ustala się następujące grupy dochodowe:
1) dochód miesięczny netto na członka rodziny
ucznia do kwoty 160,00zł (I grupa),
2) dochód miesięczny netto na członka rodziny
ucznia od 160,01zł do 260,00zł (II grupa),
3) dochód miesięczny netto na członka rodziny
ucznia od 260,01zł do 351,00zł (III grupa).
5. Miesięczna wysokoņć stypendium szkolnego
wynikająca z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej wynosi:
1) przy I grupie do 182,00zł,
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2) przy II grupie do 130,00zł,
3) przy III grupie do 110,00zł.
§ 4. 1. Wysokoņć stypendium szkolnego realizowanego w okresach innych niŊ miesięcznie lub jednorazowe ustala się przy odpowiednim zastosowaniu § 3.
2. Wysokoņć stypendium, o jakim mowa w ust. 1
nie moŊe w danym roku szkolnym przekroczyć
20 krotnoņci kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2
pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o ņwiadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników słuŊb społecznych 18 krotnoņci kwoty, o której mowa w art. 6
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r.
o ņwiadczeniach rodzinnych przy odpowiednim zastosowaniu § 3.
§ 5. Stypendium szkolne moŊe być udzielone
w formie:
1) całkowitego lub częņciowego pokrycia kosztów
udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, w szczególnoņci udziału
w wyrównawczych zajęciach edukacyjnych
i innych przedsięwzięciach realizowanych przez
szkołę, takich jak wyjņcia lub wyjazdy do teatru,
kina, muzeum na wycieczki szkolne, zielone
szkoły, obozy szkole, dodatkowe zajęcia edukacyjne oraz kosztach związanych z uczestnictwem w praktykach zawodowych,
2) całkowitego lub częņciowego pokrycia kosztów
udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, a w szczególnoņci nauki języków obcych, zajęć muzycznych, komputerowych, sportowych, zajęć na basenie;
3) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym,
w tym w szczególnoņci zakupu:
podręczników (nowych i uŊywanych), lektur, encyklopedii, atlasów, słowników i innych ksiąŊek oraz multimedialnych programów edukacyjnych pomocnych w realizacji procesu dydaktycznego, sprzętu
komputerowego, komputera, częņci do
komputera, oprogramowania komputerowego, pokrycia kosztów abonamentu internetowego, drukarki, tuszy i tonerów do
drukarek, płyt CD i DVD, papieru do drukarki, biurka i krzesła do biurka,
zeszytów, długopisów, piórników, plecaków, tornistrów i innych artykułów szkolnych,
stroju sportowego (dres, bluza dresowa,
bluza sportowa, spodnie dresowe, spodnie
sportowe, koszulka sportowa, spodenki
sportowe), stroju gimnastycznego, butów
sportowych,
stroju szkolnego, jeŊeli jest wymagany
przez szkołę,
okularów korekcyjnych,
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stroju galowego
instrumentów muzycznych,
przyborów do nauki zawodu,
materiałów wymaganych przez szkołę na
zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne,
przedmiotów związanych z procesem edukacyjnym np: mikroskop, luneta itp.
innych pomocy niezbędnych w procesie
edukacyjnym;
4) pokrycia kosztów związanych z pobieraniem
nauki poza miejscem zamieszkania ucznia szkoły ponadgimnazjalnej oraz słuchacza kolegium,
a w szczególnoņci:
zakwaterowania w bursie, internacie, domu studenta oraz wyŊywienia w stołówkach szkolnych i internacie,
transportu ņrodkami komunikacji zbiorczej,
pokrycie kosztów związanych z opłatą czesnego;
5) ņwiadczenia pienięŊnego, jeŊeli organ przyznający stypendium uzna, Ŋe udzielenie stypendium w formach wyŊej wymienionych nie jest
moŊliwe albo – w niektórych przypadkach – nie
jest celowe.
6) Stypendium szkolne moŊe być udzielone
w jednej lub kilku formach jednoczeņnie, a jeŊeli forma tego wymaga, wypłacone w okresach
innych niŊ miesięczne lub jednorazowo.
Rozdział 3
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego
§ 6. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 wrzeņnia danego roku
szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków
obcych i kolegiów pracowników słuŊb społecznych do dnia 15 paňdziernika danego roku szkolnego.
§ 7. 1. Stypendium szkolne w formie przewidzianej w § 5 pkt 1 i 2 jest realizowane poprzez refundację poniesionych kosztów za udział ucznia w zajęciach edukacyjnych gotówką w kasie Urzędu Gminy
lub przelewem na rachunek bankowy wnioskodawcy na podstawie zaņwiadczenia wydanego przez
odpowiedniego dyrektora szkoły, potwierdzającego
udział w zajęciach ucznia oraz okreņlającego koszt
uczestnictwa poniesionego przez ucznia oraz jakiego
okresu dotyczy wpłata jak równieŊ akceptowany
będzie dowód wpłaty z wyszczególnionymi danymi
ucznia, rodzajem zajęć.
2. Stypendium szkolne w formie rzeczowej,
przewidzianej w § 5 pkt 3 realizowane jest poprzez
zwrot kosztów na podstawie oryginalnych faktur,
rachunków, dowodów wpłat, kwitariuszy wystawionych na ucznia, rodzica lub prawnego opiekuna.
3. Stypendium szkolne przewidziane w § 5 pkt 4
jest wypłacane na podstawie biletów miesięcznych,
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rachunków, faktur, kwitariuszy wystawionych na
ucznia, rodzica lub prawnego opiekuna.
4. Wydatki związane z zakupem uŊywanych podręczników lub komputera będą refundowane na
podstawie umowy kupna – sprzedaŊy.
5. Ņwiadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje lub odmawia prawa jego
przyznania Wójt Gminy w drodze decyzji administracyjnej.
6. Miejsce i terminy wypłaty stypendium okreņlone zostaną w decyzji o przyznaniu stypendium.
Rozdział 4
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego
§ 8. Na zasiłki szkolne dla uczniów przeznacza się
3% dotacji celowej otrzymanej przez gminę Przytoczna w trybie art. 90r ust. 1 ustawy o systemie
oņwiaty.
§ 9. 1. Do wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego naleŊy w szczególnoņci załączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia losowego.
2. Zasiłek szkolny moŊe być przyznany uczniowi
jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego.
3. Dokumentami, o których mowa w ust. 1, mogą być oryginały lub kopie protokołów sporządzonych przez odpowiednie słuŊby publiczne na okolicznoņć wystąpienia zdarzenia losowego lub inne
dokumenty dotyczące zdarzenia.
4. O zasiłek szkolny moŊna ubiegać się w terminie nie dłuŊszym niŊ dwa miesiące od wystąpienia
zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
Rozdział 5
Przepisy końcowe
§ 10. 1. Stypendium szkolne jest przyznawane na
okres nie krótszy niŊ miesiąc i nie dłuŊszy niŊ
10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku
słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich
kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników
słuŊb społecznych – na okres nie krótszy niŊ miesiąc
i nie dłuŊszy niŊ 9 miesięcy w danym roku szkolnym.
2. Wzór wniosku o przyznanie pomocy materialnej stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. W przypadku, gdy liczba uprawnionych do
otrzymania stypendium lub zasiłku szkolnego jest
większa i przekracza wysokoņć kwot przyjętych
w uchwale budŊetowej, Wójt moŊe odmówić przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
§ 11. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Z dniem wejņcia w Ŋycie niniejszej uchwały
traci moc uchwała Nr XXIII/128/2008 Rady Gminy
Przytoczna z dnia 26 sierpnia 2008r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie gminy Przytoczna (Dz.U. Nr 25, poz. 562,
Nr 54, poz. 1132, Nr 99, poz. 1729), uchwała
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Nr XXXV/196/2009 Rady Gminy Przytoczna z dnia
15 wrzeņnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały
Nr XXIII/128/2008 Rady Gminy Przytoczna z dnia
26 sierpnia 2008r. w sprawie przyjęcia Regulaminu
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy
Przytoczna oraz uchwała Nr XXXVI/203/2009 Rady
Gminy Przytoczna z dnia 10 listopada 2009r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/128/2008 Rady
Gminy Przytoczna z dnia 26 sierpnia 2008r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy mate-
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rialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przytoczna.
3. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jerzy Barski

Załącznik
do uchwały Nr IX/45/2011
Rady Gminy Przytoczna
z dnia 26 maja 2011 r.
…………………….
Data wpływu wniosku

…………………………….….
Numer wniosku (nadaje pracownik)
Wójt Gminy Przytoczna

WNIOSEK
O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO/ZASIŁKU SZKOLNEGO
w roku szkolnym ……../………
I. Dane wnioskodawcy (właņciwe naleŊy zaznaczyć x)
 Rodzic  Pełnoletni uczeń  Dyrektor szkoły  Prawny opiekun
1. Imię i nazwisko wnioskodawcy

2. PESEL

3. Adres zamieszkania
4. Nr telefonu
II. Dane ucznia/słuchacza ubiegającego się o stypendium/zasiłek szkolny
5. Imię i nazwisko
6. Data i miejsce urodzenia

7. PESEL

8. Imię i nazwisko ojca

9. Imię i nazwisko matki

10. Adres zamieszkania

10.2. Kod pocztowy

10.3. Poczta

10.5. Nr domu

10.6. Nr lokalu

10.1. Miejscowoņć
10.4. Ulica

11. Adres zameldowania na pobyt stały (wypełnić w przypadku, gdy adres zameldowania jest inny niŊ zamieszkania)
III. Informacje o szkole/kolegium, w której uczeń/słuchacz pobiera naukę
11. Nazwa i adres szkoły

12. Typ szkoły (właņciwe naleŊy zaznaczyć x)
 Szkoła podstawowa
 Gimnazjum
 Zasadnicza szkoła zawodowa
 Liceum profilowane
 Policealna szkoła zawodowa
 Liceum ogólnokształcące
 Kolegium
 Technikum
 Inne
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IV. Potwierdzenie realizacji obowiązku szkolnego/nauki przez szkołę
Potwierdzam, Ŋe ………………………………..w roku szkolnym …..…../…..….. jest uczniem klasy……………….
(imię i nazwisko ucznia)

szkoły……………………………………………………………...……………………………………………………………….
(nazwa i adres placówki)

…………………………………………………

…………………………………………………

(pieczęć szkoły)

(data i podpis dyrektora)

V. PoŊądana forma stypendium szkolnego (właņciwe naleŊy zaznaczyć x)
całkowite lub częņciowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających
poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a takŊe udziału w zajęciach
edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególnoņci zakup podręczników i innych pomocy
naukowych,
całkowite lub częņciowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania,
(dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów)
ņwiadczenia pienięŊne.
VI. Informacje uzasadniające przyznanie ņwiadczenia pomocy materialnej (właņciwe naleŊy zaznaczyć x)
 Bezrobocie,  niepełnosprawnoņć,  rodzina niepełna,  cięŊka lub długotrwała choroba,  wielodzietnoņć,
 brak umiejętnoņci wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczej,  alkoholizm, narkomania,
 inne………….………...….(jakie?) zdarzenie losowe ……………………………………………..…..………(jakie?)
VII. Informacja o innych stypendiach otrzymywanych przez ucznia ze ņrodków publicznych
Czy uczeń otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze ņrodków publicznych? (właņciwe naleŊy
zaznaczyć)
 Tak …………………………………………………………………………………………………………(jakie?)
 Nie
VIII. Oņwiadczenie o liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (łącznie z wnioskodawcą i uczniem ubiegającym się o stypendium):

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Imię i nazwisko

Data urodzenia

Stopień pokrewieństwa

Miejsce pracy lub nauki

Liczba osób w rodzinie .........
IX. Dochody netto wymienionych powyŊej członków gospodarstwa domowego ucznia z miesiąca poprzedzającego złoŊenie wniosku lub z miesiąca (w przypadku utraty dochodu), w którym wniosek został złoŊony
stanowią:
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Wysokość dochodu
netto*

Rodzaj dochodu

1

Wynagrodzenie ze stosunku pracy (łączna kwota)

2

Emerytura/renta inwalidzka/socjalna/rodzinna lub ņwiadczenia przedemerytalne

3

Umowy o dzieło, umowy zlecenia

4

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego

5

Zasiłek pielęgnacyjny/ņwiadczenia pielęgnacyjne

6

Zasiłki wypłacane przez GOPS (okresowe, stałe)

7

Dodatek mieszkaniowy

8

Zasiłek dla bezrobotnych

9

Alimenty i ņwiadczenia alimentacyjne (zasądzone, dobrowolne)

10

Dochody z gospodarstwa rolnego

11

Dochody z działalnoņci gospodarczej

12
13

Pobierane stypendia o charakterze socjalnym ze ņrodków publicznych
(miesięczna wartoņć stypendium pobieranego przez członka rodziny)

Inne dochody (np.: prace dorywcze)
DOCHÓD RAZEM
Dochód na jedną osobę w rodzinie
(dochód razem podzielić przez liczbę osób w rodzinie)

*uzyskane dochody naleŊy potwierdzić odpowiednimi dokumentami załączonymi do wniosku

X. Załączniki do wniosku potwierdzające dochody rodziny (właņciwe naleŊy zaznaczyć):
 zaņwiadczenie pracodawcy o wysokoņci wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia
 zaņwiadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające uznanie za osobę bezrobotną z prawem do
zasiłku (wskazanie kwoty netto) lub osobę bezrobotną bez prawa do zasiłku / osoby niezarejestrowane
w PUP – pisemne oņwiadczenie o byciu osobą bezrobotną i nieosiąganiu dochodów,
 zaņwiadczenie wystawione przez Urząd Skarbowy potwierdzające prowadzoną działalnoņć gospodarczą,
 zaņwiadczenie o wysokoņci dochodu osiągniętego z prowadzonej działalnoņci gospodarczej, zawierające
inf. o wysokoņci potraconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na bezp.. zdrowotne oraz składek na bezp. emerytalne, rentowe i chorobowe,
 zaņwiadczenie z Urzędu Gminy o wielkoņci posiadanych ha przeliczeniowych,
 decyzja z ZUS ustalająca prawo do emerytury, renty lub innego ņwiadczenia z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych lub odcinek emerytury/renty,
 zaņwiadczenie o korzystaniu ze ņwiadczeń pienięŊnych z pomocy społecznej wystawione przez Gminny
Oņrodek Pomocy Społecznej,
 decyzja lub zaņwiadczenie z Gminnego Oņrodka Pomocy Społecznej o wysokoņci otrzymywanego dodatku mieszkaniowego,
 kopia odpisu wyroku sądowego mówiącego o wysokoņci zasądzonych alimentów, wyciąg bankowy,
przekaz pocztowy / w przypadku braku wyroku sądu w sprawie przyznania alimentów – pisemne
oņwiadczenie strony o wysokoņci otrzymywanych alimentów
 decyzja Gminnego Oņrodka Pomocy Społecznej dotycząca ņwiadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 zaņwiadczenie od pracodawcy o wynagrodz. netto z tyt. kształcenia zawodu – dot. uczniów uczęszczających do Zasadniczych Szkól Zawodowych
 inne dokumenty, wymienić jakie:…………………………………………………………….………………………….
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XI. Oņwiadczenia wnioskodawcy
1. Ņwiadomy/a odpowiedzialnoņci karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego: „Kto składa zeznanie mające słuŊyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy
zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolnoņci do lat 3”, oņwiadczam, Ŋe:
a) wniosek został wypełniony zgodnie z prawdą i dane we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.
b) dołączone do wniosku zaņwiadczenia dokumentują wszystkie dochody uzyskane w miesiącu poprzedzającym złoŊenie wniosku oraz, Ŋe moja rodzina pozostająca ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym
nie uzyskała Ŋadnych innych dochodów.
c) zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Wójta Gminy Przytoczna o ustaniu przyczyn, które stanowiły
podstawę przyznania stypendium szkolnego.
2. WyraŊam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych
z przyznaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z póňn. zm.)

…………………………………………………
Przytoczna, dnia …………………………

(czytelny podpis wnioskodawcy)
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UCHWAŁA NR IX/46/2011
RADY GMINY PRZYTOCZNA
z dnia 26 maja 2011r.
w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania tytułu „Społecznika Roku Gminy Przytoczna”
Na podstawie art. 18 ust 1 i art. 18 ust. 2 pkt 14
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2011r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
uchwala się:
REGULAMIN PRZYZNAWANIA TYTUŁU
„SPOŁECZNIKA ROKU GMINY PRZYTOCZNA”

imię i nazwisko kandydata,
imię i nazwisko osoby zgłaszającej (lub nazwę organizacji),
uzasadnienie kandydatury, opis działalnoņci.

§ 1. Tytuł „Społecznika roku” przyznawany jest
osobie fizycznej.

§ 4. Informacje o terminie przyjmowania zgłoszeń ogłoszone będą na stronie internetowej gminy
oraz na tablicach ogłoszeń.

§ 2. 1. Konkurs o tytuł „Społecznika roku” ogłasza i rozstrzyga powołana w tym celu Kapituła Konkursu.

§ 5. Ogłoszenie wyników Konkursu i uroczystoņć
przyznania tytułu „Społecznika roku” odbywa się co
roku na przełomie grudnia i stycznia.

2. W skład Kapituły wchodzą:
Wójt Gminy Przytoczna,
Przewodniczący Rady Gminy Przytoczna,
Dyrektor Gminnego Oņrodka Kultury,
osoby wskazane przez Komisję Oņwiaty,
osoby nagrodzone w roku poprzednim.
§ 3. 1. Kandydatów do nagrody moŊe zgłaszać
kaŊdy obywatel, dowolna instytucja lub organizacja.
2. Kandydatury naleŊy zgłaszać w formie pisemnej do biura Rady Gminy.
3. Zgłoszenie powinno zawierać:

§ 6. Tytuł Społecznika roku jest tytułem honorowym.
§ 7. WyróŊnieni otrzymują statuetki za pracę charytatywną i społeczną oraz nagrodę rzeczową lub
pienięŊną.
§ 8. Kapituła zastrzega sobie moŊliwoņć nadania
więcej niŊ jednego tytułu „Społecznika roku”.
§ 9. Przyjmuje się wzór ogłoszenie o konkursie
w brzemieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej
uchwały.
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§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Przytoczna.
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§ 11. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jerzy Barski
Załącznik
do uchwały Nr IX/46/2011
Rady Gminy Przytoczna
z dnia 26 maja 2011 r.

OGŁOSZENIE
Rada Gminy Przytoczna ogłasza ......edycję Konkursu o tytuł „Społecznika Roku ..... Gminy Przytoczna”. Intencją ustanowienia tytułu „Społecznika roku ...... Gminy Przytoczna” jest nagradzanie działań obywateli na
rzecz ludzi potrzebujących pomocy lub na rzecz ņrodowiska lokalnego. Tytuł „Społecznika Roku ...... Gminy
Przytoczna” jest nagrodą honorową, której celem jest promowanie osób aktywnie społecznych, którzy są
przykładem postaw pro obywatelskich. Kandydatury do tytułu „Społecznika Roku ....... Gminy Przytoczna”
moŊna zgłaszać do dnia 1 grudnia .......... r. na adres: „Rada Gminy Przytoczna, ul. Rokitniańska 4”.
4 12

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

1413
14 13

UCHWAŁA NR IX/55/11
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWIE
z dnia 26 maja 2011r.
w sprawie: wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Sława na rok 2011
Na podstawie art. 34 a ust. 1 w związku z art. 9 ust. 1
pkt 10b ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne
(tj. Dz. U. z 2005r., Nr 239, poz. 2019 ze zm.) Rada
Miejska w Sławie uchwala, co następuje:
§ 1. Do wykazu kąpielisk Gminy Sława na rok
2011 wpisuje się następujące kąpieliska:
1) na Jeziorze Sławskim
a) kąpielisko organizowane przez Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie,
2) na Jeziorze Tarnowskim Małym
a) kąpielisko przy Oņrodku Wypoczynkowym
„Miedziak” w Tarnowie Jeziernym, organizowane przez Zarząd Zakładowy Związku
Zawodowego Pracowników Przemysłu Mie-

dziowego przy Zg. „Polkowice – Sieroszowice”, Kazimierzów.
§ 2. Na rok 2011 ustala się sezon kąpielowy na
terenie Gminy Sława w okresie od 15.06.2011r. do
15.09.2011r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sławy.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Aleksander Polański

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 75

– 7052 –

Poz. 1414, 1415

1414
14 14

UCHWAŁA NR VIII/72/11
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH
z dnia 26 maja 2011r.
w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie na rok 2011
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zmiany:
Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806; Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568; Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; Dz. U. z 2005r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; Dz. U.
z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U.
z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; Dz. U.
z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106,
poz. 675, Nr 40, poz. 230) oraz art. 34a ust.1 i art. 9
ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku prawo wodne
(tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019;
zmiany: Dz. U. z 2001r. Nr 115, poz. 1229; Dz. U.
z 2005r. Nr 175, poz. 1462, Nr 267, poz. 2255; Dz. U.
z 2006r. Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658; Dz. U.
z 2007r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75,
poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 147, poz. 1033, Nr 176,
poz. 1238, Nr 181, poz. 1286, Nr 231, poz. 1704;
Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227, Nr 227, poz. 1505;

Dz. U z 2009r. Nr 168, poz. 1323, Nr 215, poz. 1664;
Dz. U. z 2010r. Nr 44, poz. 253, Nr 96, poz. 620,
Nr 182, poz. 1228; Dz. U. z 2011r. Nr 32, poz. 159)
Rada Miejska w Strzelcach Krajeńskich uchwala, co
następuje:
§ 1. Okreņla się wykaz kąpielisk na terenie Gminy
Strzelce Krajeńskie na 2011 rok:
1) Kąpielisko w miejscowoņci Długie nad Jeziorem Lipie, gmina Strzelce Krajeńskie.
§ 2. Na rok 2011 ustala się sezon kąpielowy na
terenie kąpieliska w miejscowoņci Długie w okresie
od 24 czerwca 2011 roku do 31 sierpnia 2011 roku.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Krajeńskich.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Grochala
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UCHWAŁA NR VIII/33/2011
RADY GMINY BYTNICA
z dnia 27 maja 2011r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom realizującym
w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym
wymiarze godzin, pedagogom, psychologom, logopedom i doradcom zawodowym
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 i art. 91d pkt 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela
(t.j. Dz. U. z 2006 roku Nr 97, poz. 674 ze zmianami)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Przepisy uchwały stosuje się do nauczycieli
zatrudnionych w jednostkach oņwiatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bytnica.
§ 2. 1. Nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki okreņlone dla stanowisk
o róŊnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze

godzin ustala się pensum proporcjonalne w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć.
2. Pensum proporcjonalne, o którym mowa
w ust 1, ustala się w następujący sposób: sumę
przydzielonych nauczycielowi godzin naleŊy podzielić przez sumę przydzielonych mu częņci etatów;
uzyskany wynik zaokrąglić do liczby całkowitej.
3. Godziny realizowane powyŊej ustalone pensum proporcjonalne stanowią godziny ponadwymiarowe zgodnie z 35 ust 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela.
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§ 3. Okreņla się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
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i opiekuńczych dla stanowiska jak niŊej:

stanowisko
pedagog, psycholog, logopeda

Tygodniowy wymiar godzin zajęć
22

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bytnica

§ 5. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Przewodniczący Rady
Tomasz Kotlarz
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UCHWAŁA NR VIII/28/11
RADY GMINY ŚWIDNICA
z dnia 30 maja 2011r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment
działki Nr 472/3 we wsi Słone, gmina Świdnica
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 20 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003r.,
poz. 717 ze zm.) uchwala się, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący fragment działki Nr 472/3 o powierzchni ok. 1ha we wsi Słone,
gmina Ņwidnica.
2. Integralnymi częņciami uchwały są:
1) rysunek w skali 1:1000 terenu wymienionego
w § 1 ust. 1 stanowiący załącznik Nr 1;
2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleŊą do zadań własnych
gminy oraz zasad ich finansowania, stanowiące
załącznik Nr 2.
§ 2. Uchwała niniejsza jest zgodna z:
1) uchwałą Nr VII/41/10 Rady Gminy Ņwidnica,
z dnia 15 wrzeņnia 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie Słone;
2) ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
Gminy
Ņwidnica uchwalonego uchwałą Nr V/13/2000
Rady Gminy Ņwidnica z dnia 29 czerwca 2000r.
§ 3. Ilekroć w ustaleniach niniejszej uchwały jest
mowa o:

1) planie – naleŊy przez to rozumieć miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 1 ust. 1;
2) rysunku – naleŊy przez to rozumieć graficzny
zapis planu przedstawiony na mapie w skali
1:1000, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej
uchwały;
3) uciąŊliwoņci – naleŊy przez to rozumieć przekroczenie standardów jakoņci ņrodowiska,
w tym zjawiska lub stany utrudniające Ŋycie albo dokuczliwe dla otaczającego terenu,
a zwłaszcza hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie, zanieczyszczenie
wody, gleby i powietrza (w tym uciąŊliwe zapachy) oraz zanieczyszczenia odpadami – przekraczające obowiązujące wielkoņci normowe oraz
ograniczone w oparciu o przepisy odrębne;
4) usługach – naleŊy przez to rozumieć takie usługi, które słuŊą zaspokojeniu podstawowych potrzeb ludnoņci, m.in.: handel, edukację, opiekę
zdrowotną i nie wytwarzają dóbr materialnych
oraz nie naleŊą do przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na ņrodowisko zgodnie
z przepisami odrębnymi;
5) przepisach odrębnych – naleŊy przez to rozumieć aktualne w momencie realizacji niniejszej
uchwały przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, normy branŊowe oraz ograniczenia
w dysponowaniu terenem wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych.
§ 4. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) linie rozgraniczające tereny o róŊnym przeznaczeniu lub róŊnych zasadach zagospodarowania;
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2) nieprzekraczalna linia zabudowy, tzn. linia
ograniczająca obszar, na którym dopuszcza się
realizację obiektów kubaturowych, z uwzględnieniem pkt 3;
3) linie wyznaczające korytarz infrastruktury technicznej, w którym obowiązują ustalenia par.13.
Rozdział 2
Przeznaczenie terenów
§ 5. 1. Na obszarze objętym planem wyznacza
się:
1) oznaczone na rysunku symbolem MN – tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na
wydzielonych działkach, z dopuszczeniem usług
wbudowanych w parterach budynków – maksymalnie do 30% powierzchni zabudowy na
działce;
2) teren drogi wewnętrznej oznaczony na rysunku
symbolem KDW.
Rozdział 3
Zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego
§ 6. Ustala się na terenach oznaczonych na rysunku symbolem MN:

Poz. 1416

wanego na rysunku planu, ich zakres i warunki konserwatorskie naleŊy uzgodnić z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
2. Osoby, które w trakcie prowadzenia robót budowlanych na obszarze objętym planem odkryją
przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, Ŋe
jest on zabytkiem, są zobowiązane:
1) wstrzymać wszelkie prace, mogące uszkodzić
lub zniszczyć znalezisko;
2) zabezpieczyć znalezisko i miejsce jego odkrycia;
3) niezwłocznie powiadomić o tym Wójta Gminy
Ņwidnica, Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub Powiatowego Konserwatora Zabytków.
3. Nie ustanawia się szczególnych zasad ochrony
dóbr kultury współczesnej z uwagi na ich brak
w obszarze objętym planem.
Rozdział 6
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych
§ 9. Plan nie wprowadza ustaleń dotyczących
kształtowania przestrzeni publicznych z uwagi na ich
brak w obszarze objętym planem.
Rozdział 7

1) sytuowanie budynków główną kalenicą równolegle lub prostopadle do drogi wewnętrznej
KDW;

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
i zagospodarowania terenów

2) ogrodzenie terenu aŊurowe z elementów drobnowymiarowych:

§ 10. 1. Ustala się na terenach oznaczonych na
rysunku symbolem MN:

a) z dopuszczeniem siatki na granicach nie sąsiadujących z drogą;

1) sytuowanie po jednym budynku mieszkalnym
na działce;

b) z zakazem stosowania prefabrykowanych
przęseł betonowych.

2) moŊliwoņć sytuowania na zapleczach działek
obiektów towarzyszących zabudowie mieszkaniowej, tj. garaŊy, budynków gospodarczych
oraz małej architektury, w tym altan, basenów
kąpielowych, stawów do 50m2 powierzchni
i głębokoņci do 1,5m;

Rozdział 4
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego
§ 7. 1. Ustala się na terenach MN dopuszczalne
poziomy hałasu w ņrodowisku, zgodnie z przepisami
odrębnymi.
2. UciąŊliwoņć ewentualnych usług na terenach
MN nie moŊe wykraczać poza granice działki, na
której dana usługa jest zlokalizowana.
3. Zakazuje się lokalizacji inwestycji mogących
znacząco oddziaływać na ņrodowisko.
4. Zakazuje się odprowadzania ņcieków bytowych do wód i gruntu.
5. Nie ustanawia się szczególnych zasad ochrony
krajobrazu kulturowego z uwagi na brak elementów
podlegających ochronie.
Rozdział 5
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.
§ 8. 1. W przypadku prowadzenia prac ziemnych
w granicach stanowiska archeologicznego, wryso-

3) sytuowanie zabudowy względem granic działki
zgodnie z obowiązującymi przepisami;
4) formę zabudowy jako budynki wolnostojące,
parterowe z poddaszem, z moŊliwoņcią podpiwniczenia;
5) wysokoņć budynków mierzoną od poziomu terenu do poziomu najwyŊszego okapu maksymalnie do 4m;
6) dachy budynków dwu- lub wielospadowe,
o kącie nachylenia połaci 35o-50o, z moŊliwoņcią
montaŊu okien połaciowych, lukarn, itp, kryte
dachówką lub blachą imitującą dachówkę,
w odcieniach ceramiki naturalnej, brązu, czerwieni, grafitu;
7) powierzchnię zabudowy maksymalnie do 30%
powierzchni działki;
8) szerokoņć elewacji frontowych budynków
mieszkalnych 8m – 20m, innych budynków
3m – 20m;
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9) teren biologicznie czynny stanowiący co najmniej 60% powierzchni działki;

§ 15. 1. Ustala się następujące ogólne zasady
uzbrojenia terenów :

10) co najmniej 1 miejsce parkingowe na kaŊdej
działce, wliczając garaŊ;

1) sieci uzbrojenia technicznego terenu naleŊy
prowadzić w obrębie linii rozgraniczających
drogi KDW;

11) wjazdy na teren MN z drogi wewnętrznej KDW
oraz z przylegającej drogi gminnej (poza obszarem planu);
2. Przed realizacją nowej zabudowy zaleca się
wykonanie szczegółowych badań geologicznoinŊynierskich na terenie objętym inwestycją.
Rozdział 8
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów
górniczych, a także narażonych na
niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych
osuwaniem się mas ziemnych
§ 11. Plan nie wprowadza ustaleń dotyczących
granic i sposobów zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów
górniczych, a takŊe naraŊonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagroŊonych osuwaniem się mas
ziemnych – z uwagi na brak takich terenów i obiektów w obszarze objętym planem.
Rozdział 9
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału
nieruchomości objętych planem miejscowym
§ 12. Na terenach MN nowo wydzielana działka,
z wyjątkiem działek pod urządzenia infrastruktury
technicznej, musi spełniać poniŊsze warunki:
1) posiada dostęp do drogi;
2) minimalna szerokoņć frontu wynosi 20m;
3) minimalna powierzchnia wynosi 1000m2.
Rozdział 10
Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy
§ 13. W korytarzu infrastruktury technicznej,
o którym mowa w par. 4 pkt 3, obowiązuje zakaz
zadrzewiania oraz zakaz zabudowy kubaturowej do
momentu likwidacji napowietrznej linii elektroenergetycznej w tym obszarze.
Rozdział 11
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

2) dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na terenach MN na wydzielonych działkach, o ile nie zostaną zakłócone podstawowe funkcje tych terenów;
3) zabrania się projektowania naziemnych sieci
uzbrojenia technicznego z wyjątkiem przyłączy
o charakterze czasowym.
2. Ustala się dostawy wody dla odbiorców jak
i do celów przeciwpoŊarowych z istniejącej sieci
wodociągowej w ulicy Słonecznej.
3. Ustala się odprowadzanie ņcieków bytowych
do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Słonecznej. Zakazuje się budowy przydomowych
oczyszczalni ņcieków i zbiorników na ņcieki.
4. Ustala się odprowadzanie wód opadowych do
indywidualnych zbiorników zlokalizowanych na poszczególnych działkach lub ich zatrzymanie na terenie poszczególnych działek.
5. Dopuszcza się budowę sieci gazowej.
6. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
1) ustala się zasilanie z sieci kablowej wyprowadzonej z istniejącej stacji elektroenergetycznej
(poza obszarem planu);
2) dopuszcza się usunięcie z obszaru planu istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej;
3) dopuszcza się zaopatrzenie w energię elektryczną z indywidualnych ňródeł energii odnawialnej.
7. Ustala się ogrzewanie bezspalinowe lub
z wykorzystaniem paliw i urządzeń zapewniających
minimalną iloņć emisji zanieczyszczeń do powietrza.
Zakazuje się stosowania paliw i urządzeń do ich
spalania nie spełniających przepisów odrębnych
dotyczących ochrony ņrodowiska naturalnego.
8. Ustala się segregację odpadów i ich gromadzenie na terenie działek do czasu wywiezienia odpadów na składowisko lub miejsce ich odzysku.
9. W zakresie budowy sieci telekomunikacyjnych
ustala się realizację systemu kablowej i radiodostępowej sieci telefonicznej.
Rozdział 12

§ 14. 1. Ustala się parametry drogi wewnętrznej
oznaczonej na rysunku symbolem KDW:

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urządzania i użytkowania terenów

1) minimalna szerokoņć w liniach rozgraniczających: 10m;

§ 16. Do momentu realizacji ustaleń niniejszego
planu sposób uŊytkowania i zagospodarowania terenów pozostaje dotychczasowy.

2) dostępnoņć z ulicy Słonecznej (poza obszarem
planu).
2. Projektowana droga wewnętrzna KDW stanowi jednoczeņnie drogę poŊarową do terenów MN.
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Rozdział 13
Przepisy końcowe
§ 17. Na podstawie art.36 ust.4 ustawy z dnia
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla terenów przeznaczonych
do zagospodarowania ustala się stawkę procentową
słuŊącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartoņci
nieruchomoņci w wysokoņci 30%.

Poz. 1416

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Ņwidnica.
§ 19. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie
30 dni od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Eliasz Madej
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Załącznik
do uchwały Nr VIII/28/11
Rady Gminy Świdnica
z dnia 30 maja 2011 r.
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a) finansowane przez gminę:

Załącznik
do uchwały Nr VIII/28/11
Rady Gminy Świdnica
z dnia 30 maja 2011r.

budowa wodociągu gminnego,
budowa sieci kanalizacji sanitarnej,
b) finansowane przez inwestora zewnętrznego:

Rozstrzygnięcie

budowa sieci gazowej,

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.

budowa sieci energetycznej.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.),
art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) i art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy
z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), uchwały Rady
Gminy Ņwidnica Nr III/25/04 z dnia 9 czerwca 2004r.
w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Ņwidnica, Nr VII/31/05 z dnia 29 sierpnia 2005r.
w sprawie zmian do uchwały Rady Gminy Ņwidnica
Nr III/25/04,Nr II/16/09 z dnia 20 marca 2009r.
w sprawie zmiany uchwały Nr VII/31/05 Rady Gminy
Ņwidnica z dnia 29 sierpnia 2005r. dotyczącej przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Ņwidnica,
Nr I/3/10 z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie zmiany
uchwały Nr II/16/09 z dnia 20 marca 2009r. dotyczącej przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy
Ņwidnica Rada Gminy Ņwidnica rozstrzyga, co następuje:

2. Sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, naleŊących do zadań własnych
gminy i finansowanych przez Gminę, wymienionych
w pkt. 1 „a”, odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, z terminem realizacji po
2020 roku. Wczeņniejsza realizacja tej infrastruktury,
będzie moŊliwa jedynie w przypadku jej sfinansowania, za odrębnym porozumieniem, przez inwestora zewnętrznego. Porozumienie musi okreņlać wzajemne obowiązki stron porozumienia, jego przedmiot i sposób rozliczeń finansowych.
3. Okreņla się zasady finansowania wymienionych inwestycji naleŊących do zadań własnych gminy, zgodnie z przepisami o finansach publicznych,
z moŊliwoņcią wykorzystania ņrodków z:
a) budŊetu gminy, zgodnie z uchwałą budŊetową,
b) kredytów i poŊyczek,
c) obligacji komunalnych,
d) udziału inwestorów zewnętrznych, w oparciu
o odrębne porozumienia.

1. Zapisane w planie inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które naleŊą do zadań własnych gminy są:

===================================================================================
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UCHWAŁA NR VII/35/11
RADY GMINY NOWA SÓL
z dnia 31 maja 2011r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków, formy i zakresu oraz trybu postępowania w sprawie
udzielania pomocy uzdolnionym uczniom Gminy Nowa Sól
Na podstawie art. 90 t ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzeņnia 1991r o systemie oņwiaty (tj. Dz. U. z 2004r.
Nr 256, poz. 2572 z póňn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się, Ŋe pomoc dla szczególnie uzdolnionych uczniów ma formę jednorazowego stypendium pienięŊnego.
§ 2. Stypendium mogą otrzymać uczniowie szkół
klasy VI szkoły podstawowej i klasy III gimnazjum,
dla których organem prowadzącym jest gmina Nowa Sól.
§ 3. Ustala się następujące warunki przyznawania stypendiów:

1) uzyskanie wysokich ocen w nauce tj. ņredniej
powyŊej 5.3 oraz wzorowej oceny ze sprawowania,
2) szczególne osiągnięcia związane z procesem
nauczania a w szczególnoņci: laureatom krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych
olimpiad, konkursów oraz uczniom wybitnie
uzdolnionych w danej dziedzinie.
3) stypendium wypłacane będzie po zakończeniu
roku szkolnego.
4) wysokoņć indywidualnych stypendiów ustalać
będzie kapituła powołana przez Wójta Gminy
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z uwzględnieniem ņrodków przewidzianych na
ten cel w budŊecie.
§ 4. 1. Ustala się następujący tryb przyznawania
stypendiów, po zasięgnięciu opinii Kapituły:
2. Stypendium moŊe być przyznane na wniosek
złoŊony przez: dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
3. Do wniosku załącza się dokumenty potwierdzające szczególne osiągnięcia i wyniki w nauce
uwierzytelnione przez dyrektora szkoły, do której
uczęszcza uczeń.
4. Wnioski składa się w Urzędzie Gminy
w terminie do 7 dni przed zakończeniem roku szkolnego.
5. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do
uchwały.
6. Wnioski złoŊone po terminie nie będą rozpatrywane.
7. Wnioski oceniane są i opiniowane przez Kapitułę – wszyscy z prawem głosu, w składzie:
1) Wójt lub jego przedstawiciel – 1 osoba;
2) Sekretarz Gminy;
3) Dyrektorzy szkół – 3 osoby;

Poz. 1417

9. Wypłata stypendium nastąpi w dniu zakończenia roku szkolnego lub w ciągu 7 dni od zakończenia roku szkolnego w kasie Urzędu Gminy lub na
wskazane konto opiekuna prawnego.
10. Od decyzji niekorzystnych dla wnioskodawcy
lub stypendysty moŊna odwołać się w terminie 3 dni
do Wójta Gminy o ponowne rozpatrzenie wniosku.
11. Wójt rozpatruje odwołanie w terminie 3 dni
od jego złoŊenia.
12. Decyzja Wójta po rozpatrzeniu odwołania
jest ostateczna.
§ 5. Tryb i warunki przyznawania stypendiów
podaje się do wiadomoņci uczniom poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeniach w gminnych szkołach.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XI/37/07 Rady Gminy
Nowa Sól z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie zasad
i trybu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół
prowadzonych przez Gminę Nowa Sól.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 8. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

4) Przedstawiciele Rady Gminy – 3osoby.

Przewodniczący Rady
Zbigniew Ogrodniczuk

8. Przyznane stypendia zatwierdza Wójt Gminy.
Załącznik
do uchwały Nr VII/35/11
Rady Gminy Nowa Sól
z dnia 31 maja 2011r.
WNIOSEK
O PRZYZNANIE STYPENDIUM RADY GMINY NOWA SÓL
1. Dane osobowe kandydata:
a/ nazwisko ucznia ………………………………………………………………………………………………………………
b/ imię …………………………………………………………………………………………………………………………….
c/ nazwa szkoły …………………………………………………………...……………………………………………………..
d/ adres zamieszkania ucznia ………………………………………………………..………………………………………..
2. Dane o dorobku kandydata, szczególnych osiągnięciach:
…………………………………………………………………………………………….......……………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Ņrednia ocen ………………………………………………………………………………………………………………….
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4. Ocena z zachowania …………………………………………………………………………………………………………
5. Nr uchwały Rady Pedagogicznej ………………………………………………………………………………………….

…………………………………..……………………
(data i podpis Dyrektora szkoły)
WyraŊam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka dla potrzeb przyznania stypendium, zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1007r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r. Nr 133, poz.883)

…………………………………………
(podpis rodzica lub opiekuna prawnego)
Decyzja Kapituły z dnia …………………
w składzie:
1. …………………………………………………..
2. …………………………………………………..
3. …………………………………………………..
4. …………………………………………………..
5. ……………………………………………….….
6. …………………………………………………..
7. ……………………………………………….….
8. ………………………………………………….
Kapituła po rozpatrzeniu wniosku o przyznanie stypendium i po zapoznaniu się ze złoŊonymi dokumentami
postanowiła:
Przyznać stypendium w wysokoņci …………………………………………………………………………………………
Słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………….
Podpisy członków Kapituły:
1. ………………………………..
2. …………………………….….
3. …………………………….….
4. ………………………………..
5. ………………………………..
6. ………………………………..
7. ………………………………..
8. ………………………………..
Stanowisko Wójta Gminy Nowa Sól:
………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………….
(data)
14 17

………………………………………..
(podpis Wójta Gminy)
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UCHWAŁA NR VII/36/11
RADY GMINY NOWA SÓL
z dnia 31 maja 2011r.
w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Rudno
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia
8 marca1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póňn. zm.) Rada
Gminy Nowa Sól uchwala, co następuję:
§ 1. 1. Nadaje się nazwę ulicy „Akacjowa” połoŊonej w miejscowoņci Rudno, oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działkę pod Nr 306.
2. PołoŊenie ulicy okreņla szkic sytuacyjny, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Nowa Sól.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Zbigniew Ogrodniczuk
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do uchwały Nr VII/36/11
Rady Gminy Nowa Sól
z dnia 31 maja 2011r.
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UCHWAŁA NR VII/37/11
RADY GMINY NOWA SÓL
z dnia 31 maja 2011r.
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Lubieszów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia
8 marca1990r. o samorządzie gminnym (tekst. jedn.
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póňn. zm.) Rada
Gminy Nowa Sól uchwala, co następuję:

4) Osiedle Słoneczne w skład, których wchodzą
działki o numerach ewidencyjnych: 294, 242/5,
242/14, 242/83, 242/71, 242/91, 242/60, 242/41,
242/32, 242/24, 242/47, 242/92, 242/4.

§ 1. 1. 1.Nadaje się w miejscowoņci Lubieszów
w gminie Nowa Sól następujące nazwy ulic:

§ 2. PołoŊenie ulic okreņla szkic sytuacyjny, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.

1) Osiedle Nad Stawem w skład, których wchodzą
działki o numerach ewidencyjnych: 26/19,
26/18, 26/20.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Nowa Sól.

2) Osiedle Zielone Wzgórze w skład, których
wchodzą działki o numerach ewidencyjnych:
22/14, 22/15.
3) Osiedle Zielona Polana w skład, których wchodzą działki o numerach ewidencyjnych: 97/8,
97/7, 87/10, 79/6.

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Zbigniew Ogrodniczuk
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Rady Gminy Nowa Sól
z dnia 31 maja 2011r.
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UCHWAŁA NR VII/38/11
RADY GMINY NOWA SÓL
z dnia 31 maja 2011r.
w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Nowa Sól
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 zmianami) oraz art. 403
ust. 2 i 4 i ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011r.
prawo ochrony ņrodowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25,
poz. 150 ze zmianami) uchwala się co następuje:

§ 7. Ubiegający się o dofinansowanie muszą
spełnić łącznie następujące warunki:

§ 1. Ustala się zasady i tryb udzielania dotacji
z budŊetu Gminy Nowa Sól na usuwanie wyrobów
zawierających azbest.

3) zgłoszenie do Starostwa Powiatowego w Nowej Soli zamiaru zmiany pokrycia dachowego,

§ 2. O dotacje celowe z budŊetu Gminy Nowa
Sól mogą ubiegać się podmioty wymienione
w art. 403 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy prawo ochrony
ņrodowiska a w szczególnoņci:
a) osoby fizyczne,
b) wspólnoty mieszkaniowe,
c) osoby prawne,
d) przedsiębiorcy;

1) posiadać tytuł prawny do nieruchomoņci,
2) nieruchomoņć musi być ujęta w inwentaryzacji
wyrobów zawierających azbest,

4) pozytywna opinia Starosty Nowosolskiego
w sprawie zmiany poszycia dachowego,
5) pisemna zgoda na wejņcie z robotami budowlanymi na teren nieruchomoņci.
§ 8. Po weryfikacji wniosku zawarta zostanie
umowa na dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest z budynków.
§ 9. Wzór umowy, stanowiący załącznik Nr 2 do
niniejszej uchwały.

e) jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami
prawnymi.

§ 10. Dotacja rozliczona zostanie na podstawie
faktury lub innego równowaŊnego dowodu zapłaty
przedłoŊonego po wykonaniu i odbiorze zadania.

§ 3. Dotacji udziela się na:

§ 11. W celu rozliczenia dotacji Gmina zastrzega
sobie prawo dokonania kontroli wykonania zadania.

1) demontaŊ pokrycia lub innych wyrobów zawierających azbest,
2) transport odpadu niebezpiecznego z miejsca
rozbiórki do miejsca unieszkodliwiania poprzez
składowanie,
3) unieszkodliwianie poprzez składowanie odpadu
niebezpiecznego na składowisku.
§ 4. W przypadku, w którym sfinansowanie stanowić będzie pomoc publiczną mają zastosowanie
przepisy dotyczące udzielania pomocy publicznej.
§ 5. Kwota dotacji wynosi 100% kasztów kwalifikowanych obejmujących koszty demontaŊu, transportu i zdeponowania odpadów na składowisku.
§ 6. Wzór wniosku o przyznanie sfinansowania
stanowi załącznik do uchwały i jest do pobrania na
stronie www.gminanowasol.pl lub w Urzędzie Gminy Nowa Sól ul. Moniuszki 3a w Ref. Inwestycji Gospodarki Gminnej Rolnictwa i Ochrony Ņrodowiskapok. 1.

§ 12. Dotacje naleŊy wykorzystać w terminie do
30 listopada 2011r. Niewykorzystana częņć dotacji
podlega zwrotowi do 15 grudnia 2011r. Od kwot
dotacji zwróconych po terminie nalicza się odsetki
w wysokoņci jak dla zaległoņci podatkowych, począwszy od dnia następującego po upływie terminu
zwrotu.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Nowa Sól.
§ 14. Traci moc uchwała Rady Gminy Nowa Sól
z dnia 28 kwietnia 2011r. Nr VI/32/2011 w sprawie
zasad udzielania dotacji z budŊetu Gminy na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowa Sól.
§ 15. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Zbigniew Ogrodniczuk
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VII/38/11
Rady Gminy Nowa Sól
z dnia 31 maja 2011 r.

..........................................................
(imię i nazwisko)
...........................................................
(adres)
...........................................................
(nr dowodu osobistego/ przez kogo wydany)
.........................................................
(nr telefonu)

...................................................
(miejscowoņć, data)

Wójt Gminy Nowa Sól
ul. Moniuszki 3a
67-100 Nowa Sól
WNIOSEK
o dofinansowanie realizacji przedsięwzięć związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Nowa Sól
1. Lokalizacja planowanych prac:
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
2. Obręb i numer działki:
…………………………………........................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Prace związane z usuwaniem azbestu obejmują *:
budynek mieszkalny
budynek gospodarczy
budynek garaŊowy
altanę działkową
inne .......................................................................................................................................................................
4. Charakterystyka prac – usuwanie azbestu obejmuje demontaŊ *:
płyt dachowych – płaskich / falistych
płyt elewacyjnych – płaskich / falistych
5. Przewidywane iloņci odpadów zawierających azbest [m2 lub kg]: .....................................................................
6. Planowany termin realizacji prac: od dnia ................................................. do dnia.............................................

* - niepotrzebne skreņlić
...................................................
(podpis)

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 75

– 7067 –

Poz. 1420
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VII/38/11
Rady Gminy Nowa Sól
z dnia 31 maja 2011r.

UMOWA Nr ..................................
W dniu ............. ........ r. w ................. pomiędzy:
Gminą Nowa Sól ul. Moniuszki 3a, 67-100 Nowa Sól, reprezentowaną przez
Jarosława Dykiel – Wójt Gminy Nowa Sól,
Barbarą Gardzioła- Skarbnik Gminy Nowa Sól
zwanym dalej Gminą Nowa Sól
a Panią/Panem ......................., zam. przy ul. ........................... zwanym dalej uŊytkownikiem, realizującym
przedsięwzięcie związane z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest pochodzących
z demontaŊu materiałów budowlanych zawierających azbest z……………………………………….., zlokalizowanych na terenie nieruchomoņci stanowiącej własnoņć ..................., oznaczonej jako działka gruntu
nr ........., obręb ......................,
została zawarta umowa o następującej treņci:
§1
1. Działając na podstawie Uchwały Rady Gminy Nowa Sól Nr VII/38/11 z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budŊetu gminy na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowa
Sól, Gmina zobowiązuje się dofinansować częņć kosztów realizacji zamierzonego przedsięwzięcia związanego z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z demontaŊu materiałów
budowlanych w postaci ......................, z transportem …………………… na składowisko odpadów niebezpiecznych posiadające zezwolenie na przyjmowanie tego typu odpadów oraz z ich umieszczeniem na składowisku.
2. DemontaŊ .......................... stanowiących…………………………………………………, zlokalizowanych na
terenie nieruchomoņci oznaczonej jako działka nr .......... obręb ............, stanowiącej własnoņć Pani/Pana
.................., wykonany zostanie przez
......................................... z siedzibą przy ul. .........................
w ................., posiadający decyzję Starosty ....................Nr ........................ z dnia ................ zatwierdzającą
program gospodarki odpadami niebezpiecznymi powstającymi w wyniku działalnoņci.
3. Transportu odpadów, o których mowa w ust. 1 oraz ich unieszkodliwienia dokona ................................
z siedzibą przy ul. .................... w .............., posiadająca decyzję Wojewody ........... Nr ...................................
z dnia .................... zezwalającą na prowadzenie działalnoņci w zakresie unieszkodliwiania i transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.
§2
UŊytkownik oņwiadcza, Ŋe znane są mu wymogi formalne, jakim ma odpowiadać wniosek
i jakie zobowiązany jest spełnić dla uzyskania dofinansowania stanowiącego przedmiot umowy, okreņlone w regulaminie stanowiącym załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Nowa Sól Nr ................. z dnia ...................... r.
§3
1. Kwota dofinansowania wyliczona zostanie na podstawie faktury wykonawcy) za wykonanie prac związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest pochodzących z demontaŊu materiałów
budowlanych zawierających azbest, za ich transport i składowanie i stanowić będzie 15% ich łącznej wartoņci brutto, niezaleŊnie od liczby budynków, z których usuwane będą te odpady.
2. UŊytkownik otrzyma wyliczenie kosztów stanowiących 15% dotacji z budŊetu gminy na zakres robót dotyczącego wniosku.
3. Kwotę dofinansowania, o którym mowa w § 3 ust. 1, Gmina Nowa Sól przekaŊe Wykonawcy zadania na
rachunek w terminie 21 dni począwszy od dnia spełnienia przez UŊytkownika wymagań formalnych, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2.
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§4
Termin rozpoczęcia prac związanych z usuwaniem azbestu datuje się na .............. ............ r.
Termin zakończenia prac związanych z usuwaniem azbestu datuje się na ........................... r.
§5
Gmina Nowa Sól odmówi dofinansowania, o którym mowa w § 3 ust. 1, w razie niedopełnienia przez UŊytkownika któregokolwiek z warunków okreņlonych umową.
§6
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treņci niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaŊnoņci.
§7
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właņciwy
miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.
§8
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Gmina Nowa Sól,
a jeden egzemplarz UŊytkownik.

GMINA NOWA SÓL

UŉYTKOWNIK

42 0
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UCHWAŁA NR IX/84/2011
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE
z dnia 31 maja 2011r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Na podstawie art. 33 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia
4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do
lat 3, (Dz. U. Nr 45, poz. 235), art. 18 ust. 2 pkt. 15
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póňn zm.)
uchwala, co następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ņwiebodzina.

§ 1. Ustala się opłatę za dokonanie wpisu do rejestru Ŋłobków i klubów dziecięcych prowadzonego
przez Burmistrza Ņwiebodzina w wysokoņci 350zł
(słownie złotych: trzysta pięćdziesiąt 00/100).

Przewodniczący Rady
Tomasz Olesiak

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
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UCHWAŁA NR IX/85/2011
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE
z dnia 31 maja 2011r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom i placówkom prowadzonym przez
osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Świebodzin
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 tekst jednolity z póňn. zm.)
oraz art. 80 ust. 4 oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia
7 wrzeņnia 1991r. o systemie oņwiaty (Dz. U. z 2004r.
Nr 256, poz. 2572 tekst jednolity z póňn. zm.),
uchwala się, co następuje:
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliŊszego
okreņlenia o:
1) ustawie – naleŊy przez to rozumieć ustawę
z dnia 7 wrzeņnia 1991r. o systemie oņwiaty;
2) oņwiatowych jednostkach organizacyjnych –
naleŊy przez to rozumieć jednostki organizacyjne wymienione w § 2;
3) organie prowadzącym – naleŊy przez to rozumieć osoby fizyczne lub osoby prawne inne niŊ
Gmina Ņwiebodzin prowadzące oņwiatowe
jednostki organizacyjne;
4) Gminie – naleŊy przez to rozumieć Gminę
Ņwiebodzin.
§ 2. Uchwała okreņla tryb udzielania i rozliczania
dotacji na finansowanie działalnoņci oņwiatowych
jednostek organizacyjnych, znajdujących się na terenie Gminy Ņwiebodzin, prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niŊ Gmina Ņwiebodzin:
1) publicznych i niepublicznych przedszkoli, zespołów wychowania przedszkolnego lub punktów przedszkolnych;
2) publicznych szkół;
3) niepublicznych szkół:
a) z uprawnieniami szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny,
b) innych niepublicznych szkół o uprawnieniach
szkół publicznych.
§ 3. 1. Podstawę obliczenia dotacji stanowią, dla:
1) publicznych przedszkoli – wydatki bieŊące przeliczone na jedno dziecko w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę, z tym Ŋe
na dziecko niepełnosprawne kwota przewidziana na niepełnosprawne dziecko przedszkola lub
oddziału przedszkolnego w częņci oņwiatowej
subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę
i rzeczywista liczba dzieci;
2) niepublicznych przedszkoli – 75% ustalonych
w budŊecie Gminy wydatków bieŊących pono-

szonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę w przeliczeniu na jedno
dziecko, z tym Ŋe na dziecko niepełnosprawne
w wysokoņci równej kwocie przewidzianej na
niepełnosprawne dziecko przedszkola lub oddziału przedszkolnego w częņci oņwiatowej
subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę
oraz rzeczywista liczba dzieci;
3) publicznych zespołów wychowania przedszkolnego lub punktów przedszkolnych – 85% wydatków bieŊących w przeliczeniu na jedno
dziecko w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę i rzeczywista liczba dzieci;
4) niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego lub punktów przedszkolnych – 40%
wydatków bieŊących w przeliczeniu na jedno
dziecko w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę oraz rzeczywista liczba dzieci;
5) publicznych szkół – wydatki przeliczone na jednego ucznia w szkołach tego samego typu
i rodzaju prowadzonych przez Gminę, nie niŊsze jednak niŊ kwota przewidziana na jednego
ucznia szkoły danego typu lub rodzaju w częņci
oņwiatowej subwencji ogólnej dla Gminy
i rzeczywista liczba uczniów;
6) niepublicznych szkół, w których realizowany
jest obowiązek szkolny – kwota przewidziana
na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły
w częņci oņwiatowej subwencji ogólnej dla
Gminy oraz rzeczywista liczba uczniów;
7) niepublicznych szkół, niewymienionych w pkt 6
– 50% ustalonych w budŊecie Gminy wydatków
bieŊących ponoszonych w szkołach publicznych
tego samego typu i rodzaju prowadzonych
przez Gminę, w przeliczeniu na jednego ucznia
oraz rzeczywista liczba uczniów. W przypadku
braku na obszarze Gminy Ņwiebodzin szkoły
danego typu lub rodzaju podstawą ustalenia
wysokoņci dotacji są wydatki bieŊące ponoszone przez najbliŊszą gminę lub powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub
rodzaju.
§ 4. 1. Organ prowadzący oņwiatową jednostkę
organizacyjną, składa wniosek o udzielenie dotacji
do Burmistrza Ņwiebodzina.
2. Zakres danych, które powinny być zawarte we
wniosku o udzielenie dotacji okreņla załącznik
Nr 1 do uchwały.
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§ 5. Przyznana dotacja przekazywana jest
w 12 częņciach co miesiąc w terminie do ostatniego
dnia kaŊdego miesiąca.
§ 6. 1. Dotację wypłaca się zaliczkowo, a jej ostateczne rozliczenie następuje po wypłacie ostatniej
częņci.
2. Organ prowadzący sporządza i przekazuje, nie
póňniej niŊ do 20 dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nastąpiło przekazanie częņci
dotacji, rozliczenie z wykorzystania dotacji za okres
od początku roku kalendarzowego do końca danego
miesiąca, z uwzględnieniem aktualnej liczby
uczniów/dzieci z zastrzeŊeniem w ust. 3.
3. Rozliczenie z wykorzystania dotacji w miesiącu grudniu danego roku następuje do dnia 15 stycznia roku następnego.
4. Burmistrz Ņwiebodzina przekazuje organowi
prowadzącemu częņć dotacji za kolejny miesiąc
w wysokoņci
uwzględniającej
aktualną
liczbę
uczniów/dzieci podaną w rozliczeniu, o którym mowa w ust. 2.
5. Wynikająca z rozliczenia nadpłata przekazanej
częņci dotacji podlega zaliczeniu na poczet kolejnej
częņci dotacji lub zwrotowi, w terminie do 31 stycznia roku następnego.
6. W ramach rozliczenia dotacji uprawniona
oņwiatowa jednostka organizacyjna otrzyma wyrównanie kwoty dotacji za rok poprzedni, w terminie
do 31 stycznia danego roku.

Poz. 1422

§ 7. 1. Dotującemu przysługuje prawo kontroli
dowodów wykorzystania dotacji, w szczególnoņci
w zakresie:
1) liczby i wykazu uczniów.
2) liczby i wykazu uczniów.
2. Kontroli dokonuje osoba upowaŊniona przez
Burmistrza Ņwiebodzina.
3. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół.
§ 8. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrana nienaleŊnie albo w nadmiernej
wysokoņci podlega zwrotowi do budŊetu Gminy
Ņwiebodzin zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.
§ 9. Traci moc uchwała Nr XXVIII/365/09 Rady
Miejskiej w Ņwiebodzinie z dnia 12 lutego 2009r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania
dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów o uprawnieniach szkół publicznych oraz jednostek prowadzących inne formy
wychowania przedszkolnego na terenie Gminy
Ņwiebodzin.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ņwiebodzina.
§ 11. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Tomasz Olesiak

7. Zakres danych niezbędnych do rozliczenia dotacji zawiera załącznik Nr 2 do uchwały.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IX/85/2011
Rady Miejskiej w Świebodzinie
z dnia 31 maja 2011r.
WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA ROK ………….…
1. Oznaczenie wnioskodawcy (organu prowadzącego) oraz adres lub siedziba
………………………………………........……………………………………………………………….…………………….…
……………………...........………………………………………………………………………………………………………...
2. Nazwa i adres oņwiatowej jednostki organizacyjnej, dla której ma być udzielona dotacja
….…………………………………………………...........…………………………………………….………………………….
………………………………...........……………………………………………………………………………………………...
3. Typ i rodzaj oņwiatowej jednostki organizacyjnej
……………………………………………………………....……………………………………………………………………..
(publiczna/niepubliczna, przedszkole/szkoła/placówka – np. szkoła podstawowa, gimnazjum

4. Data i nr zezwolenia Burmistrza Ņwiebodzina na prowadzenie oņwiatowej jednostki organizacyjnej publicznej lub w przypadku oņwiatowych jednostek organizacyjnych niepublicznych data i nr zaņwiadczenia
o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
…………………………………………………...........…………………….……………………………………………………
………………………....………………………………………………………………………………………………………….
5. Planowana liczba uczniów/wychowanków/dzieci od dnia 1 stycznia do 31 sierpnia: ………. osób
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- w tym uczniów klas programowo najwyŊszych: ….……. osób
- w tym osób niepełnosprawnych: ….……. osób
6. Planowana liczba uczniów/wychowanków/dzieci od 1 wrzeņnia do 31 grudnia: ….……. osób
- w tym uczniów klas pierwszych: ….……. osób
- w tym osób niepełnosprawnych: ….……. osób
7. Nazwa banku i nr rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja:
…………………………………………………......…………………………………………………..…………………………..
………………………………......………………………………………………………………………………………………….

…………………...............………………………..
(podpis i pieczątka osoby upowaŊnionej do
reprezentowania organu prowadzącego)
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IX/85/2011
Rady Miejskiej w Świebodzinie
z dnia 31 maja 2011r.
ROZLICZENIE DOTACJI
ZA MIESIĄC ………………………… ……………….. ROKU
1. Oznaczenie organu prowadzącego oraz adres lub siedziba
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………....………………………………………………………………………………………………………………...
2. Nazwa i adres oņwiatowej jednostki organizacyjnej
……………………….…….…………………………………………………………………..…………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Okreņlenie typu szkoły/rodzaju placówki ………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………
(np. przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum,

4. Planowana liczba uczniów/wychowanków/dzieci………………….……………………….....………………………..
5. Liczba uczniów/wychowanków/dzieci na 15 dzień miesiąca rozliczeniowego …………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………
(w miesiącu lipcu i sierpniu podać ņrednią liczbę z szeņciu miesięcy poprzedzających wakacje, tj. I-VI)

6. Wysokoņć przekazanej dotacji (narastająco od stycznia) ……………………………..……..…………………….....
7. Wysokoņć naleŊnej dotacji (narastająco od stycznia) ………….………………..…………………………………….
8. Kwota niewykorzystanej dotacji (nadpłata) ……………….………………………..…………………………………...
9. Kwota dotacji do wyrównania (niedopłata) ……………………………………..……………..................................

………………….......……………………..
(podpis i pieczątka osoby upowaŊnionej
do reprezentowania organu prowadzącego)
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UCHWAŁA NR VII.45.2011
RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY
z dnia 2 czerwca 2011r.
w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Łęknica
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 póňn. zm.) oraz art. 14
ust. 5 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia
7 wrzeņnia 1991r. o systemie oņwiaty (Dz. U. z 2004r.
Nr 256, poz. 2572 z póňn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Usługi ņwiadczone przez przedszkole, dla
którego organem prowadzącym jest Gmina Łęknica,
zwanego dalej „przedszkolem”, realizowane są bezpłatnie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego okreņlonej w rozporządzeniu
Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
w wymiarze 5 godzin dziennie, na zasadach okreņlonych w statucie przedszkola.
§ 2. 1. Ņwiadczenia przedszkola, wykraczające
poza realizację podstawy programowej wychowania
przedszkolnego, są odpłatne. W trakcie jednej godziny ņwiadczeń opiekuńczo-wychowawczych udzielanych przez przedszkole, w czasie przekraczającym
5 godzin, przeznaczonym na realizację podstawy
programowej wychowania przedszkolnego, realizowana jest opieka i zajęcia wspierające prawidłowy
rozwój dziecka, zawierająca w szczególnoņci elementy:
1) zajęcia pobudzające u dzieci zainteresowania
otaczającym ņwiatem poprzez wyjņcia plenerowe oraz gry i zabawy badawcze;
2) zajęcia i zabawy tematyczne wspomagające
rozwój społeczno-emocjonalny dziecka;
3) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia artystyczne u dzieci;
4) zajęcia i gry ruchowe wspomagające rozwój
dziecka;
5) gry i zabawy wspomagające i korygujące rozwój mowy dziecka.
2. Za kaŊdą rozpoczętą godzinę ņwiadczeń opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ust. 1,
udzielonych w czasie godzin pracy przedszkola,
ustala się opłatę w wysokoņci 2,00 PLN.

3. Opłatę, o której mowa w ust. 2 wnosi się do
15 kaŊdego następnego miesiąca, za miesiąc w którym udzielane były ņwiadczenia, na podstawie faktycznej iloņci godzin ņwiadczeń opiekuńczo – wychowawczych oraz stawki wymienionej w ust. 2.
§ 3. 1. Rodzice (prawni opiekunowie) w karcie
zgłoszenia dziecka do przedszkola, deklarują dzienną
liczbę godzin korzystania w danym roku szkolnym
przez dziecko ze ņwiadczeń opiekuńczo – wychowawczych, o których mowa w § 2 ust. 1.
2. Szczegółowy zakres, warunki realizacji i wysokoņć odpłatnoņci za ņwiadczenia, o których mowa
w § 2 ust. 1, okreņla umowa cywilnoprawna, zawarta pomiędzy Dyrektorem Zespołu Szkół Publicznych,
a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka – przed
lub z chwilą rozpoczęcia uczęszczania dziecka do
przedszkola.
§ 4. 1. Opłata, o której mowa w § 2 ust. 2, nie
obejmuje kosztów wyŊywienia oraz kosztów zajęć
dodatkowych, prowadzonych na Ŋyczenie rodziców
przez inne niŊ przedszkole podmioty.
2. Wysokoņć opłat za korzystanie z wyŊywienia
w przedszkolu ustala Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w porozumieniu z organem prowadzącym,
z zastosowaniem przepisów art. 67a ustawy o systemie oņwiaty.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XIX/95/2008 Rady
Miejskiej w Łęknicy z dnia 27 maja 2008r. w sprawie
ustalenia opłat za ņwiadczenia prowadzonego przez
Gminę Przedszkola Miejskiego w Łęknicy.
§ 7. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od
1 wrzeņnia 2011r.
Przewodniczący Rady
Jan Andrzejewski
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UCHWAŁA NR IX/52/2011
RADY GMINY SKĄPE
z dnia 3 czerwca 2011r.
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia
8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póňn. zm.) uchwala się,
co następuje:
§ 1. Nadaje się nazwę ul. Sportowa drodze wewnętrznej, połoŊonej w m. Ołobok oznaczonej geodezyjnie działką Nr 86/9 o pow. 0,0737ha obręb Ołobok, gmina Skąpe.
§ 2. Przebieg drogi o której mowa w § 1 przedstawia mapa stanowiąca załącznik Nr 1 do niniejszej
uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Skąpe.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Mirosław Olczak

Dziennik Urzędowy
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Poz. 1424
Załącznik
do uchwały Nr IX/52/2011
Rady Gminy Skąpe
z dnia 3 czerwca 2011r.
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UCHWAŁA NR 0007.X.53.2011
RADY GMINY PSZCZEW
z dnia 16 czerwca 2011r.
zmieniająca uchwalę Nr XVII/124/04 Rady Gminy Pszczew w sprawie ustalenia strefy płatnego
parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów
samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie miejscowości Pszczew
Na podstawie art. 13b ust. 4 pkt. 1 oraz art. 13f ust. 2
ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136,
Nr 192, poz. 1381, z 2008r. Nr 54, poz. 326, Nr 218,
poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 19,
poz. 100, Nr 19, poz. 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168,
poz. 1323, z 2010r. Nr 106, poz. 675, Nr 152,
poz. 1018, Nr 225, poz. 1466, z 2011r. Nr 5, poz. 13)
Rada Gminy w Pszczewie uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XVII/124/04 Rady Gminy
Pszczew z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, okreņlenia wysokoņci stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie
pojazdów samochodowych na drogach publicznych
w strefie płatnego parkowania na terenie miejscowoņci Pszczew wprowadza się następujące zmiany :

2. Dla mieszkańców gminy Pszczew wprowadza
się opłatę abonamentową w wysokoņci: 20,00zł
– za cały sezon letni.”
2) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. 1. Za nie uiszczenie opłat, o których mowa
w § 2, pobierane będą opłaty dodatkowe w wysokoņci 50,00zł.
2. Opłaty dodatkowe naleŊy wpłacać w kasie
Urzędu Gminy lub u inkasenta.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

Przewodniczący Rady
Konrad Kiona

„§ 2. 1. Jednorazowa opłata za korzystanie
z parkingu w wysokoņci 2,00zł – za kaŊdą rozpoczętą godzinę.
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UCHWAŁA NR VII.43.2011
RADY GMINY ŁAGÓW
z dnia 21 czerwca 2011r.
w sprawie wysokości stawek opłaty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
ze zm.: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52,
poz. 420, Nr 157, poz. 124, Dz. U. z 2010r. Nr 28,
poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106,
poz. 675), art. 19 pkt 1 lit. „a” i pkt 2. ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze
zm.: Dz. U. z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 225,

poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, M. P. z 2010r. Nr 55,
poz. 755, Nr 75, poz. 950 oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych
w 2011r. (M. P. z 2010r. Nr 55, poz. 755) Rada Gminy
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się na terenie Gminy Łagów dzienną
stawkę opłaty targowej:
1) od sprzedaŊy z pojazdów samochodowych –
25 złotych;
2) od pozostałych form sprzedaŊy – 40 złotych;
3) od sprzedaŊy owoców i płodów rolnych (niezaleŊnie od form sprzedaŊy) – 10 złotych.
§ 2. 1) Zarządza się pobór opłaty targowej
w drodze inkasa.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 75
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2) Na inkasentów powołuje się:

Poz. 1426, 1427
b) StraŊnika Gminnego Bogusława Maciołka.

a) Sołtysów poszczególnych sołectw:

3) Ustala się wysokoņć wynagrodzenia za inkaso
20% sumy opłat zainkasowanych.

Wysocki Zenon - Stok

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Łagów.

Piniuta Czesław - Łagów
Graczyk Robert - Łagówek

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXI/208/09 Rady
Gminy Łagów z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie wysokoņci stawek opłaty targowej (Dz. Urz. Woj.
Lubus. z 2009r. Nr 148, poz. 2158).

Gomółka Krzysztof - Kłodnica
Dyńda Danuta - Kosobudz
Jacenik Maria - Poňrzadło

§ 5. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łagowie.

Kolenda Monika - Niedňwiedň
Tyliszczak Maria - Sieniawa
Mucha Stanisław - Jemiołów

Przewodniczący Rady
Stanisław Drob

Jabłońska Alina - Toporów
Szymczak Józef – ŉelechów
Makowski Paweł – Gronów.
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UCHWAŁA NR VII.44.2011
RADY GMINY ŁAGÓW
z dnia 21 czerwca 2011r.
w sprawie: zarządzenia poboru podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa, określenia
inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
ze zm.: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52,
poz. 420, Nr 157, poz. 124, Dz. U. z 2010r. Nr 28,
poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106,
poz. 675), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r.
o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006r.
Nr 136, poz. 969 z póňn. zm. Dz. U. z 2005r. Nr 143,
poz. 1199, Dz. U. z 2006r. Nr 191, poz. 1412, Nr 245,
poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, Dz. U. z 2007r. Nr 109,
poz. 747, Dz. U. z 2008r. Nr 116, poz. 730, Nr 237,
poz. 1655, Dz. U. z 2009r. Nr 56, poz. 458, Dz. U.
z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475), art. 6
ust. 8 ustawy z dnia 30 paňdziernika 2002r. o podatku leņnym (Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 1682 ze zm.:
Dz. U. z 2002r. Nr 216, poz. 1826, Dz. U. z 2005r.
Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179,
poz. 1484, Dz. U. z 2006r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249,
poz. 1825, Dz. U. z 2008r. Nr 116, poz. 730 Dz. U.
z 2009r. Nr 56, poz. 458, Dz. U. z 2010r. Nr 96,
poz. 620, Nr 226, poz. 1475) oraz artykuł 6 ust. 12
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opła-

tach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 95,
poz. 613 ze zm.: Dz. U. z 2010r. Nr 96, poz. 620,
Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, M. P. z 2010r.
Nr 55, poz. 755, Nr 75, poz. 950) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Zarządza się pobór podatku rolnego, leņnego i od nieruchomoņci od osób fizycznych w drodze
inkasa.
§ 2. Na inkasentów podatków, o których mowa
w § 1, wyznacza się sołtysów poszczególnych sołectw:
Wysocki Zenon – Stok
Piniuta Czesław – Łagów
Graczyk Robert – Łagówek
Gomółka Krzysztof – Kłodnica
Dyńda Danuta – Kosobudz
Jacenik Maria – Poňrzadło
Kolenda Monika – Niedňwiedň
Tyliszczak Maria – Sieniawa
Mucha Stanisław – Jemiołów
Jabłońska Alina – Toporów
Szymczak Józef – ŉelechów
Makowski Paweł – Gronów.
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§ 3. Ustala się kwartalną wysokoņć wynagrodzenia za inkaso w wysokoņci:
Sołectwa: Gronów, Kosobudz, Łagówek,
Niedňwiedň, Kłodnica, Poňrzadło, ŉelechów, Jemiołów, Stok – 500 złotych;
Sołectwa: Sieniawa, Toporów – 570 złotych;
Sołectwo: Łagów – 600 złotych.
§ 4. Wypłata wynagrodzenia nastąpi z dochodów
Gminy.

Poz. 1427, 1428, 1429

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXVII/175/09 Rady
Gminy Łagów z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków: od nieruchomoņci, rolnego, leņnego w drodze inkasa, okreņlenia
inkasentów i wysokoņci ich wynagrodzenia (Dz. Urz.
Woj. Lubus. z 2009r. Nr 90, poz. 1233 ze zm.: Dz. Urz.
Woj. Lubus. z 2010r. Nr 19, poz. 338, Nr 58,
poz. 799).
§ 7. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łagowie.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

Przewodniczący Rady
Stanisław Drob

===================================================================================
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UCHWAŁA NR VII/59/2011
RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO
z dnia 26 maja 2011r.
w sprawie likwidacji Internatu wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gubinie
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z póňn. zm.) oraz art. 59
ust. 1, 2 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia
7 wrzeņnia 1991r. o systemie oņwiaty (Dz. U z 2004r.
Nr 256, poz. 2572 z póňn. zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Lubuskiego Kuratora Oņwiaty uchwala
się, co następuje:
§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2011r. likwiduje się Internat wchodzący w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gubinie prowadzony przez Powiat
Kroņnieński.

§ 2. Zapewnia się uczniom Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gubinie moŊliwoņć zamieszkania w internacie Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Kroņnieńskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jacek Kurzępa
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UCHWAŁA NR VII/60/2011
RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO
z dnia 26 maja 2011r.
w sprawie likwidacji szkół wchodzącego w skład Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z póňn. zm.) oraz art. 59
ust. 1, 2 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia
7 wrzeņnia 1991r. o systemie oņwiaty (Dz. U z 2004r.
Nr 256, poz. 2572 z póňn. zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Lubuskiego Kuratora Oņwiaty, uchwala się, co następuje:
§ 1. § 1. Z dniem 31 sierpnia 2011r. likwiduje się
następujące szkoły wchodzące w skład Zespołu

Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie prowadzony przez Powiat Kroņnieński:
1. Liceum Profilowane,
2. Szkoła Policealna Nr 1,
3. Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,
4. Trzyletnie Liceum Profilowane dla Dorosłych,
5. Czteroletnie technikum dla dorosłych,
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6. Technikum Uzupełniające dla Dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej lub
szkoły zasadniczej,

Poz. 1429, 1430

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

7. Szkoła Policealna dla Dorosłych.

Przewodniczący Rady
Jacek Kurzępa

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Kroņnieńskiego.
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UCHWAŁA NR VIII/57/11
RADA POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO
z dnia 26 maja 2011r.
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1592 z póňn. zm.) oraz art. 40 ust. 8
i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z póňn. zm.)
uchwala się co następuje:
§ 1. Uchwała okreņla stawki opłat pobieranych
przez Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
z siedzibą w Cigacicach za zajęcie pasa drogowego
dróg powiatowych, na cele nie związane z budową,
przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną
dróg, dotyczące:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym,

3. Do elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 i 2 ustala się stawkę opłat za kaŊdy
dzień zajęcia 1m2 pasa drogowego w wysokoņci –
2,50zł.
§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym
mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 ustala się następujące roczne stawki opłat za 1m2 powierzchni pasa drogowego
drogi powiatowej zajętego przez rzut poziomy
umieszczanego urządzenia
1) poza obszarem zabudowanym – 8,50zł;
2) w obszarze zabudowanym – 17,00zł;
3) na drogowym obiekcie inŊynierskim – 17,00zł.

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

2. W przypadku umieszczenia urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i ciepłowniczych stosuje
się stawki w wysokoņci 50% stawek okreņlonych
w ust. 1 pkt. 1, 2 i 3.

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

§ 4. 1. Za kaŊdy dzień zajęcia pasa drogowego,
o którym mowa w § 1 ust. pkt 3 ustala się następujące stawki opłat za 1m2 powierzchni:

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłącznoņci w celach innych niŊ wymienione w pkt. 1 –
3.
§ 2. 1. Za zajęcie 1m2 powierzchni jezdni pasa
drogowego dróg powiatowych, o którym mowa § 1
ust. 1 pkt 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za
kaŊdy dzień zajęcia:

1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy
obiektu handlowego lub usługowego:
poza terenem zabudowanym – 0,50zł,
w terenie zabudowanym – 0 ,60zł;
2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy
innych obiektów – 0,60zł;

1) przy zajęciu jezdni do 20% szerokoņci – 5,00zł;

3) pasa drogowego zajętego na wydzielone miejsca parkingowe (koperty) – 0,60zł;

2) przy zajęciu jezdni pow. 20% do 50% szerokoņci
– 7,00zł;

4) pasa drogowego zajętego na tymczasowe stoiska handlowe - 0,90zł.

3) przy zajęciu jezdni pow. 50% do całkowitego zajęcia jezdni – 10,00zł.

2. Natomiast za kaŊdy dzień umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala się stawkę opłaty
w wysokoņci:

2. Stawki okreņlone w ust. 1 pkt 1 stosuje się takŊe do chodników, placów, zatok postojowych
i autobusowych, ņcieŊek rowerowych i ciągów pieszych.

1) za 1m2 powierzchni reklamy – 2,50zł,
2) za kaŊdy następny (nawet niepełny) – dodatkowo – 2,50zł.
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§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokoņci
stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

§ 6. 1. Traci moc uchwała nr XXVII/216/2009 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 25 czerwca
2009r. w sprawie wysokoņci stawek opłat za zajęcie
pasa drogowego.

§ 7. Uchwała wchodzi w Ŋycie po 14 dniach od
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Edwin Łazicki

2. Traci moc uchwała nr XXXVI/288/2010 Rady
Powiatu Zielonogórskiego z dnia 29 kwietnia 2010r.
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UCHWAŁA NR 315/2011
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 20 czerwca 2011r.
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku
z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 paňdziernika
1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 z póňn. zm.) oraz
art. 91 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z póňn. zm.) Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze, po przeprowadzeniu postępowania nadzorczego w przedmiocie
zgodnoņci z prawem uchwały Nr V/30/11 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 27 kwietnia 2011r.
w sprawie zasad dofinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czerwieńsk – stwierdza
niewaŊnoņć badanej uchwały z powodu
sprzecznoņci: zapisu § 1, 5, 7 uchwały
z art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r. Prawo ochrony ņrodowiska (Dz. U.
z 2008r. Nr 25, poz. 150 z póňn. zm.)
UZASADNIENIE
Dokonując oceny zgodnoņci postanowień uchwały
z przepisami prawa, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze ustaliło, iŊ Rada Miejska w § 1, 5, 7 uchwały okreņliła zakres podmiotów
w postaci osób fizycznych mogących ubiegać się
o dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych. Zgodnie z dyspozycją art. 403 ust. 4 ustawy
prawo ochrony ņrodowiska finansowanie ochrony
ņrodowiska i gospodarki wodnej, o którym mowa
w ust. 1 i 2, moŊe polegać na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych z budŊetu
gminy lub budŊetu powiatu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów inwestycji:

1) podmiotów niezaliczonych do sektora finansów
publicznych, w szczególnoņci:
a) osób fizycznych,
b) wspólnot mieszkaniowych,
c) osób prawnych,
d) przedsiębiorców;
2) jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami
prawnymi.
Tym samym zawęŊenie w uchwale kręgu podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dotację, wyłącznie do osób fizycznych narusza w sposób istotny
w ocenie Kolegium Izby normę art. 403 ust. 4 ustawy prawo ochrony ņrodowiska.
Kolegium Izby jednoczeņnie wskazuje, iŊ zgodnie
z treņcią ww. art. 403 ust. 5 ustawy Prawo ochrony
ņrodowiska, organ stanowiący powinien równieŊ
okreņlić sposób rozliczenia udzielonej dotacji.
Biorąc powyŊsze pod uwagę Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze orzekło jak
w sentencji niniejszej uchwały.
Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze, w zakresie
stwierdzenia niewaŊnoņci postanowień badanej
uchwały – słuŊy prawo złoŊenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie
Wlkp., za poņrednictwem tut. Kolegium, w terminie
30 dni od daty doręczenia uchwały.
Przewodniczący Kolegium
Ryszard Zajączkowski
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UCHWAŁA NR 316/2011
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 20 czerwca 2011r.
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11
ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 paňdziernika 1992r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz. U.
z 2001r. Nr 55, poz. 577 z póňn. zm.) oraz art. 91
ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z póňn. zm.) Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze, po przeprowadzeniu postępowania nadzorczego w przedmiocie
zgodnoņci z prawem uchwały Nr V/31/11 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 27 kwietnia 2011r.
w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej
z budŊetu Gminy Czerwińsk osobom fizycznym niezaliczanych do sektora finansów publicznych które
wybudowały przydomową oczyszczalnię ņcieków stwierdza
niewaŊnoņć badanej uchwały – z powodu
sprzecznoņci zapisu:
§ 1 i 7 z art. 403 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony ņrodowiska,
§ 4 uchwały z art. 250 pkt 2 i art. 51 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póňn. zm.)
oraz art. 403 ust.4 ustawy prawo ochrony
ņrodowiska.
UZASADNIENIE
Dokonując oceny zgodnoņci postanowień uchwały
z przepisami prawa, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze ustaliło, iŊ Rada Miejska w Czerwieńsku w § 1 uchwały wskazała, Ŋe : cyt
„Ustala się zasady i tryb udzielania osobom fizycznym dotacji z budŊetu Gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ņcieków”, co narusza w ocenie
Kolegium Izby art. 403 ust. 4 i ust. 5 ustawy prawo
ochrony ņrodowiska.
Zgodnie z art. 403 ust. 4 ustawy prawo ochrony ņrodowiska finansowanie ochrony ņrodowiska i gospodarki wodnej, o którym mowa w ust. 1 i 2, moŊe
polegać na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych z budŊetu gminy lub budŊetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
inwestycji:
1) podmiotów niezaliczonych do sektora finansów
publicznych, w szczególnoņci:
a) osób fizycznych,
b) wspólnot mieszkaniowych,
c) osób prawnych,
d) przedsiębiorców;

2) jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami
prawnymi.
Tym samym zawęŊenie w zapisie § 1 uchwały kręgu
podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dotację, tylko do osób fizycznych narusza w ocenie Kolegium Izby art. 403 ust. 4 ustawy prawo ochrony
ņrodowiska.
Zapis § 7 odnoszący się do wzoru wniosku o przyznanie dotacji, który stanowi załącznik do przedmiotowej uchwały równieŊ naleŊy dostosować do kręgu
podmiotów wymienionych w art. 403 ust. 4 w/w
ustawy Prawo ochrony ņrodowiska.
PowyŊsze ograniczenie podmiotowe narusza równieŊ art. 403 ust. 5 ustawy prawo ochrony ņrodowiska poprzez ograniczenie kręgu podmiotów uprawnionych do otrzymania dotacji, które wykracza poza
zakres upowaŊnienia dla organu stanowiącego
i dopuszczalnej regulacji wynikającej z uchwały organu stanowiącego gminy, która w ramach upowaŊnienia ustawowego okreņlonego w art. 403
ust. 5 ustawy prawo ochrony ņrodowiska obejmować powinna jedynie zasady udzielania dotacji celowej, o której mowa w ust. 4, obejmujące w szczególnoņci kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania
w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania
– nie zaņ ustalenie kręgu podmiotów uprawnionych
do otrzymania dotacji w sposób inny niŊ dokonuje
tego ustawodawca w art. 403 ust. 4 ustawy prawo
ochrony ņrodowiska.
W § 4 przedmiotowej uchwały organ stanowiący
w zdaniu drugim: cyt. „W przypadku wyczerpania
ņrodków w budŊecie Gminy Czerwieńsk w danym
roku dotacja za wybudowaną przydomową oczyszczalnię ņcieków będzie realizowana w następnym
roku kalendarzowym zgodnie z kolejnoņcią złoŊonych wniosków i wielkoņcią ņrodków ujętych w budŊecie w roku następnym” – narusza w ocenie Kolegium Izby art. 250 pkt 2 i art. 51 ustawy o finansach publicznych oraz art.403 ust. 4 ustawy prawo
ochrony ņrodowiska.
Zgodnie z treņcią art. 250 pkt 2 ustawy o finansach
publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego, udzielając dotacji celowej, w tym jednostce
sektora finansów publicznych, w przypadku gdy
odrębne przepisy lub umowa międzynarodowa nie
okreņlają trybu i zasad udzielania lub rozliczania tej
dotacji, zawiera umowę, która okreņla w szczególnoņci: termin wykorzystania dotacji, nie dłuŊszy niŊ
do dnia 31 grudnia danego roku budŊetowego, zatem dotacja nie jest wydatkiem, który ma charakter
ņrodków niewygasających z upływem roku budŊe-

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 75

– 7081 –

towego, co powoduje Ŋe wniosek złoŊony w poprzednim roku nie moŊe skutkować „automatyzmem” przyznania dotacji w kolejnym roku, gdyŊ
brak ņrodków w danym roku oznacza de facto odmowę udzielenia dotacji i koniecznoņć złoŊenia nowego wniosku w następnym roku budŊetowym.
Ponadto zgodnie z treņcią art. 51 ustawy o finansach
publicznych zamieszczenie w budŊecie państwa dochodów z okreņlonych ňródeł lub wydatków na
okreņlone cele nie stanowi podstawy roszczeń ani
zobowiązań państwa wobec osób trzecich, ani roszczeń tych osób wobec państwa. Zgodnie z art. 251
ust. 2 przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do
jednostek samorządu terytorialnego.
Zatem wskazany w § 4 zdanie drugie przedmiotowej
uchwały tryb realizowania dotacji w kolejnym roku
budŊetowym na podstawie złoŊonych wniosków
w roku poprzednim narusza w sposób istotny dyspozycję wskazanego przepisu albowiem w myņl
zapisu § 4 zdanie drugie uchwały realizacja dotacji
(jej udzielenie i przekazanie) następowałoby automatycznie w następnym roku budŊetowym i rodziło
by roszczenie osoby uprawnionego beneficjenta
o jej udzielenie i przekazanie – stanowiło by więc
w tym zakresie kreowanie budŊetu lat przyszłych.

Poz. 1432, 1433

ust. 4 ustawy prawo ochrony ņrodowiska poprzez
narzucenie obowiązku „realizacji dotacji w następnym roku kalendarzowym”.
Zakłada więc obowiązek jej udzielenia i przekazania
w kolejnym roku niezgodnie z dyspozycją art. 403
ust. 4 prawo ochrony ņrodowiska, który stanowi
o fakultatywnoņci udzielenia dotacji w tym zakresie.
Kolegium Izby zwraca równieŊ uwagę, iŊ organ stanowiący powinien równieŊ zgodnie z normą art. 403
ust. 5 ustawy Prawo ochrony ņrodowiska okreņlić
sposób rozliczenia udzielonej dotacji.
Biorąc powyŊsze pod uwagę Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze orzekło jak
w sentencji niniejszej uchwały.
Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze, w zakresie
stwierdzenia niewaŊnoņci postanowień badanej
uchwały – słuŊy prawo złoŊenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie
Wlkp., za poņrednictwem tut. Kolegium, w terminie
30 dni od daty doręczenia uchwały.
Przewodniczący Kolegium
Ryszard Zajączkowski

Ponadto treņć § 4 zdanie drugie badanej uchwały
narusza w ocenie Kolegium Izby dyspozycję art. 403
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DECYZJA NR OSZ-4210-17(17)/2011/14725/II/JG
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
z dnia 28 czerwca 2011r.
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2
pkt 2 i pkt 3 oraz art. 45 w związku z art. 30 ust. 1
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708,
Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007r. Nr 21,
poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130,
poz. 905, z 2008r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227,
poz. 1505, z 2009r. Nr 3, poz. 11 i Nr 69, poz. 586,
Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664, z 2010r. Nr 21,
poz. 104 i Nr 81, poz. 530 oraz z 2011r. Nr 94,
poz. 551) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z 2001r.
Nr 49, poz. 509, z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003r. Nr 130,
poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004r. Nr 162,
poz. 1692, z 2005r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682
i Nr 181, poz. 1524, z 2008r. Nr 229, poz. 1539,
z 2009r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676,
z 2010r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131, Nr 182,
poz. 1228 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011r. Nr 6,
poz. 18, Nr 34, poz. 173) po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 18 marca 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Szprotawskiego Zarządu Nieruchomoņciami "Chrobry" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnoņcią z siedzibą w Szprotawie posiadającego:

1) numer w rejestrze przedsiębiorców (KRS):
0000208454,
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP): 924-17756-87
zwanego w dalszej częņci decyzji „Przedsiębiorstwem energetycznym”:
postanawiam
1) zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez
Przedsiębiorstwo energetyczne, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,
2) ustalić okres obowiązywania taryfy dla ciepła na
okres do 31 lipca 2012r.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania
administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa
energetycznego, posiadającego koncesje z dnia
21 paňdziernika 2009r. na wytwarzanie ciepła
Nr WCC/1199/14725/W/OSZ/2009/BO (z póňn. zm.)
oraz z dnia 21 paňdziernika 2009r. na przesyłanie
i dystrybucję ciepła Nr PCC/1170/14725/W/OSZ/
2009/BO, w dniu 24 marca 2011r. zostało wszczęte
postępowanie administracyjne w sprawie zatwier-
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dzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo energetyczne.
W trakcie postępowania administracyjnego Przedsiębiorstwo energetyczne było wzywane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zwanego dalej
„Prezesem URE” do uzupełnienia wniosku, złoŊenia
wyjaņnień oraz dokonania poprawek pismami
z dnia: 29 marca 2011r., 20 kwietnia 2011r.,
10 i 23 maja 2011r. oraz 7 i 17 czerwca 2011r. Odpowiedzi Przedsiębiorstwa energetycznego oraz
dodatkowe wyjaņnienia wpłynęły do Oddziału Terenowego URE w dniach: 15 kwietnia 2011r.,
2, 20 i 30 maja 2011r. oraz 13 i 21 czerwca 2011r.
W dniu 21 czerwca 2011r., zawiadomiono Przedsiębiorstwo energetyczne o moŊliwoņci zapoznania się
ze zgromadzonym materiałem dowodowym. W dniu
21 czerwca 2011r., Przedsiębiorstwo energetyczne
poinformowało o nieskorzystaniu z moŊliwoņci zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne,
przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje na prowadzenie działalnoņci gospodarczej
w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji
ciepła oraz obrotu ciepłem ustalają taryfy dla ciepła,
które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE.
W toku postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, Ŋe
Przedsiębiorstwo energetyczne opracowało taryfę
zgodnie z zasadami okreņlonymi w art. 45 ust. 1 – 5
ustawy Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzeņnia
2010r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. Nr 194, poz. 1291), zwanego
w dalszej częņci decyzji „rozporządzeniem taryfowym”.
Ceny i stawki opłat skalkulowane zostały przez
Przedsiębiorstwo energetyczne na podstawie uzasadnionych kosztów prowadzenia działalnoņci, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy. Ocena tych kosztów została dokonana, zgodnie
z § 12 ust. 2 rozporządzenia taryfowego, na podstawie porównania uzasadnionych jednostkowych
kosztów planowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy z uzasadnionymi jednostkowymi kosztami wynikającymi z kosztów poniesionych w roku
kalendarzowym poprzedzającym pierwszy rok stosowania taryfy.
Okres obowiązywania taryfy został ustalony, zgodnie z wnioskiem strony, do dnia 31 lipca 2012r. Ustalony termin umoŊliwi obowiązywanie taryfy przez
okres co najmniej 12 miesięcy oraz weryfikację kosztów stanowiących podstawę ustalenia cen i stawek
opłat po upływie terminu ich stosowania.
W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak
w sentencji.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji Przedsiębiorstwu energetycznemu przysługuje odwołanie do Sądu
Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony

Poz. 1433
Konkurencji i Konsumentów za moim poņrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia
jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne oraz
art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadoņć
wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarŊonej
decyzji i wartoņci przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a takŊe zawierać wniosek
o uchylenie albo o zmianę decyzji w całoņci lub
w częņci (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie naleŊy przesłać na adres
Północno-Zachodniego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą
w Szczecinie ul. ŉubrów 3, 71 – 617 Szczecin.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku
z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia na koszt Przedsiębiorstwa energetycznego w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę do stosowania nie wczeņniej niŊ
po upływie 14 dni i nie póňniej niŊ do 45 dnia
od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Z upowaŊnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
p.o. Dyrektora Północno – Zachodniego
Oddziału Terenowego
Anna Bródka
Załącznik
do decyzje Nr OSZ-4210-17(17)/2011/14725/II/JG
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 28 czerwca 2011r.
TARYFA DLA CIEPŁA
I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło
dostarczone odbiorcom przez Szprotawski Zarząd
Nieruchomoņciami „CHROBRY” Sp. z o. o.
z siedzibą w Szprotawie na podstawie koncesji
udzielonych decyzjami Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki z dnia 21 paňdziernika 2009r. na:
wytwarzanie ciepła Nr WCC/1199/14725/W/
OSZ/2009/BO (z póňn. zm.),
przesyłanie
i
dystrybucja
ciepła
Nr PCC/1170/14725/W/OSZ/2009/BO.
2. Taryfa została ustalona przy uwzględnieniu
w szczególnoņci postanowień:
2. 1. Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo
Energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z póňn.
zm.).
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2. 2. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia
17 wrzeņnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu
zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010r. Nr 194,
poz. 1291) zwanego w dalszej częņci taryfy „rozporządzeniem taryfowym“.
2. 3. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia
15 stycznia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych
(Dz. U. z 2007r. Nr 16, poz. 92) zwanego w dalszej
częņci taryfy „rozporządzeniem przyłączeniowym”.
3. Okreņlone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje
się dla poszczególnych grup odbiorców odpowiednio do zakresu ņwiadczonych usług.
4. Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek
VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
II. OBJAŚNIENIA POJĘĆ UŻYWANYCH W TARYFIE:

Poz. 1433

11. Warunki obliczeniowe
a) obliczeniową temperaturę powietrza atmosferycznego okreņloną dla strefy klimatycznej,
w której są zlokalizowane obiekty, do których
jest dostarczane ciepło,
b) normatywną temperaturę ciepłej wody;
12. Moc cieplna – iloņć ciepła wytworzonego lub
dostarczonego do podgrzania okreņlonego noņnika ciepła albo iloņć ciepła odebranego z tego
noņnika w jednostce czasu;
13. Zamówiona moc cieplna – ustaloną przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największą moc
cieplną, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z okreņlonymi w odrębnych przepisach warunkami
technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:

1.

Odbiorca – kaŊdego, kto otrzymuje lub pobiera
energię cieplną na podstawie umowy ze
sprzedawcą;

a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza
w pomieszczeniach,

2.

Sprzedawca – Szprotawski Zarząd Nieruchomoņciami „CHROBRY” Sp. z o.o. w Szprotawie,
przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się
wytwarzaniem oraz przesyłaniem i dystrybucją
ciepła;

b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej
wody w punktach czerpalnych,

3. Ňródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia
lub instalacje słuŊące do wytwarzania ciepła;
4. Sieć ciepłownicza – połączone ze sobą
urządzenia lub instalacje, słuŊące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze ňródeł ciepła do
węzłów cieplnych;
5. Przyłącze – odcinek sieci ciepłowniczej
doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego
węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych
instalacji odbiorczych za grupowym węzłem
cieplnym lub ňródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach;
6. Lokalne ňródło ciepła – zlokalizowane w obiekcie ňródło ciepła bezpoņrednio zasilające
instalacje odbiorcze wyłącznie w tym obiekcie;
7. Węzeł cieplny – połączone ze sobą urządzenia
lub instalacje słuŊące do zmiany rodzaju lub
parametrów noņnika ciepła dostarczanego
z przyłącza oraz regulacji iloņci ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych;
8. Grupowy węzeł cieplny – węzeł
obsługujący więcej niŊ jeden obiekt;

cieplny

9. Instalacja odbiorcza – połączone ze sobą
urządzenia lub instalacje, słuŊące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów
cieplnych lub ňródeł ciepła do odbiorników
ciepła lub punktów poboru ciepłej wody
w obiekcie;
10. Obiekt – budowlę lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi;

c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji;
14. Grupa taryfowa – grupę odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem
w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone
na podstawie tych samych cen i stawek opłat
oraz warunków ich stosowania,
15. Układ pomiarowo – rozliczeniowy – dopuszczony do stosowania, zgodnie z odrębnymi
przepisami, zespół urządzeń słuŊących do pomiaru iloņci i parametrów noņnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia naleŊnoņci z tytułu dostarczania ciepła;
16. Sezon grzewczy – okres, w którym warunki atmosferyczne powodują koniecznoņć ciągłego
dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów.
III. PODZIAŁ ODBIORCÓW NA GRUPY TARYFOWE
Podział odbiorców na grupy taryfowe uwzględnia :
ňródła ciepła,
sieci ciepłownicze,
miejsce dostarczania ciepła.
Ňródła ciepła z oznaczeniem symboli :
A – kotłownia przy ul. Konopnickiej w Szprotawie,
B – kotłownia przy ul. Lipowej 1 w Lesznie Górnym,
C – kotłownie przy ul. Koszarowej 4, ul. Chrobrego
15 w Szprotawie, ul. Fabrycznej 9 w Lesznie
Górnym,
D – kotłownie przy ul. Koszarowej 14, ul. Koņciuszki
47, ul. Sienkiewicza 4 w Szprotawie,
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E – kotłownie przy ul. Nowej 2,3,4,5,6 w Wiechlicach.

Lp.

Symbol grupy taryfowej

1.

A.1.

2.

A.2.

3.

A.3.

4.

A.4.

5.

B

6.

C

7

D

8

E

Charakterystyka grupy taryfowej
Odbiorcy zasilani w ciepło z kotłowni przy ul. Konopnickiej siecią
ciepłowniczą, gdzie noņnikiem ciepła jest woda o parametrach 150/80oC,
będącą własnoņcią sprzedawcy ciepła. Miejscem dostarczania ciepła są
grupowe węzły cieplne stanowiące własnoņć odbiorcy.
Odbiorcy zasilani w ciepło z kotłowni przy ul. Konopnickiej siecią
ciepłowniczą, gdzie noņnikiem ciepła jest woda o parametrach 150/80oC,
będącą własnoņcią sprzedawcy ciepła. Miejscem dostarczania ciepła są
grupowe węzły cieplne stanowiące własnoņć sprzedawcy.
Odbiorcy zasilani w ciepło z kotłowni przy ul. Konopnickiej siecią
ciepłowniczą, gdzie noņnikiem ciepła jest woda o parametrach 150/80oC,
będącą własnoņcią sprzedawcy ciepła. Miejscem dostarczania ciepła są
indywidualne węzły cieplne stanowiące własnoņć sprzedawcy.
Odbiorcy zasilani w ciepło z kotłowni przy ul. Konopnickiej siecią
ciepłowniczą, gdzie noņnikiem ciepła jest woda o parametrach 95/70oC,
będącą własnoņcią sprzedawcy ciepła. Miejscem dostarczania ciepła są
rozdzielacze w budynkach odbiorców.
Odbiorcy zasilani w ciepło z kotłowni przy ul. Lipowej 1 w Lesznie
Górnym siecią ciepłowniczą, gdzie noņnikiem ciepła jest woda
o parametrach 95/70oC, będącą własnoņcią sprzedawcy. Miejscem
dostarczenia ciepła są rozdzielacze w budynkach odbiorców.
Odbiorcy zasilani z kotłowni lokalnych opalanych paliwem stałym, gdzie
noņnikiem ciepła jest woda – rozliczani wg stawek opłat, o których mowa
w § 7 ust. 7 rozporządzenia taryfowego.
Odbiorcy zasilani z kotłowni lokalnych opalanych gazem, gdzie
noņnikiem ciepła jest woda – rozliczani wg stawek opłat, o których mowa
w § 7 ust. 7 rozporządzenia taryfowego.
Odbiorcy zasilani z kotłowni lokalnych opalanych gazem, gdzie
noņnikiem ciepła jest woda – rozliczani wg stawek opłat, o których mowa
w § 7 ust. 7 rozporządzenia taryfowego.

IV. RODZAJE ORAZ WYSOKOŚCI CEN I STAWEK
OPŁAT

1. Ceny i stawki opłat dla poszczególnych grup
odbiorców

Grupa taryfowa A.1.
Lp.

1
2
3
4
5

Wyszczególnienie

Jednostka miary

Ceny i stawki opłat

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok

98.345,15

zł/MW/m - c

8.195,43

zł/GJ
zł/m3
zł/MW/rok

31,83
20,29
31.690,15

zł/MW/m - c

2.640,85

zł/GJ

7,79

Cena za zamówioną moc cieplną – rata
miesięczna
Cena ciepła
Cena noņnika ciepła
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe
– rata miesięczna
Stawka opłaty zmiennej za usługi
przesyłowe
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Grupa taryfowa A. 2.
Lp.

1
2
3
4
5

Wyszczególnienie

Jednostka miary

Ceny i stawki opłat

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok

98.345,15

zł/MW/m - c

8.195,43

zł/GJ
zł/m3
zł/MW/rok

31,83
20,29
33.782,63

zł/MW/m - c

2.815,22

zł/GJ

8,78

Wyszczególnienie

Jednostka miary

Ceny i stawki opłat

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok

98.345,15

zł/MW/m - c

8.195,43

zł/GJ
zł/m3
zł/MW/rok

31,83
20,29
36.416,07

zł/MW/m - c

3.034,67

zł/GJ

10,40

Wyszczególnienie

Jednostka miary

Ceny i stawki opłat

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok

98.345,15

zł/MW/m - c

8.195,43

zł/GJ
zł/m3
zł/MW/rok

31,83
20,29
33.528,80

zł/MW/m - c

2.794,07

zł/GJ

7,38

Cena za zamówioną moc cieplną – rata
miesięczna
Cena ciepła
Cena noņnika ciepła
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe
– rata miesięczna
Stawka opłaty zmiennej za usługi
przesyłowe

Grupa taryfowa A. 3.
Lp.

1
2
3
4
5

Cena za zamówioną moc cieplną – rata
miesięczna
Cena ciepła
Cena noņnika ciepła
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe
– rata miesięczna
Stawka opłaty zmiennej za usługi
przesyłowe

Grupa taryfowa A. 4.
Lp.

1
2
3
4
5

Cena za zamówioną moc cieplną – rata
miesięczna
Cena ciepła
Cena noņnika ciepła
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe
– rata miesięczna
Stawka opłaty zmiennej za usługi
przesyłowe

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 75

– 7086 –

Poz. 1433

Grupa taryfowa B
Lp.

1
2
3
4
5

Wyszczególnienie :

Jednostka miary

Ceny i stawki opłat

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok

135.190,00

zł/MW/m - c

11.265,83

zł/GJ
zł/m3
zł/MW/rok

34,10
25,24
29.106,47

zł/MW/m - c

2.425,54

zł/GJ

6,90

Jednostka miary

Stawki opłat

zł/MW/m - c

17.854,91

zł/GJ

37,33

Jednostka miary

Stawki opłat

zł/MW/m - c

11.129,96

zł/GJ

51,38

Cena za zamówioną moc cieplną – rata
miesięczna
Cena ciepła
Cena noņnika ciepła
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe
– rata miesięczna
Stawka opłaty zmiennej za usługi
przesyłowe

Grupa taryfowa C
Lp.
1.
2.

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

Grupa taryfowa D
Lp.
1.
2.

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

Grupa taryfowa E

Lp.

Wyszczególnienie

Jednostka miary

Stawki opłat

1.

Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną
moc cieplną

zł/MW/m-c

8.172,93

2.

Stawka opłaty za ciepło

zł/GJ

42,14

2. Stawki
ciepłowniczej

opłat za
(rurociągi

przyłączenie do sieci
w
technologii
rur

Lp.

Wyszczególnienie

Jednostka
miary

1
2
3
4

Przyłącze 2 x Dn 32
Przyłącze 2 x Dn 40
Przyłącze 2 x Dn 50
Przyłącze 2 x Dn 65

zł /mb
zł /mb
zł /mb
zł /mb

preizolowanych)

Stawki opłat dla nawierzchni
utwardzonej
dla przyłącza
dla przyłącza
za każdy kolejza każdy metr
ny metr powydo 10m
żej 10m
169,11
42,28
169,14
42,29
177,11
44,28
186,83
46,71

Stawki opłat dla nawierzchni
nieutwardzonej
dla przyłącza
dla przyłącza
za każdy koza każdy
lejny metr
metr do 10m
powyżej 10m
155,85
38,96
162,13
40,53
175,79
43,95
176,75
44,19
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udzielania bonifikat przysługujących odbiorcy,

V. ZASADY ROZLICZEŃ Z ODBIORCAMI CIEPŁA
Rodzaje pobieranych opłat oraz sposoby ich rozliczania przez sprzedawcę są okreņlone w rozdziale 4
rozporządzenia taryfowego.
VI. WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OPŁAT
1. Standardy jakoņciowe obsługi odbiorców.
Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są
stosowane przy zachowaniu standardów jakoņciowych obsługi odbiorców, które okreņlone zostały
w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.
2. W przypadku :
niedotrzymywania przez strony warunków
umowy sprzedaŊy ciepła,
uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo –
rozliczeniowego,

Poz. 1433, 1434

nielegalnego poboru ciepła,
stosuje się odpowiednio postanowienia, okreņlone
w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.
VII. ZASADY WPROWADZANIA ZMIAN CEN I STAWEK OPŁAT
1. O kaŊdej zmianie cen i stawek opłat
sprzedawca powiadomi odbiorcę pisemnie, co
najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem nowych
cen i stawek opłat.
2. Sprzedawca wprowadza taryfę do stosowania
nie wczeņniej niŊ po upływie 14 dni i nie póňniej niŊ
do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.
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DECYZJA NR OSZ-4210-24(7)/2011/585/VIII/JC
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
z dnia 29 czerwca 2011r.
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2
pkt 2 i pkt 3 oraz art. 45 w związku z art. 30 ust. 1
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708,
Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007r. Nr 21,
poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130,
poz. 905, z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 227,
poz. 1505 z 2009r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586,
Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664, z 2010r. Nr 21,
poz. 104 i Nr 81, poz. 530 oraz z 2011r. Nr 94,
poz. 551) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z 2001r.
Nr 49, poz. 509, z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003r. Nr 130,
poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004r. Nr 162,
poz. 1692, z 2005r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682
i Nr 181, poz. 1524, z 2008r. Nr 229, poz. 1539,
z 2009r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676,
z 2010r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131, Nr 182,
poz. 1228 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011r. Nr 6,
poz. 18 i Nr 34, poz. 173) po rozpatrzeniu wniosku
ARCTIC PAPER KOSTRZYN S.A. z siedzibą
w Kostrzynie n/Odrą zwanego w dalszej częņci decyzji "Przedsiębiorstwem energetycznym" zawartego
w piņmie z dnia 17 maja 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła
postanawiam
1) zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez
Przedsiębiorstwo energetyczne, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,
2) ustalić okres obowiązywania taryfy na jeden rok,
od dnia wprowadzenia jej do stosowania.

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania
administracyjnego, na wniosek ARCTIC PAPER KOSTRZYN S.A. z siedzibą w Kostrzynie n/Odrą, posiadającego koncesję udzieloną przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki (zwanego dalej „Prezesem
URE”) w dniu 12 listopada 1998r. na wytwarzanie
ciepła Nr WCC/613/585/U/1/98/AS (ze zm.) zostało
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie
zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez
Przedsiębiorstwo energetyczne.
W trakcie postępowania administracyjnego Przedsiębiorstwo energetyczne pismem z dnia 1 czerwca
2011r. było wzywane przez Prezesa URE do uzupełnienia wniosku, złoŊenia wyjaņnień oraz dokonania
poprawek. Odpowiedň Przedsiębiorstwa energetycznego wpłynęła w dniu 13 czerwca 2011r. Pismem z dnia 18 czerwca 2011r. zawiadomiono
Przedsiębiorstwo energetyczne o zakończeniu postępowania i moŊliwoņci zapoznania się z aktami
sprawy. Przedsiębiorstwo pismem z dnia 22 czerwca
2011r. zrezygnowało z przysługującego mu uprawnienia.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne
przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje na prowadzenie działalnoņci gospodarczej
w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji
ciepła oraz obrotu ciepłem ustalają taryfy dla ciepła,
które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE.
W toku postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, Ŋe
Przedsiębiorstwo energetyczne opracowało taryfę
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zgodnie z zasadami okreņlonymi w art. 45 ust. 1 – 5
ustawy Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzeņnia
2010r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010r. Nr 194,
poz. 1291), zwanego w dalszej częņci decyzji „rozporządzeniem taryfowym”.
Ceny ciepła wytwarzanego w kogeneracji ustalone
zostały przez Przedsiębiorstwo energetyczne przy
zastosowaniu uproszczonego sposobu kalkulacji cen
ciepła, o którym jest mowa w § 13 rozporządzenia
taryfowego.
Okres obowiązywania taryfy został ustalony zgodnie
z § 13 ust. 8 rozporządzenia taryfowego.
W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec jak
w sentencji
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji Przedsiębiorcy przysługuje
odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie
– Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów –
za moim poņrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2
i 3 ustawy Prawo energetyczne oraz art. 47949
pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).
2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadoņć
wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarŊonej
decyzji i wartoņci przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a takŊe zawierać wniosek
o uchylenie albo zmianę decyzji – w całoņci lub
częņci (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie naleŊy przesłać na adres Północno-Zachodniego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą
w Szczecinie, ul. ŉubrów 3, 71-617 Szczecin.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku
z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy Prawo energetyczne, zmiana taryfy zostanie skierowana do
ogłoszenia na koszt Przedsiębiorstwa energetycznego w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy Prawo energetyczne, zmiana taryfy moŊe zacząć obowiązywać nie wczeņniej niŊ po upływie 14 dni i nie
póňniej niŊ do 45 dnia od dnia jej publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Z upowaŊnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
p.o. Dyrektora Północno – Zachodniego
Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Szczecinie
Anna Bródka
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Załącznik
do decyzje Nr OSZ-4210-24(7)/2011/585/VIII/JC
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 29 czerwca 2011r.
Taryfa dla ciepła
CZĘŚĆ 1.
INFORMACJE OGÓLNE

1. Taryfa zawiera ceny za ciepło dostarczane odbiorcom przez przedsiębiorstwo energetyczne:
ARCTIC PAPER KOSTRZYN S.A. z siedzibą w Kostrzynie n/Odrą, działające na podstawie koncesji
udzielonej decyzją Prezesa URE w dniu 12 listopada
1998r. na wytwarzanie ciepła Nr WCC/613/585/U/1/
98/AS (zmieniona decyzją Prezesa URE z dnia
25 lutego 2003r. Nr WCC/613A/585/W/1/2003/KJ,
z dnia 12 lipca 2004r. Nr WCC/613B/585/W/OSZ/
2004/BSt, z dnia 12 stycznia 2006r. Nr WCC/613C/
585/W/OSZ/2006/ZD, z dnia 26 listopada 2007r.
Nr WCC/613-ZTO/585/W/OSZ/2007/CK oraz z dnia
1 paňdziernika 2009r. Nr WCC/613-ZTO-A/585/W/
OSZ/2009/CK).
2. Taryfa została ustalona przy uwzględnieniu
w szczególnoņci postanowień:
1) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 ze zmianami),
2) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia
17 wrzeņnia 2010r. w sprawie szczegółowych
zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U.
z 2010r. Nr 194, poz. 1291), zwanego w dalszej
częņci taryfy rozporządzeniem taryfowym”,
3) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia
15 stycznia 2007r. w sprawie szczegółowych
warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007r. Nr 16, poz. 91) zwanego
w dalszej częņci taryfy „rozporządzeniem przyłączeniowym”.
3. Okreņlone w taryfie ceny ciepła stosuje się dla
poszczególnych grup odbiorców odpowiednio do
zakresu usług ņwiadczonych dla tych odbiorców
w zaleŊnoņci od ňródła zasilania.
4. Ustalone w taryfie ceny nie zawierają podatku
od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. UŊyte w taryfie pojęcia oznaczają:
sprzedawca – Arctic Paper Kostrzyn S.A. –
przedsiębiorstwo energetyczne dostarczające odbiorcy ciepło na podstawie umowy
sprzedaŊy ciepła zawartej z tym odbiorcą,
odbiorca – kaŊdego, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy ze
sprzedawcą,
sezon grzewczy – okres, w którym warunki
atmosferyczne powodują koniecznoņć ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów,
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ňródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje słuŊące do wytwarzania
ciepła,

b) utrzymania normatywnej temperatury
ciepłej wody w punktach czerpalnych,
c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub
instalacji,

układ pomiarowo – rozliczeniowy – dopuszczony do stosowania zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń, słuŊących do pomiaru iloņci i parametrów
noņnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia naleŊnoņci
z tytułu dostarczania ciepła,
zamówiona moc cieplna – ustaloną przez
odbiorcę największą moc cieplną, jaka
w ciągu roku występuje w danym obiekcie
dla warunków obliczeniowych, która
zgodnie z warunkami technicznymi oraz
wymaganiami technologicznymi dla tego
obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania
normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
Grupa taryfowa
A

B

warunki obliczeniowe:
obliczeniową temperaturę powietrza
atmosferycznego okreņloną dla strefy
klimatycznej w której zlokalizowane są
obiekty, do których jest dostarczane
ciepło,
normatywną temperaturę ciepłej wody.
CZĘŚĆ 2.
PODZIAŁ ODBIORCÓW NA GRUPY TARYFOWE
Uwzględniając miejsce dostarczania ciepła podział
odbiorców na grupy przedstawia się następująco:

Charakterystyka odbiorców
Odbiorcy pobierający ciepło w postaci pary. Miejscem dostarczania ciepła są układy pomiarowo- rozliczeniowe za kolektorem
rozdzielającym w turbinowni.
Odbiorcy pobierający ciepło w postaci gorącej wody. Miejscem
dostarczania ciepła są układy pomiarowo – rozliczeniowe za kolektorem rozdzielającym za wymiennikownią.

CZĘŚĆ 3.
RODZAJE ORAZ WYSOKOŚĆ CEN
3. 1. Ceny dla odbiorców grupy A

L.p.

Rodzaje cen

j.m.

1

Cena za zamówioną moc cieplną

zł / MW /rok
rata zł / MW /m-c

Ceny
Netto
89 777,04
7 481,42

2

Cena ciepła

zł / GJ

16,84

3

Cena noņnika ciepła

zł / m3

21,89

j.m.

3.2. Ceny dla odbiorców grupy B
L.p.

Rodzaje cen

1

Cena za zamówioną moc cieplną

zł / MW /rok
rata zł / MW /m-c

Ceny
Netto
81 053,16
6 754,43

2

Cena ciepła

zł / GJ

18,98

3

Cena noņnika ciepła

zł / m3

21,89
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udzielania bonifikat przysługujących odbiorcy,

CZĘŚĆ 4.
ZASADY OBLICZANIA OPŁAT
Zasady rozliczeń z odbiorcami ciepła, rodzaje pobieranych opłat oraz sposób ich naliczania przez sprzedawcę są okreņlone w rozdziale 4 rozporządzenia
taryfowego.
CZĘŚĆ 5.

nielegalnego poboru ciepła
stosuje się odpowiednio postanowienia okreņlone
w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.
CZĘŚĆ 6.
ZASADY WPROWADZANIA ZMIAN CEN

WARUNKI STOSOWANIA CEN

Zasady wprowadzania zmian cen

1. Standardy jakoņciowe obsługi odbiorców
Ustalone w niniejszej taryfie ceny, są stosowane
przy zachowaniu standardów jakoņciowych obsługi
odbiorców, które zostały okreņlone w rozdziale 6
rozporządzenia przyłączeniowego.
2. W przypadkach:
uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiaroworozliczeniowego,

1. O kaŊdej zmianie cen ciepła sprzedawca powiadomi odbiorcę pisemnie, co najmniej na 14 dni
przed wprowadzeniem nowych cen.
2. Sprzedawca wprowadza taryfę do stosowania nie wczeņniej niŊ po upływie 14 dni i nie póňniej
niŊ 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.

niedotrzymania przez strony warunków
umowy sprzedaŊy ciepła,
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Egzemplarze bieŊące i z lat ubiegłych, w miarę posiadanych rezerw, moŊna nabywać: - na podstawie nadesłanego zamówienia: w Biurze Gospodarczym
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. (0-95) 7115-210 - w punkcie sprzedaŊy Lubuskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul Jagiellończyka 8, codziennie w godz. 730 - 1530, Dzienniki Urzędowe wraz ze skorowidzami wyłoŊone są do
powszechnego wglądu redakcji Dziennika Urzędowego, w bibliotece Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. oraz Delegaturze Lubuskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze – codziennie w godzinach pracy urzędu.
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