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ZARZĄDZENIE NR 282
WOJEWODY LUBUSKIEGO
z dnia 10 sierpnia 2011r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Tuplice
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 i z 2011r. Nr 34, poz. 172) oraz w związku
z uchwałą Nr VIII/44/11 Rady Gminy Tuplice z dnia
25 lipca 2011r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia
mandatu radnego zarządza się, co następuje:
§ 1. Zarządza się przeprowadzenie wyborów
uzupełniających do Rady Gminy Tuplice w okręgu
wyborczym 3, w którym wybiera się jednego radnego.
§ 2. Datę wyborów ustala się na niedzielę, dnia
23 paŝdziernika 2011r.

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania
poszczególnych czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i podaje do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia na
obszarze Gminy Tuplice.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia.
Wojewoda Lubuski
Helena Hatka
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Załącznik
do zarządzenia Nr 282
Wojewody Lubuskiego
z dnia 10 sierpnia 2011r.

Kalendarz wyborczy
dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających
do Rady Gminy Tuplice
zarządzonych na dzień 23 października 2011r.
Termin wykonania
czynności wyborczej
do 24 sierpnia 2011r.

do 3 września 2011r.

do 5 września 2011r.
do 8 września 2011r.
do 23 września 2011r.
do godz. 2400

Treść czynności
- podanie do publicznej wiadomości oraz ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego zarządzenia Wojewody Lubuskiego
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Tuplice.
- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wójta Gminy
Tuplice, 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 Tuplicach,
- 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 Tuplicach przez pełnomocników komitetów
wyborczych.
- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze Gminnej Komisji
Wyborczej w Tuplicach.
- zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Tuplicach list kandydatów na
radnego.

do 30 września 2011r.

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

do 2 października 2011r.

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

do 8 października 2011r.

9 października 2011r.
do 13 października 2011r.

- rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Tuplicach
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 Tuplicach obwodowej komisji wyborczej,
- sporządzenie spisu wyborców w urzędzie gminy.
- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

21 października 2011r.
o godz. 2400

- zakończenie kampanii wyborczej

22 października 2011r.

- przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborców

23 października 2011r.
w godz. 800 - 2200

- głosowanie
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UCHWAŁA NR X/59/2011
RADY GMINY SKĄPE
z dnia 22 czerwca 2011r.
w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skąpe dla lokalizacji
elektrowni wiatrowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku 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, z 2003 Nr 214,
poz. 1806 i Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167,
poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,
Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,
poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40,
poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113.)
i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2003r. Nr 80, poz. 717, z 2004r. Nr 6, poz. 41,
Nr 141, poz. 1492, z 2005 Nr 113, poz. 954, Nr 130,
poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319, z 2006 Nr 225,
poz. 1635, Nr 127, poz. 880, z, Nr 199, poz. 1227,
Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413, z 2010 Nr 24,
poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119,
poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155,
poz. 1043, z 2011r. Nr 32, poz. 159), w związku
z uchwałą Nr XXXVII/232/2009 Rady Gminy Skąpe
z dnia 25 czerwca 2009 w sprawie przystąpienia do
sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skąpe dla lokalizacji elektrowni wiatrowych Rada Gminy Skąpe uchwala co
następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Skąpe dla lokalizacji elektrowni
wiatrowych, zwany dalej planem, obejmuje obszar
o powierzchni 1295ha przedstawiony na rysunku
planu w skali 1:2000, stanowiącym załącznik Nr 1 do
uchwały.
2. W planie nie określa się:
1) granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości – ze
względu na brak potrzeby wyznaczania takich
obszarów;
2) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej – ze względu
na brak potrzeby wyznaczania takich obszarów;
3) granic obszarów wymagających przekształceń
lub rekultywacji – ze względu na brak potrzeby
wyznaczania takich obszarów;

4) granic terenów pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaşy powyşej 2000m2
– ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich terenów;
5) granic terenów rekreacyjno – wypoczynkowych
oraz terenów słuşących organizacji imprez masowych – ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich terenów;
6) granic pomników zagłady oraz ich stref
ochronnych – ze względu na brak takich pomników oraz ich stref ochronnych.
§ 2. Określenia stosowane w uchwale oznaczają:
1) infrastruktura techniczna – sieci uzbrojenia
technicznego, w tym sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne, ciepłownicze, telekomunikacyjne oraz inne podobne;
2) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograniczająca fragment terenu, na wyłącznie którym
dopuszcza się wznoszenie budynków i budowli
określonych w ustaleniach planu. Nieprzekraczalna linia zabudowy dotycząca lokalizacji
elektrowni wiatrowych pokrywa się z linią rozgraniczającą teren funkcjonalny oznaczonym na
rysunku planu symbolem R/E, przy czym linia
ta wyznacza nieprzekraczalną linię zabudowy
dla obrysu całego obiektu elektrowni wiatrowej
wraz ze wszystkimi jej elementami;
3) przeznaczenie podstawowe – przeznaczenie
przewaşające na danym terenie funkcjonalnym;
4) przeznaczenie uzupełniające – przeznaczenie
inne niş podstawowe, które stanowi uzupełnienie lub wzbogacenie przeznaczenia podstawowego, jednocześnie nie kolidując z nim lub nie
uniemoşliwiając zagospodarowania terenu
zgodnie z tym przeznaczeniem podstawowym;
5) teren funkcjonalny – część obszaru objętego
planem wyznaczona liniami rozgraniczającymi,
oznaczona symbolem o określonej funkcji.
§ 3. 1. Integralną częścią uchwały jest rysunek
planu w skali 1:2000 – stanowiący załącznik Nr 1.
2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku
planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) granice obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny funkcjonalne;
3) symbole terenów funkcjonalnych;
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4) nieprzekraczalne linie zabudowy.

Poz. 1801
nem, o ile ustalenia dla terenów nie stanowią
inaczej;

3. Niniejszy plan nie narusza ustaleń Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skąpe. Stwierdzenie zgodności
planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skąpe jako wyrys stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

2) obiekty o wysokości 50m i więcej powyşej poziomu terenu podlegają zgłaszaniu przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę do
właściwych organu nadzoru nad lotnictwem
wojskowym, a obiekty o wysokości 100m i więcej powyşej poziomu terenu podlegają zgłoszeniu do właściwego organu nadzoru nad lotnictwem cywilnym oraz oznakowaniu jako przeszkody lotnicze;

4. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag
do projektu planu stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.
5. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które naleşą do zadań własnych gminy,
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych stanowi załącznik Nr 4
do uchwały.

3) dopuszcza się dotychczasowy sposób uşytkowania terenu do czasu zagospodarowania go
zgodnie z projektowaną w planie funkcją.
§ 5. 1. Nie dopuszcza się wprowadzania zmian
w stosunkach wodnych, w tym pogłębiania, meliorowania lub zasypywania oczek wodnych i obszarów podmokłych.

Rozdział 2
Ustalenia dla całego obszaru objętego planem

2. W obszarze planu przebiega granica Głównego zbiornika wód podziemnych Nr 144.

§ 4. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące
ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów funkcjonalnych:

§ 6. 1. Wyznacza się stanowiska archeologiczne
według rysunku planu oraz wykazu:

1) zakaz lokalizacji budynków i budowli przekrytych dachem na całym obszarze objętym plaLp.
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2. Osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna,
która zamierza realizować roboty budowlane przy
zabytku znajdującym się w ewidencji wojewódzkiego konserwatora zabytków albo roboty ziemne lub
dokonać zmiany charakteru dotychczasowej działalności na terenie, na którym znajdują się zabytki archeologiczne, co doprowadzić moşe do przekształcenia lub zniszczenia zabytku archeologicznego jest
obowiązana, pokryć koszty badań archeologicznych
oraz ich dokumentacji, jeşeli przeprowadzenie tych
badań jest niezbędne w celu ochrony tych zabytków.

4. Na pozostałym obszarze, poza stanowiskami
o których w ust 1 obowiązuje zapis: kto, w trakcie
prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkrył przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iş jest on zabytkiem, jest obowiązany wstrzymać
wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć
odkryty przedmiot, zabezpieczyć, przy uşyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia oraz zawiadomić niezwłocznie właściwego
wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie
jest to moşliwe, wójta gminy Skąpe.

3. Zakres i rodzaj niezbędnych badań archeologicznych, o których mowa w ust.2 ustala wojewódzki konserwator zabytków w drodze decyzji, wyłącznie w takim zakresie, w jakim roboty budowlane
albo roboty ziemne lub zmiana charakteru dotychczasowej działalności na terenie, na którym znajdują
się zabytki archeologiczne, zniszczą lub uszkodzą
zabytek archeologiczny.

5. W granicach planu występują drogi historyczne, których przebieg i nawierzchnia podlegają
ochronie z uwagi na wpis do ewidencji zabytków
i obowiązują następujące ustalenia:
a) zakazuje się likwidacji istniejącej historycznej
nawierzchni kamiennej dróg,
b) nakazuje się ochronę przebiegu istniejących historycznych kamiennych nawierzchni dróg,
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c) dopuszcza się modernizację, przebudowę, poszerzenie oraz prowadzenie projektowanej sieci
infrastruktury technicznej,
d) dopuszcza się w ramach działań wyşej wymienionych przenoszenie historycznej kamiennej
nawierzchni drogi w obrębie danego odcinka
i wybudowanie jej jako nawierzchni wybranego
fragmentu tej drogi lub jej pobocza.
6. Zakaz lokalizacji wieş elektrowni wiatrowych
w bezpośrednim sąsiedztwie drogi 01KDP relacji
Radoszyn – Darnawa w celu ochrony ekspozycji wsi
Radoszyn i Darnawa od strony tej drogi.
7. Zakaz lokalizacji wieş elektrowni wiatrowych
w sposób powodujący przysłanianie lub kolizję ekspozycyjną z wieşami kościołów w miejscowości Radoszyn, w szczególności od strony drogi relacji Radoszyn – Darnawa oraz w miejscowości Darnawa od
strony miejscowości Skąpe
§ 7. 1. Dojazd do terenów dopuszcza się wyłącznie z terenów przyległych dróg, o ile ustalenia dla
terenów nie stanowią inaczej.
2. Dla potrzeb budowy i eksploatacji elektrowni
wiatrowych, na czas realizacji i funkcjonowania inwestycji, dopuszcza się drogi wewnętrzne o szerokości w liniach rozgraniczających nie większej niş
7m.
§ 8. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące
systemów infrastruktury technicznej:
1) dopuszcza się sieci i urządzenia infrastruktury
technicznej według przepisów odrębnych;
2) odprowadzenie ścieków komunalnych oraz zasady odprowadzenia wód opadowych i roztopowych – dla elektrowni wiatrowych nie określa się;
3) odprowadzenie energii elektrycznej wytworzonej przez elektrownie wiatrowe dopuszcza się
do stacji elektroenergetycznej 110kV/SN, a następnie linią kablową 110kV lub SN do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego;
4) sieci elektroenergetyczne oraz automatyki i sterowania elektrowni wiatrowych dopuszcza się
jako podziemne;
5) dopuszcza się skablowanie istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych
6) istniejące urządzenia melioracji szczegółowej
do zachowania z dopuszczeniem modernizacji
i rozbudowy;
7) przebieg sieci infrastruktury wzdłuş istniejących
i projektowanych dróg publicznych i wewnętrznych.
§ 9. Tereny funkcjonalne oznaczone na rysunku
planu symbolami KDP i KDG ustala się jako obszar
przeznaczony na cele publiczne.
§ 10. 1. W granicach obszaru objętego planem
nie występują obszary naraşone na niebezpieczeństwo powodzi oraz osuwania się mas ziemnych.
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2. W granicach obszaru objętego planem występuje udokumentowane złoşe ropy naftowej „Radoszyn” dla którego projektowany jest obszar i teren
górniczy „Radoszyn I”.
§ 11. Określa się wysokość stawki procentowej,
na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla:
1) terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem R/E na 30%;
2) pozostałych terenów na 5%.
Rozdział 3
Ustalenia dla terenów funkcjonalnych
§ 12. 1. Dla terenów funkcjonalnych oznaczonych symbolami 01R, 02R, 03R, 04R, 05R, 06R, 07R
ustala się następujące przeznaczenie podstawowe –
tereny rolnicze z zakazem zabudowy.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się drogi wewnętrzne o parametrach określonych w § 7 pkt 2, stanowiące dojazd do elektrowni
wiatrowych i innych obiektów infrastruktury technicznej oraz do pól i łąk, z zastrzeşeniem zapisów § 6
ust. 5.
§ 13. 1. Dla terenów funkcjonalnych oznaczonych symbolami 01R/E, 02R/E, 03R/E, 04R/E, 05R/E,
06R/E i 07R/E ustala się następujące przeznaczenia:
1) podstawowe – tereny rolnicze,
2) uzupełniające – elektroenergetyka.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:
1) w ramach przeznaczenia terenu elektroenergetyka dopuszcza się tylko lokalizację elektrowni
wiatrowych, z zastrzeşeniem pkt 2, dopuszcza
się równieş lokalizację masztów meteorologicznych do mierzenia prędkości i kierunku wiatru o wysokości do 120m licząc do poziomu terenu do najwyşszego punktu masztu wraz zamontowanymi na nim urządzeniami;
2) liczba wieş elektrowni wiatrowych na poszczególnych terenach nie moşe przekraczać
a) dla terenu 01R/E – 2,
b) dla terenu 02R/E – 1,
c) dla terenu 03R/E – 4,
d) dla terenu 04R/E – 2,
e) dla terenu 05R/E – 4,
f)

dla terenu 06R/E – 2,

g) dla terenu 07R/E – 3;
3) wymiar pionowy wieşy, mierzony od poziomu
terenu do najwyşszego skrajnego punktu wirnika w pozycji pionowej nie moşe być większy niş
200m;
4) maksymalna powierzchnia zabudowy dla jednej wieşy elektrowni wiatrowej – 900m2;
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5) minimalna odległość między wieşami elektrowni wiatrowej – 300m;
6) minimalna odległość wieşy elektrowni wiatrowej od linii energetycznych wysokiego napięcia
równa sumie długości ramienia wirnika i odcinka długości 10m;
7) nakazuje się wykończenie powierzchni elementów naziemnych matowe oraz w kolorystyce
powodującej jak najmniejsze wyróşnienie się
ich z otoczenia;
8) zakaz stosowania kolorystyki intensywnej, kontrastującej z otoczeniem;
9) zakaz umieszczania na elementach naziemnych
elektrowni wiatrowych reklam, napisów, znaków i innych urządzeń reklamowych, informacyjnych i technicznych niezwiązanych z ich
funkcjonowaniem z zastrzeşeniem pkt 10;
10) dopuszcza się umieszczenie na gondoli logo
producenta, inwestora lub właściciela elektrowni wiatrowych,
11) dopuszcza się podział na działki jako wydzielenia pod lokalizację elektrowni wiatrowych
o powierzchni minimalnej 900m2.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się drogi wewnętrzne stanowiące dojazd do
miejsc lokalizacji wieş elektrowni wiatrowych, z zastrzeşeniem zapisów § 6 ust. 5.
§ 14. 1. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego
symbolem MN ustala się następujące przeznaczenie
podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
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6) forma i wielkość lukarn musi być podporządkowana dominującej konstrukcji dachu oraz nie
moşe dominować na elewacji,
7) rozmieszczenie lukarn musi być podporządkowane osiom kompozycji elewacji, w szczególności nawiązywać do układu otworów okiennych lub drzwiowych, przy czym dachy lukarn
nie mogą się łączyć w jednej linii poziomej na
całej długości połaci dachu,
8) maksymalna łączna powierzchnia lukarn,
w rzucie poziomym nie moşe przekroczyć 25%
powierzchni dachu, przy czym powierzchnia
okna w lukarnie nie moşe być większa niş 70%
powierzchni otworu okiennego na elewacji
obiektu na którym będzie realizowana,
9) minimalna odległość lukarny od ściany poprzecznej lub szczytowej – 1,5m,
10) geometria daszków lukarn musi nawiązywać do
geometrii głównej połaci dachu,
11) pokrycie daszków lukarn musi nawiązywać do
pokrycia całego dachu;
12) udział powierzchni obszaru zabudowanego
w powierzchni działki budowlanej nie moşe być
większy niş 35%;
13) powierzchnia terenu biologicznie czynna musi
stanowić co najmniej 50% powierzchni działki
budowlanej;
14) kształt dachu dwuspadowy o kącie nachylenia
od 40º do 45º,
15) układ kalenicy budynku mieszkalnego równoległy do frontu działki,

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się przeznaczenie uzupełniające – usługi związane z obsługą rolnictwa.

16) pokrycie dachowe jednolite kolorystycznie
w kolorze naturalnej ceramiki bądŝ grafitowym,

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania
zabudowy i zagospodarowania terenu:

17) ogrodzenia terenu w części frontowej z materiału tradycyjnego typu: kamień, klinkier, drewno, metal, z wykluczeniem ogrodzeń z betonowych prefabrykatów,

1) dopuszcza się lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej;
2) dopuszcza się lokalizację budynków i budowli
zgodnie z nieprzekraczalną linią zabudowy, wyznaczoną w odległości min. 6m od frontowej
granicy działki;
3) wymiar pionowy budynku lub budowli przekrytej dachem, mierzony od poziomu terenu do
najwyşszego punktu pokrycia dachu, nie moşe
być większy niş:
a) 9,5m dla budynku mieszkalnego i gospodarczego z zastrzeşeniem pkt 4,
b) 10,5m dla budowli, z zastrzeşeniem pkt 4;
4) wymiar, o którym mowa w pkt 3 nie dotyczy
kominów oraz konstrukcji wsporczych anten;
5) obowiązuje jedna forma lukarn na jednym budynku,

18) odprowadzenie ścieków komunalnych do istniejącej sieci kanalizacyjnej, w przypadku braku
takiej sieci dopuszcza się lokalizację zbiorników
bezodpływowych,
19) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych
– na teren działki,
20) zaopatrzenie w energię elektryczną – z istniejącej sieci na zasadach określonych przez właściciela sieci,
21) zaopatrzenie w wodę – z istniejącej sieci na zasadach określonych przez właściciela sieci, do
celów gospodarczych dopuszcza się lokalizację
studni,
22) zaopatrzenie w ciepło – indywidualny system
ogrzewania z zastosowaniem ŝródeł ciepła zasilanych paliwem płynnym, gazowym, stałym lub
energią elektryczną,
23) dopuszcza się wydzielenie z terenu elementarnego działek o powierzchni minimalnej 750m2.
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24) minimalna liczba miejsc parkingowych dla wydzielonej działki – 2 w tym wlicza się miejsca
postojowe w garaşu;
§ 15. 1. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego
symbolem E ustala się następujące przeznaczenie
podstawowe – elektroenergetyka teren GPO.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:
1) w ramach przeznaczenia terenu elektroenergetyka dopuszcza się wyłącznie lokalizację głównego punktu odbioru – GPO energii elektrycznej;
2) dopuszcza się lokalizowanie budynków i budowli związanych z podstawowym przeznaczeniem terenu;
3) wymiar pionowy budynku lub budowli przekrytej dachem, mierzony od poziomu terenu do
najwyşszego punktu pokrycia dachu, nie moşe
być większy niş 5 m, z zastrzeşeniem pkt 4, wysokość pozostałych budowli nie moşe przekroczyć 30m;
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watorską, gdzie obowiązuje następujące ustalenia:
a) zakazuje się likwidacji istniejącej historycznej
nawierzchni kamiennej dróg,
b) nakazuje się ochronę przebiegu i istniejących
historycznych kamiennych nawierzchni dróg,
c) dopuszcza się modernizację, przebudowę,
poszerzenie oraz prowadzenie projektowanej
sieci infrastruktury technicznej,
d) dopuszcza się w ramach działań wyşej wymienionych przenoszenie historycznej kamiennej nawierzchni drogi w obrębie danego
odcinka i wybudowanie jej jako nawierzchni
wybranego fragmentu tej drogi lub jej pobocza.

§ 17. 1. Dla terenów funkcjonalnych oznaczonych symbolami 01KDG, 02KDG, 03KDG ustala się
następujące przeznaczenie podstawowe – droga
publiczna.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia:

4) wymiar pionowy budynku lub budowli przekrytej dachem, mierzony od poziomu terenu do
najnişszego punktu pokrycia dachu, nie moşe
być mniejszy niş 2 m i większy niş 3,5m;

1) obowiązuje droga publiczna klasy dojazdowej
o szerokości w liniach rozgraniczających nie
mniejszej niş 15m;

5) dopuszcza się wyłącznie budynki lub budowle
przekryte dachem jedno – lub dwuspadowym
o nachyleniu połaci minimum 5º i maksimum
25º;

3) dopuszcza się lokalizację drogi rowerowej lub
pasa rowerowego,

6) dopuszcza się wyłącznie budynki i budowle
przekryte dachem o szerokości elewacji frontowej nie mniejszej niş 2m i nie większej niş
9m.
7) udział powierzchni obszaru zabudowanego
w powierzchni działki nie moşe być większy niş
80%;
8) dojazd do terenu z drogi publicznej oznaczonej
na rysunku 01KDP;
9) zakaz podziału terenu na działki budowlane;
10) wydzielić minimum jedno miejsce parkingowe.
§ 16. 1. Dla terenów funkcjonalnych oznaczonych symbolami 01KDP, 02KDP ustala się następujące przeznaczenie podstawowe – droga publiczna.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia:
1) obowiązuje droga publiczna klasy zbiorczej
o szerokości w liniach rozgraniczających nie
mniejszej niş 20m;
2) dopuszcza się lokalizację chodnika;
3) dopuszcza się lokalizację drogi rowerowej lub
pasa rowerowego,
4) odcinki drogi 01 KDP i 02KDP oznaczone na rysunku planu jako drogi historyczne, są ujęte
w ewidencji zbytków i objęte ochroną konser-

2) dopuszcza się lokalizację chodnika;

4) odcinki drogi 01KDG i 03KDG, oznaczone na
rysunku planu jako drogi historyczne, są ujęta
w ewidencji zabytków i objęta ochroną konserwatorską, gdzie obowiązuje następujące
ustalenia :
a) zakazuje się likwidacji istniejącej historycznej
nawierzchni kamiennej dróg,
b) nakazuje się ochronę przebiegu i istniejących
historycznych kamiennych nawierzchni dróg,
c) dopuszcza się modernizację, przebudowę,
poszerzenie oraz prowadzenie projektowanej
sieci infrastruktury technicznej,
d) dopuszcza się w ramach działań wyşej wymienionych przenoszenie historycznej kamiennej nawierzchni drogi w obrębie danego
odcinka i wybudowanie jej jako nawierzchni
wybranego fragmentu tej drogi lub jej pobocza.
§ 18. Dla terenów funkcjonalnych oznaczonych
symbolami 01ZL, 02ZL, 03ZL, 04ZL, 05ZL, 06ZL,
07ZL, 08ZL, 09ZL, 10ZL, 11ZL, 12ZL, 13ZL ustala się
następujące przeznaczenie podstawowe – lasy.
Rozdział 4
Przepisy końcowe
§ 19. Przeznacza się na cele nierolnicze i nieleśne
grunty rolne o łącznej powierzchni 24,7189ha, których zwarte obszary nie przekraczają wielkości określonych w przepisach odrębnych dotyczących zmia-
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ny przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolne,
w tym dla terenu:

7) 07 R/E grunty orne klas RIIIb 0,0958ha, RIVa
1,1981ha, RV 2,1769ha,

1) 01 R/E grunty orne klas RIIIb 0,0781ha, RIVa
1,0971ha, RV 2,1190ha;

8) MN grunty orne klas RIIIb 0,2275ha, RV
3,0162ha;

2) 02 R/E grunty orne klas RIVa 1,0921ha, RV
1,0362ha;

9) E grunty orne klas RIVa 0,8680ha.

3) 03 R/E grunty orne klas RIIIb 0,0463ha, RIVa
1,9626ha, RVI 1,5307ha;
4) 04 R/E grunty orne klas RIIIb 0,0022ha, RIVa
0,9040ha, RV 1,1076ha;
5) 505 R/E grunty orne klas RIIIb 0,0280ha, RIVa
1,8774ha, RIVb 1,3599ha, RV 0,6875ha;
6) 06 R/E grunty orne klas RIVa 1,0238ha, RV
1,1839ha;

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Skąpe.
§ 21. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego oraz podlega publikacji
na stronie internetowej Urzędu Gminy Skąpe.
Przewodniczący Rady
Mirosław Olczak
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr X/59/2011
Rady Gminy Skąpe
z dnia 22 czerwca 2011r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr X/59/2011
Rady Gminy Skąpe
z dnia 22 czerwca 2011r.
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr X/59/2011
Rady Gminy Skąpe
z dnia 22 czerwca 2011r.
Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag do
projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Skąpe dla lokalizacji
elektrowni wiatrowych
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 zmianami) Rada Gminy Skąpe rozstrzyga co następuje:
W związku z brakiem uwag do projektu planu miejscowego, wyłoşonego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Skąpe w dniach od 8.04.2011r. do
12.05.2011r. oraz w okresie składnia uwag, określonym przez ustawę, tj. do dnia 10.06.2010r., nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia.
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr X/59/2011
Rady Gminy Skąpe
z dnia 22 czerwca 2011r.
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zadań
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą
do zadań własnych gminy oraz zasad ich
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach
publicznych.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póŝniejszymi zmianami), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝniejszymi zmianami)
oraz art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240
z póŝniejszymi zmianami) Rada Gminy Skąpe rozstrzyga, co następuje:
Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które
naleşą do zadań własnych gminy, to:
1) realizacja inwestycji sieciowych – zostanie
przeprowadzona w oparciu o obowiązujące
przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo
wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z póŝniejszymi zmianami), ustawy z dnia 7 czerwca
2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U.
z 2001r. Nr 72, poz. 747 z póŝniejszymi zmianami), ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625
z póŝniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z póŝniejszymi zmianami),
180 3
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2) realizacja inwestycji drogowych – zostanie
przeprowadzona w oparciu o obowiązujące
przepisy ustawy 21 marca 1985r. o droga publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71, poz. 838 z póŝniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z póŝniejszymi zmianami).
Realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie
z innymi obowiązującymi przepisami, w tym m.in.
z ustawą prawo budowlane, ustawą o zamówieniach publicznych, ustawą o samorządzie gminnym,
ustawą o gospodarce komunalnej i prawem ochrony środowiska. Sposób realizacji inwestycji moşe
ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się postępem techniczno-technologicznym, zgodnie z zasadą
stosowania najlepszej dostępnej techniki, o ile nie
nastąpi naruszenie ustaleń planu. Tereny funkcjonalne, w których zapisane zostały inwestycje
z zakresu infrastruktury technicznej naleşące do zadań własnych gminy to tereny dróg gminnych. Realizacja inwestycji publicznej dla tego terenu polega
na budowie publicznej drogi, częściowej modernizacji istniejących dróg oraz budowa sieci uzbrojenia
podziemnego wraz z odpowiednimi sieciami nadziemnymi. Finansowanie ww. inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, ujętych w planie, podlega
przepisom ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148
z póŝniejszymi zmianami) przy uwzględnieniu, şe:
1) wydatki majątkowe gminy określa Rada Gminy
Skąpe w „Wieloletnim Planie inwestycyjnym”,
2) inwestycje, których okres realizacji przekracza
jeden rok budşetowy ujmowane są w wykazie
stanowiącym załącznik do uchwały budşetowej,
zwanym „Wieloletnie programy inwestycyjne”,
3) wydatki inwestycyjne finansowane z budşetu
gminy ustala się w uchwale budşetowej.
Zadania celu publicznego Gminy Skąpe finansowane będą z budşetu gminy, z kredytów i poşyczek,
z udziału inwestorów zewnętrznych, na podstawie
odrębnych umów i porozumień. Natomiast inwestycje związane z realizacją budowy elektrowni wiatrowych nie będą finansowane bezpośrednio z budşetu
Gminy Skąpe, poniewaş miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Skąpe, dla obszaru wskazanego jako lokalizacji elektrowni wiatrowych nie przewiduje inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej naleşących do zadań własnych
gminy i finansowanych ze środków publicznych
w tym zakresie. Budowa, modernizacja lub przebudowa dróg oraz pozostałej infrastruktury technicznej, która będzie słuşyć budowie i eksploatacji elektrowni wiatrowych będzie finansowana przez inwestora
na
zasadach
partnerstwa
publicznoprywatnego.
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UCHWAŁA NR VIII/52/11
RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
z dnia 28 czerwca 2011r.
w sprawie zmian uchwały Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 28 stycznia 2010r. Nr XXXIX/293/10
w sprawie przyjęcia statutu Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odrą
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 paŝdziernika 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 13,
poz. 123 z póŝn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 listopada 1996r. o muzeach (Dz. U. z 1997r.
Nr 5, poz. 24 z póŝn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. W § 9 uchwały dodaje się punkt 5 i 6
w brzmieniu:
„5) środki pochodzące z opłat za wstęp,

„5) usług turystycznych.”
§ 2. Pozostała treść uchwały pozostaje bez
zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Tadeusz Łysiak

6) środki pochodzące z opłat parkingowych.”
2. W § 10 ust. 1 uchwały dodaje się punkt 5
w brzmieniu:

===================================================================================
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UCHWAŁA NR VIII/53/11
RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
z dnia 28 czerwca 2011r.
zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/295/05 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 29 września 2005r.
w sprawie określenia granic obwodów szkół podstawowych i gimnazjów
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572 ze zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXIII/295/05 Rady Miasta
Kostrzyn nad Odrą z dnia 29 września 2005r.
w sprawie określenia granic obwodów szkół podstawowych i gimnazjów, wprowadza się następujące zmiany:
1. § 1 otrzymuje brzmienie:
„Określa się granicę obwodu dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kostrzynie nad Odrą: Akacjowa,
Asfaltowa, Ludwika Banaszaka, Chemików, Czereśniowa, Drzewicka, Drzewna, Fabryczna,
Główna, Jagiellońska, Solidarności, Orła Białego, Tysiąclecia, Niepodległości, Malinowa, Morelowa, Kwiatowa, Osiedle Leśne, Orzechowa,
Owocowa, Papierników, Sadowa, Słoneczna,
Jana Pawła II, Spokojna, Wiśniowa, Aleksandra
Zawadzkiego, Zielona, Boczna, Cmentarna, Kościelna, Leśna, Lipowa, Łączna, Namyślińska,
Nowa, Polna, Mikołaja Reja, Szkolna, Szumiłowska, Środkowa, Tartaczna, Topolowa, Wąska,
Fryderyka Chopina, Stanisława Moniuszki, Gabriela Narutowicza, Prosta, Rzemieślnicza, Spor-

towa, Ogrodowa, Portowa, Sosnowa, Energetyków, Włoska, Przemysłowa, Belgijska, Złota,
Turkusowa, Eugeniusza Olczaka, Promienna,
Szwedzka, Działkowa oraz Brzoskwiniowa, Familijna, Grzybowa, Odrzańska, Wesoła, Kostrzyńska, Piaskowa, Brzozowa, Jaśminowa, Róşana,
Tulipanowa, Ustronie.”,
2. § 2 otrzymuje brzmienie:
„Określa się granicę obwodu dla Szkoły Podstawowej Nr 4 w Kostrzynie nad Odrą: Gorzowska,
Graniczna, Mikołaja Kopernika, Tadeusza Kościuszki, Krótka, Adama Mickiewicza, Osiedle
„B”, Osiedle „C”, Osiedlowa, Piastowska, Władysława Sikorskiego, Bolesława Chrobrego, Stefana Czarnieckiego, Łódzka, Mostowa, Nadbrzeşna, Osiedle Kolejowe, Marii Konopnickiej,
Osiedle 3 Maja, Osiedle Warniki, Osiedle Nad
Wartą, Wojska Polskiego, Parkowa, Plac Grunwaldzki, Rzeczna, HeNryka Sienkiewicza, Targowa, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wędkarska, Wodna, Zaułek Wodny, Şeglarska, Osiedle
Mieszka I, Osiedle Słowiańskie, Dworcowa,
Wschodnia, Klonowa, Aleja Kasztanowa, Jaworowa, Księdza Franciszka Skałby, Południowa,
Na Skarpie, Aleja Milenijna, Północna, Dębowa,
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Jodłowa, Generała Józefa Bema, Królowej Jadwigi, Majora HeNryka Sucharskiego, Generała
Tadeusza Kutrzeby i Saperska, Plac Zamkowy,
Plac Ratuszowy, Berlińska, Zaułek Kościelny,
Ksiąşęca, Św. Klemensa, Gimnazjalna, Jana
z Kostrzyna, Królewska, Spichrzowa, Chyşańska,
Gorzyńska, Bastionowa, Strzelecka, Przyforteczna, Pogodna, Przyjazna, Miła, Marzeń, Radości,
Szczęśliwa.”,

zjalna, Jana z Kostrzyna, Królewska, Spichrzowa,
Chyşańska, Gorzyńska, Bastionowa, Strzelecka,
Przyforteczna, Pogodna, Przyjazna, Miła, Marzeń,
Radości, Szczęśliwa.”,
4. § 4 otrzymuje brzmienie:
„Określa się granicę obwodu dla Gimnazjum
Nr 2 w Kostrzynie nad Odrą: Akacjowa, Asfaltowa, Zielona, Czereśniowa, Drzewicka, Gabriela
Narutowicza, Główna, Tysiąclecia, Malinowa,
Morelowa, Kwiatowa, Orzechowa, Owocowa,
Sadowa, Słoneczna, Jana Pawła II od Nr 51 do
końca i Nr 49, Spokojna, Wiśniowa, Aleksandra
Zawadzkiego, Zielona, Boczna, Cmentarna, Kościelna, Leśna, Lipowa, Łączna, Namyślińska,
Nowa, Polna, Mikołaja Reja, Szkolna, Szumiłowska, Środkowa, Tartaczna, Topolowa, Wąska,
Fryderyka Chopina, Drzewicka, Stanisława Moniuszki, Rzemieślnicza, Sosnowa, Energetyków,
Włoska, Przemysłowa, Belgijska, Złota, Turkusowa, Eugeniusza Olczaka, Promienna, Szwedzka, Działkowa oraz Brzoskwiniowa, Familijna,
Grzybowa, Odrzańska, Wesoła, Kostrzyńska, Piaskowa, Brzozowa, Jaśminowa, Róşana, Tulipanowa, Ustronie.”

3. § 3 otrzymuje brzmienie:
„Określa się granicę obwodu dla Gimnazjum
Nr 1 w Kostrzynie nad Odrą: Gorzowska, Graniczna, Dworcowa, Mikołaja Kopernika, Tadeusza Kościuszki, Krótka, Niepodległości, Adama
Mickiewicza, Osiedle „B”, Osiedle „C”, Osiedle
Mieszka I, Osiedle Słowiańskie, Osiedlowa, Piastowska, Władysława Sikorskiego, Bolesława
Chrobrego, Stefana Czarnieckiego, Łódzka, Mostowa, Nadbrzeşna, Osiedle Kolejowe, Marii Konopnickiej, Osiedle 3 Maja, Osiedle Warniki,
Osiedle Nad Wartą, Wojska Polskiego, Parkowa,
Plac Grunwaldzki, Rzeczna, HeNryka Sienkiewicza, Targowa, Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
Wędkarska, Wodna, Zaułek Wodny, Şeglarska,
Fabryczna, Portowa, Orła Białego, Solidarności,
Jagiellońska, Papierników, Chemików, Drzewna,
Osiedle Leśne, Ludwika Banaszaka, Sportowa,
Prosta, Ogrodowa, Wschodnia, Jana Pawła II od
Nr 1 do 52 bez Nr 49 i 51, Klonowa, Aleja Kasztanowa, Jaworowa, Księdza Franciszka Skałby,
Południowa, Na Skarpie, Aleja Milenijna, Północna, Dębowa, Jodłowa, Generała Józefa Bema, Królowej Jadwigi, Majora HeNryka Sucharskiego, Generała Tadeusza Kutrzeby i Saperska,
Plac Zamkowy, Plac Ratuszowy, Berlińska, Zaułek Kościelny, Ksiąşęca, Św. Klemensa, Gimna-
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Tadeusz Łysiak

===================================================================================
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UCHWAŁA NR VI/62/11
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 29 czerwca 2011r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zagórze
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
tekst jednolity ze zm.1), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 tekst jednolity
ze zm.2), w oparciu o uchwałę Nr 208/XXVIII/06 Rady
Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 czerwca 2006r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zagórze i po stwierdzeniu ze ustalenia
zmiany planu nie naruszają ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czerwieńsk uchwalonego uchwałą Nr 95/XIII/00 Rady Gminy i Miasta Czerwieńsk
z dnia 24 lutego 2000r., uchwala się, co następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Przedmiotem uchwały jest zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Zagórze.
2. Plan obejmuje obszar połoşony w obrębie wsi
Zagórze w jej zachodniej części, ograniczony; od
wschodu i północy drogą gruntową, od zachodu
terenami leśnymi, od południa drogą powiatową
relacji Łęşyca – Płoty – Przylep, tzw. Drogą Radomską i terenami rolnymi zgodnie z załącznikiem graficznym Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są:
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1) załącznik graficzny Nr 1 – rysunek planu w skali
1: 1 000 wraz z wyrysem ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
2) załącznik Nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłoşonego do
publicznego wglądu projektu planu;
3) załącznik Nr 3 – rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które naleşą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach
publicznych.
§ 2. 1. Przedmiotem ustaleń planu jest przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, pod sport i rekreację, zieleń urządzoną
i nieurządzoną, wody powierzchniowe, infrastrukturę techniczną i komunikację.
2. Na obszarze objętym niniejszą uchwałą wyodrębnia się tereny wydzielone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, które przeznacza się pod:
1) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oznaczone na rysunku planu symbolami MN1, MN2;
2) pod sport i rekreację oznaczone na rysunku
planu symbolem US:
3) zieleń i wody oznaczone na rysunku planu
symbolami:
a) ZP – zieleń parkowa;
b) ZŁ – zieleń nieurządzona – łąki;
c) WS – wody powierzchniowe śródlądowe (staw, strumień);
4) komunikację, oznaczone na rysunku planu
symbolami:
a) KDL – droga publiczna lokalna;
b) KDW1, KDW2 – drogi wewnętrzne;
c) KX – ciągi piesze;
5) infrastrukturę techniczną oznaczone na rysunku
planu symbolami:
a) E – elektroenergetyka;
b) K – kanalizacja.
§ 3. 1. Ustalenia planu w obszarze, o którym
mowa w § 1 ust. 2, zawarte są w treści niniejszej
uchwały, obejmującej:
1) rozdział 1, zawierający przepisy ogólne;
2) rozdział 2, zawierający przepisy obowiązujące
w całym obszarze objętym planem, określające:
a) zasady przeznaczenia terenów oraz linie rozgraniczające tereny o róşnym przeznaczeniu
lub róşnych zasadach zagospodarowania;
b) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
c) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

Poz. 1804
d) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
e) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
f)

szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości;

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

sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i uşytkowania terenów;

j)

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

3) rozdział 3, zawierający przepisy dotyczące wydzielonych stref, określające szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
4) rozdział 4, zawierający warunki zagospodarowania dla poszczególnych terenów, określające:
a) przeznaczenie terenów;
b) parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;
5) rozdział 5, zawierający przepisy końcowe;
6) odstępuje się od ustaleń dotyczących granic
i sposobów zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegającej ochronie, ustalonych na
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych a takşe naraşonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagroşonych osuwaniem się mas ziemnych, ze względu na to, şe
nie występują one na terenie objętym planem.
2. Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu:
1) granica obszaru objętego ustaleniami planu;
2) obowiązujące linie rozgraniczające tereny
o róşnym przeznaczeniu lub róşnych zasadach
zagospodarowania;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) symbole literowe przeznaczenia terenów;
5) symbole liczbowe wyróşniające teren;
3. Pozostałe, niewymienione w ust. 2 elementy
rysunku planu, jak np. treść podkładu mapowego,
mają charakter informacyjny i nie są ustaleniami
planu.
§ 4. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) uchwale – naleşy przez to rozumieć uchwałę
Rady Miejskiej w Czerwieńsku;
2) planie – naleşy przez to rozumieć wszystkie
ustalenia dotyczące obszaru objętego niniejszą
uchwałą;
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3) przepisach odrębnych – naleşy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;
4) rysunku planu – naleşy przez to rozumieć rysunek, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 niniejszej
uchwały;
5) terenie – naleşy przez to rozumieć obszar o toşsamym rodzaju przeznaczenia, wyznaczony na
rysunku planu liniami rozgraniczającymi
i oznaczony symbolem literowym i liczbowym;
6) przeznaczeniu podstawowym – naleşy przez to
rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu, który
dominuje w obszarze wydzielonym liniami rozgraniczającymi, obejmujący min. 51% powierzchni nieruchomości lub/i min. 51% powierzchni całkowitej wszystkich budynków istniejących i planowanych, połoşonych w jej
granicach;
7) przeznaczeniu dopuszczalnym – naleşy przez to
rozumieć rodzaj przeznaczenia inny niş podstawowy, który uzupełnia i wzbogaca uşytkowanie podstawowe i nie moşe zaistnieć bez
przeznaczenia podstawowego;
8) wysokości zabudowy – naleşy przez to rozumieć definicję zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie, z dopuszczeniem w bryle budynku, lokalnych dominant o indywidualnych wysokościach, z zastrzeşeniem, iş rzut dominanty
nie moşe przekroczyć 10% powierzchni zabudowy tego budynku;
9) powierzchni zabudowy – naleşy przez to rozumieć sumę powierzchni zabudowy, tj. największą obszarowo powierzchnię poziomego rzutu
jednej kondygnacji naziemnej, liczonej po zewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych
wszystkich obiektów budowlanych, wraz z budynkami gospodarczymi i pomocniczymi, występującymi w obrębie danej nieruchomości;
10) nieuciąşliwej działalności gospodarczej – naleşy
przez to rozumieć działalność usługową i wytwórczą zdefiniowaną w odrębnych przepisach
szczególnych, obejmującą wyłącznie takie
usługi, które nie powodują uciąşliwości dla
mieszkalnictwa na działce własnej oraz uciąşliwości w formie zjawisk fizycznych dla otaczającego środowiska zwłaszcza w formie hałasu,
wibracji, zanieczyszczenia powietrza, wód itp.,
według norm określonych odrębnymi przepisami w tym np. z zakresu ochrony środowiska
i inspekcji sanitarnej;
11) usługach uciąşliwych – naleşy przez to rozumieć wszelką działalność lub inwestycję będące
przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko wymagającymi sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko
i nie będące przedsięwzięciami dla których
obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko moşe być wymagany;
12) zagospodarowaniu tymczasowym – naleşy
przez to rozumieć dotychczasowy sposób ko-

Poz. 1804
rzystania z terenu, do momentu wprowadzenia
zainwestowania zgodnego z ustaleniami planu;

13) stawce procentowej – naleşy przez to rozumieć
wzrost wartości nieruchomości spowodowany
ustaleniami planu, upowaşniający do pobrania
od właściciela jednorazowej opłaty w przypadku jej zbycia, zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
14) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleşy przez
to rozumieć granicę wzdłuş terenów komunikacji i wydzielonych pasów infrastruktury technicznej, poza którą nie moşe być wysunięte
główne lico obiektu kubaturowego, dopuszcza
się jej nieznaczne naruszenie dla zadaszeń wejściowych, rzutu dachu, wykuszy, balkonów
i elementów wystroju architektonicznego,
w tym ganków i schodów wejściowych;
15) strefie technicznej – naleşy przez to rozumieć
strefę od sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, obejmującą pasy terenu wzdłuş sieci,
pozwalające na stały lub okresowy dostęp operatora kontrolującego stan sieci, a w przypadku
awarii - na jej usunięcie, ustalaną na podstawie
rodzaju sieci, średnicy i głębokości jej posadowienia.
Rozdział 2
Przepisy obowiązujące w całym obszarze objętym
planem
§ 5. 1. Ustala się zasady przeznaczenia terenów.
2. Tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi
mogą być zagospodarowane wyłącznie na cele
zgodne z podstawowym przeznaczeniem lub łącznie
z przeznaczeniem dopuszczalnym, zgodnie z ustaleniami określonymi w zapisach niniejszej uchwały,
w tym w warunkach zagospodarowania dla poszczególnych terenów, zawartymi w rozdziale 4.
3. W ramach terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi, obok zagospodarowania zgodnego
z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym,
mogą występować miejsca postojowe dla samochodów osobowych, sieci i urządzenia infrastruktury
technicznej oraz zieleń urządzona, o ile przepisy
szczegółowe nie stanowią inaczej.
§ 6. 1. Ustala się zasady ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego odnoszące się do wszelkich
działań budowlanych.
2. Nakazuje się:
1) dbanie o docelowe ukształtowanie linii zabudowy, zieleni i ogrodzeń, w szczególności od
strony dróg;
2) zachowanie odpowiednich gabarytów budynków w zakresie ich wysokości, formy dachu
i układu kalenicy;
3) realizację w granicach kaşdej nieruchomości
terenów biologicznie czynnych, do których naleşą tereny zieleni niskiej – trawniki, zieleni
średniej – krzewy, zieleni wysokiej – drzewa;
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4) przeznaczenie pasa terenu, pomiędzy linią rozgraniczającą teren a linią zabudowy pod realizację:
a) utwardzonego wjazdu na teren działki;
b) dojścia do budynku;
c) miejsca pod pojemniki na śmieci;
d) miejsc do parkowania;
e) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
f) zieleni urządzonej i elementów małej architektury.
3. Zakazuje się:
1) stosowania materiałów wykończeniowych typu: blacha trapezowa i falista oraz siding;

Poz. 1804
re zlikwidują nadmierną podmokłość podłoşa
i umoşliwią prowadzenie prac agrotechnicznych w części środkowej terenu wokół zbiornika;
c) zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi organicznej, odpowiednie zdeponowanie oraz ponowne wykorzystanie przy robotach ziemnych związanych z realizacją inwestycji;

2) dopuszcza się wykorzystanie dla potrzeb niwelacji terenu mas ziemnych, stanowiących grunt
rodzimy, usuwany lub przemieszczany, w związku z realizacją przedsięwzięcia lub realizacją
elementów zagospodarowania terenu, z zastrzeşeniem przepisów o ograniczeniu zmian
naturalnego ukształtowania:

2) realizacji ogrodzeń z prefabrykatów betonowych.

3) gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych zgodnie z regulacjami obowiązującymi
w gminie.

4. Ustala się odnośnie cech elementów wymagających ukształtowania:

6. W zakresie ochrony wód przed zanieczyszczeniem nakazuje się:

1) formę i gabaryty budynków oraz ich usytuowanie na działce wraz z innymi elementami zagospodarowania (ogrodzenie, obiekty małej architektury oraz zieleń) kształtować w dostosowaniu do cech lokalnego krajobrazu i otaczającego
zainwestowania, nawiązywać do form architektury tradycyjnej w celu harmonijnego wkomponowania nowych elementów zagospodarowania w otoczenie, uwzględniając ukształtowanie i połoşenie terenu, jego widoczność na
i z tych terenów;
2) na terenach podmokłych wzdłuş cieku wprowadzić ukształtowaną powierzchnię wodną.
§ 7. 1. Ustala się zasady ochrony środowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego.
2. Zakazuje się lokalizowania inwestycji naleşących do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco
oddziaływać na środowisko, zgodnie z przepisami
odrębnymi, z wyjątkiem obiektów i urządzeń związanych z komunikacją oraz infrastrukturą techniczną.
3. W zakresie ochrony przed hałasem – dopuszczalny poziom hałasu określony w przepisach odrębnych dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolem „MN” wskazuje się jako przyporządkowany rodzajowi „tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej”.
4. W zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem nakazuje się stosowanie paliw ekologicznych o niskiej zawartości związków siarki.
5. W zakresie ochrony powierzchni ziemi i środowiska przed odpadami:
1) nakazuje się:
a) usunięcie resztek budowli po planowanym
składowisku odpadów w części północno –
zachodniej terenu;
b) stosowanie zabiegów agrotechnicznych dla
odtworzenia warstwy gleby uprawnej i takiego ustabilizowania warunków wodnych, któ-

a) uszczelnianie powierzchni
w szczególności dróg;

komunikacyjnych,

b) oczyszczenie koryta rowu i uregulowanie przepływu.
7. W zakresie ochrony terenów zieleni i wartości
krajobrazowych nakazuje się:
1) utrzymanie w maksymalnym stopniu istniejącej
zieleni – dęby i lipy i uzupełnienie ich zróşnicowaną gatunkowo zielenią wysoką i niską o charakterze ozdobnym, pokrywające ukształtowane
powierzchnie, z dopuszczeniem wycinki w sytuacji konieczności wprowadzenia niezbędnych
rozwiązań z zakresu inwestycji, w tym dotyczących infrastruktury technicznej i komunikacji
oraz porządkowania struktury osadniczej,
wprowadzając w kaşdym przypadku wyrównanie poniesionych strat w strukturze zieleni;
2) kształtowanie nowej zieleni w sposób niekolidujący z zabudową, wprowadzanie nowych nasadzeń przy uwzględnieniu ich docelowej wysokości i rozłoşystości.
8. Na terenie objętym opracowaniem i w jego
najblişszym otoczeniu z zasobów przyrodniczych
brak jest obiektów objętych ochroną prawą, nie występują złoşa kopalin.
§ 8. 1. Ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.
2. Starannie wkomponowywać obiekty i urządzenia w istniejący krajobraz i dbać o ochronę walorów krajobrazowych.
3. Nawiązywać nową zabudową poprzez detale
architektoniczne np. lukarny, wykusze okna dachowe, balkony itp. i materiały wykończeniowe do istniejącej zabudowy we wsi Zagórze.
4. Osoby prowadzące roboty budowlane i ziemne na obszarze objętym planem, w przypadku ujaw-
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nienia w trakcie prac przedmiotu, które posiada cechy zabytku, zobowiązuje się do:
1) wstrzymania wszelkich prac mogących uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;
2) zabezpieczenia przy uşyciu dostępnych środków tego przedmiotu i miejsca jego odkrycia;
3) niezwłocznego zawiadomienia o powyşszym
wojewódzkiego konserwatora zabytków lub
Burmistrza Czerwieńska, który jest obowiązany
niezwłocznie, nie dłuşej niş w terminie 3 dni
przekazać wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków przyjęte zawiadomienie.
5. Na terenie objętym opracowaniem i w jego
najblişszym otoczeniu brak jest obiektów i terenów
wpisanych do ewidencji i rejestru zabytków, nie
stwierdzono równieş stanowisk archeologicznych.
§ 9. 1. Ustala się wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.
2. Umoşliwienie swobodnego poruszania się
osób z osłabioną sprawnością ruchową, motoryczną
na wszystkich przestrzeniach publicznych.
3. Na obszarze objętym planem stanowiącym
przestrzenie publiczne (drogi, skwery i parki) dopuszcza się stosowanie elementów:
1) małej architektury, zieleni i akcentów plastycznych;
2) uşytkowych, w szczególności lamp oświetleniowych, słupów ogłoszeniowych, ławek, koszy
na śmieci, posadzek na wydzielonych ciągach
pieszych.
§ 10. 1. Ustala się szczegółowe zasady i warunki
scalania i podziału nieruchomości.
2. W obszarze objętym planem nie występują tereny podlegające scaleniu.

Poz. 1804

5. Przy dokonywaniu podziałów i łączeniu działek
naleşy uwzględnić istniejące i projektowane uzbrojenie, z zachowaniem pasów eksploatacyjnych według zasad określonych przez dysponentów sieci.
§ 11. 1. Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji.
2. Podstawowy układ komunikacji drogowej, obsługujący teren stanowią: droga publiczne klasy L
(lokalna) oznaczona na rysunku planu symbolami
KDL, drogi wewnętrzne, oznaczone na rysunku planu symbolami KDW i ciągi piesze oznaczone na rysunku planu KX.
3. W sytuacji przebudowy, rozbudowy i budowy
elementów układu komunikacji naleşy uwzględnić
projektowane oraz istniejące sieci uzbrojenia terenu,
z dopuszczeniem ich przełoşenia na koszt administratora drogi i na warunkach uzgodnionych z gestorem danej sieci.
§ 12. 1. Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej.
2. Sieci infrastruktury technicznej naleşy prowadzić w obrębie linii rozgraniczających dróg.
3. Dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na terenach innych niş wymienione w ust. 2, o ile nie zostaną zakłócone podstawowe funkcje tych terenów.
4. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się
pełne zaopatrzenie w wodę z projektowanej sieci
wodociągowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczenia dróg wewnętrznych z wpięciem do istniejącej
sieci wodociągowej w Zagórzu.
5. W zakresie odprowadzenia ścieków bytowych
i komunalnych oraz wód opadowych i roztopowych,
zwanych dalej ściekami:

3. Proponuje się przeprowadzenie podziałów
nieruchomości zgodnie z postulowanymi liniami
rozgraniczającymi tereny o tym samym przeznaczeniu, wyznaczonymi na rysunku planu.

1) ustala się odprowadzenie ścieków grawitacyjnie projektowanymi odcinkami sieci kanalizacji
sanitarnej w ulicach wewnętrznych z odprowadzeniem do sieci w Płotach i dalej kanalizacją
ogólnospławną do oczyszczalni w Czerwieńsku;

4. W przypadku innego podziału niş określony
w ust. 3, wydzielanie działek moşe odbywać się
z zachowaniem następujących zasad:

2) wody z opadów atmosferycznych odprowadzać
do cieków lub warunkowo do gruntu po
uprzednim ich podczyszczeniu;

1) wielkość i kształt działek powinna być dostosowana do ich przeznaczenia, w tym zapewniać
warunki do parkowanie i garaşowanie pojazdów osób zamieszkałych i uşytkowników;
2) działki powinny mieć dostęp do drogi publicznej, w tym takşe poprzez drogi wewnętrzne;
3) działki powinny posiadać dostęp do urządzeń
infrastruktury technicznej;
4) zakazuje się:
a) wydzielania działek, których szerokość frontu
jest mniejsza niş 23.0m.;
b) wydzielania działek o powierzchni mniejszej
niş 800.0m2.

3) dopuszcza się:
a) budowę szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości, do czasu realizacji systemu kanalizacji;
b) odprowadzanie wód opadowych na teren
własnej nieruchomości i ich gospodarcze
wykorzystanie.
6. W zakresie gospodarki odpadami – nakazuje
gromadzenie na terenie działek odpadów stałych,
z uwzględnieniem ich segregacji, a następnie wywóz ich na wysypisko przez wyspecjalizowane
przedsiębiorstwo.
7. W zakresie elektroenergetyki:
1) ustala się:
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a) zasilanie terenu w energię elektryczną z projektowanej trafostacji podłączonej do istniejącej linii kablowej średniego napięcia;
b) rozprowadzenie energii z trafostacji liniami
kablowymi niskiego napięcia do poszczególnych działek w obwodzie zamkniętym;
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§ 14. Ustala się stawkę procentową, słuşącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
wynikającą ze wzrostu wartości nieruchomości,
w wysokości 5%.
Rozdział 3

2) rozwiązania techniczne sposobu zasilania
obiektów określą Warunki Przyłączenia do sieci
elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o.
Oddział Dystrybucji Zielona Góra.

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

3) W przypadku planowanej zabudowy urządzeń
głębokich (np.: kanalizacja sieć wodociągowa)
dokonanie rozbudowy sieci elektroenergetycznej moşe nastąpić po jej wykonaniu.

§ 15. Ustala się strefy techniczne, niewyznaczone
graficznie na rysunku planu, dla istniejących
i projektowanych sieci, o szerokości uzaleşnionej od
ich średnicy i typu, ustalone indywidualnie przez
właściwego dysponenta sieci, w granicach których
zakazuje się lokalizacji zabudowy i trwałych nasadzeń.

8. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się
dostawę ciepła dla celów grzewczych i bytowych
poprzez wykorzystanie nieuciąşliwych ŝródeł ciepła,
w tym: energii elektrycznej, gazu, oleju opałowego
lub innych ekologicznych ŝródeł.
9. W zakresie telekomunikacji:
1) ustala się zapewnienie dostępu do istniejącej
lub rozbudowanej sieci telekomunikacyjnej;
2) nakazuje się skablowanie sieci;
3) dopuszcza się lokalizację infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu.
10. W zakresie zaopatrzenia w gaz:
1) dopuszcza się zaopatrzenie w gaz z istniejącej
lub projektowanej sieci gazowej na warunkach
zarządcy tej sieci.
2) ustala się: rozdzielcza sieć gazowa w oparciu
o obowiązującą ustawę Prawo energetyczne
oraz rozporządzenia wykonawcze (jeşeli zaistnieją techniczne i ekonomiczne warunki dostarczania paliwa gazowego).
11. Wszelkie projektowane obiekty, urządzenia
i sieci infrastruktury technicznej o wysokości równej
i większej od 50.0m. n.p.t. podlegają, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszeniu
do szefostwa Słuşby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP Wydział Lotniskowy z siedzibą w 00 – 912
Warszawie 65 przy ul. Şwirki i Wigury 1C.
§ 13. 1. Ustala się sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i uşytkowania
terenów.
2. dopuszcza się :
1) uporządkowanie istniejącej zieleni i wprowadzenie nowych nasadzeń zgodnie z projektem
zagospodarowania działek;
2) wygrodzenie działek.
3. Zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych, poza obiektami i urządzeniami infrastruktury
technicznej oraz obiektami stanowiącymi zaplecze
budowlane dla realizowanej inwestycji.
4. Nakazuje się likwidację tymczasowego zagospodarowania w przypadku moşliwości realizacji
przeznaczenia zgodnego z ustaleniami planu.

Rozdział 4
Warunki zagospodarowania dla poszczególnych
terenów
§ 16. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu
symbolami MN1 i MN2.
2. Ustala się przeznaczenie terenu:
1) podstawowe: pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną wolnostojącą wraz z przynaleşnym zagospodarowaniem terenu;
2) dopuszczalne:
a) pod nieuciąşliwą działalność usługową, handlową lub rzemieślnicza, realizowana wyłącznie na zasadzie wykorzystania części budynku mieszkalnego, zajmująca maksymalnie 30% powierzchni całkowitej budynku,
pod warunkiem zagwarantowania właściwej
obsługi w zakresie: dojazdów, dostaw, miejsc
parkingowych, składowania odpadów;
b) ogrody przydomowe, elementy małej architektury, oczka wodne i baseny.
3. Zagospodarowanie terenu, parametry i wskaŝniki:
1) maksymalna powierzchnia zabudowy – 40%
powierzchni działki;
2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna –
50% powierzchni działki;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy:
a) Na terenach oznaczonych w planie symbolem MN1:
6.0m od linii rozgraniczających dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami
KDL, KDW;
4,0m od linii rozgraniczających dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami KX;
12.0m od granicy gruntów leśnych;
b) na terenach oznaczonych na rysunku planu
symbolem MN2 zgodnie z rysunkiem planu;
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4) program parkingowy i garaşowy:
a) dla zabudowy mieszkaniowej – nie mniej niş
1 miejsce postojowe lub garaş w granicach
nieruchomości;
b) w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – nie mniej niş dodatkowe 1 miejsce postojowe na kaşde 25m² powierzchni
uşytkowej lokalu.
4. Parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy:
1) ustala się:
a) szerokość elewacji frontowej – do 18,0m.;
b) wysokość zabudowy:
mieszkaniowej – do 2 kondygnacji, w tym
poddasze uşytkowe, ale nie więcej niş
10,0m.;
gospodarczej i pomocniczej, w tym garaşy
– 1 kondygnacja, ale nie wyşsza niş 4,0m.;
2) w zakresie geometrii dachu ustala się:
a) dachy dwu- i wielospadowe, o pokryciu dachówką ceramiczną lub dachówkopodobną
o kącie nachylenia połaci od 22° do 45°;
nadwieszonych okapach, przy dopuszczeniu
dachów mansardowych;
b) moşliwość umieszczania okien połaciowych
i lukarn;
c) dla budynków gospodarczych i pomocniczych – dachy indywidualne;
3) ustala się w zakresie materiałów i kolorystyki:
a) elewacje budynków z materiałów tradycyjnych;
b) kolory tynków ścian pastelowe, ciepłe.
5. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami MN2:
1) ustala się:
a) posadowienie obiektów na odpowiednio
skonstruowanych i głęboko posadowionych
fundamentach na warstwach gruntów, które
nie zmienią właściwości geotechnicznych;
b) uwzględnienie przy
podsiąkanie wód;

konstrukcji

obiektów

c) poprzedzenie lokalizacji obiektów rozpoznaniem geologicznym;
2) zakazuje się realizacji kondygnacji podziemnych oraz budowy obiektów podziemnych,
z wyjątkiem sieci infrastruktury technicznej.
§ 17. 1. Wyznacza się tereny sportu oznaczone
w planie symbolem US.
2. Ustala się przeznaczenie terenu:
1) podstawowe: pod obiekty i urządzenia sportowo – rekreacyjne, kąpieliska, boiska sportowe,
korty wraz z przynaleşnym zagospodarowaniem terenu;
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2) dopuszczalne- pod obiekty małej gastronomii,
handlu oraz budynki administracyjne i pomocnicze związane z obsługą terenów rekreacyjno
– sportowych, jako wolnostojących, których
łączna powierzchnia zabudowy nie przekracza
100,0m2 i wysokości budynków do 5,0m.
3. Zasady i parametry zagospodarowania terenu:
1) nakazuje się:
a) wielkość powierzchni zabudowy – nie więcej
niş 25%;
b) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej
niş 40%, w tym dla zieleni wysokiej naleşy
przeznaczyć co najmniej 20% terenów biologicznie czynnych;
2) dopuszcza się lokalizację:
a) zieleni rekreacyjnej i izolacyjnej towarzyszącej obiektom budowlanym wraz z elementami małej architektury;
b) dojść i dojazdów przeznaczonych dla obsługi
przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego;
c) sieci i obiektów infrastruktury technicznej
związanej z obsługą zagospodarowania terenu.
4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) nakazuje się kompleksowe zagospodarowanie
nieruchomości od strony ulicy w postaci,
oświetlenia, elementów małej architektury, zieleni towarzyszącej;
2) zakazuje się budowy garaşy.
5. Parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy – ustala się:
1) gabaryty zabudowy: stosowanie indywidualnych rozwiązań dostosowanych do charakteru
funkcji, przy nieprzekraczającej wysokości budynków do 1 kondygnacji nadziemnej;
2) geometria dachu: kształtowanie dachów w dostosowaniu do charakteru funkcji.
§ 18. 1. Wyznacza się tereny zieleni parkowej,
oznaczone na rysunku planu symbolami ZP.
2. Ustala się przeznaczenie terenów:
1) podstawowe: pod parki, skwery, zieleńce;
2) dopuszczalne:
a) pod place gier i zabaw, terenowe urządzenia
rekreacyjne i sportowe;
b) pod tereny wypoczynku dla osób starszych,
pod urządzenia i elementy małej architektury;
c) pod ścieşki piesze i rowerowe;
d) pod sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
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3. Zagospodarowanie terenu, parametry i wskaŝniki oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) nakazuje się:
a) kompleksowe zagospodarowanie terenów
poprzez realizację elementów małej architektury, oświetlenia i zieleni;
b) wzbogacenie istniejącej szaty roślinnej;
2) dopuszcza się:
a) lokalizację pojedynczych obiektów gastronomii o powierzchni do 50.0m2 i wysokości
do 5.0m.;
b) lokalizowanie sieci i urządzeń infrastruktury
technicznej;
3) zakazuje się:
a) lokalizacji obiektów i urządzeń o uşytkowaniu
niezwiązanym z podstawową funkcją terenu;
b) grodzenia terenów.
§ 19. 1. Wyznacza się teren zieleni nieurządzonej
oznaczony na rysunku planu symbolem ZŁ.
2. Ustala się przeznaczenie terenów:
1) podstawowe: pod laki;
2) dopuszczalne pod uşytkowanie rolnicze;
3) nakazuje się:
a) pozostawienie pasa technicznego o szerokości 3.0m liczony od górnej krawędzi brzegowej, umoşliwiającego dostęp do rowu
w stopniu wystarczającym do jego eksploatacji, który naleşy całkowicie wykluczyć
z zabudowy kubaturowej;
b) zachowanie powierzchni biologicznie czynnej
- 100% powierzchni działki;
4) dopuszcza się uzupełnienie szaty roślinnej nasadzeniami w postaci zieleni niskiej;
5) zakazuje się:

Poz. 1804
d) urządzeń
związanych
z wykorzystaniem
zbiornika do celów przeciwpoşarowych.
3. zakazuje się:

1) doprowadzenie wód deszczowych bez wstępnego podczyszczania;
2) lokalizacji obiektów budowlanych z wyjątkiem
urządzeń technicznych związanych z utrzymaniem i obsługą zbiornika.
§ 21. 1. Wyznacza sie teren drogi publicznej lokalnej wraz z urządzeniami towarzyszącymi oznaczony na rysunku planu symbolem KDL.
2. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) nakazuje się:
a) budowę nowych elementów układu komunikacyjnego wraz z kompleksową budową sieci
uzbrojenia technicznego, lokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg;
b) w liniach rozgraniczających drogi budowę
obiektów komunikacji pieszej, w tym dla terenów oznaczonych symbolami KDL, przynajmniej po jednej stronie jezdni – chodnika
o minimalnej szerokości 1,5m.;
2) dopuszcza się:
a) korekty elementów istniejącego układu komunikacyjnego w projektach technicznych
budowy i modernizacji drogi;
b) w liniach rozgraniczających drogi budowę
obiektów komunikacji rowerowej;
c) w liniach rozgraniczających drogi realizację
urządzeń związanych z obsługą komunikacji
– zatok, parkingów, zieleni, elementów małej
architektury i tablic reklamowych.
3. Parametry i wskaŝniki zagospodarowania terenu: nakazuje się, utrzymanie szerokości w liniach
rozgraniczających drogi KDL– droga publiczna lokalna o szerokości min. 10.0m.;

b) odwodnienia terenu;

§ 22. 1. Wyznacza się tereny dróg wewnętrznych
wraz z urządzeniami towarzyszącymi, oznaczone na
rysunku planu symbolami KDW1 KDW2.

c) niszczenia istniejącej szaty roślinnej i zbiorowisk szuwarowych;

2. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

d) prowadzenia działań mogących prowadzić
do zanieczyszczenia wód powierzchniowych.

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

a) grodzenia terenu;

§ 20. 1. Wyznacza się teren wód powierzchniowych śródlądowych, oznaczony na rysunku planu
symbolem WS.
2. Ustala się przeznaczenie terenów:
1) podstawowe: pod zbiornik rekreacyjny;
2)
a) przystani wodnych, stanic;
b) pomostów;
c) wysepek z terenami zieleni;

2) dopuszcza się:
a) realizację elementów związanych z obsługą
komunikacji – małej architektury, zatok
i chodników;
b) stosowanie indywidualnych rozwiązań w zakresie nawierzchni, oświetlenia, zieleni, elementów małej architektury.
3. Parametry i wskaŝniki zagospodarowania terenu – nakazuje się utrzymanie szerokości w liniach
rozgraniczenia dróg:
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1) KDW1 – drogi wewnętrzne o szerokości min.
9.0m.;
2) KDW2 – drogi wewnętrzne szerokość min.
8.0m.
§ 23. 1. Wyznacza się tereny ciągów pieszych
z urządzeniami towarzyszącymi, oznaczone na rysunku planu symbolem KX.

2) dopuszczalne: wszelkie urządzenia towarzyszące zaopatrzeniu w energię elektryczną, zieleń
izolacyjna.
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się: uciąşliwości bądŝ szkodliwości dla
środowiska wywołane przez obiekt i urządzenia
nie mogą wykraczać poza granice terenu, na
którym są zlokalizowane i tym samym nie powinny powodować konieczności ustanowienia
obszaru ograniczonego uşytkowania;

2. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

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

2) dopuszcza się stosowanie indywidualnych rozwiązań w zakresie nawierzchni, oświetlenia, zieleni, elementów małej architektury.

3) dopuszcza się:

3. Parametry i wskaŝniki zagospodarowania terenu – nakazuje się utrzymanie szerokości w liniach
rozgraniczenia drogi KX – ciąg pieszy o szerokości
min. 6.0m.
§ 24. 1. Wyznacza się teren infrastruktury technicznej – kanalizacja oznaczony na rysunku planu
symbolem K.

Poz. 1804

a) grodzenie terenu;
b) nasadzenia zieleni izolacyjnej.
Rozdział 5
Przepisy końcowe

1) podstawowe: przepompownia ścieków o minimalnych wymiarach 5.0 x 5.0 m.;

§ 26. Tracą moc ustalenia uchwały Nr 159/XXI/05
Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 czerwca
2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Zagórze
w części objętej ustaleniami niniejszej uchwały.

2) dopuszczalne: urządzenia i obiekty towarzyszące sieci kanalizacyjnej.

§ 27. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: nakazuje się, aby uciąşliwości bądŝ
szkodliwości dla środowiska, wywołane przez obiekt
i urządzenia, nie wykraczały poza granice terenu, na
którym są zlokalizowane i tym samym, nie powodowały konieczności ustanowienia obszaru ograniczonego uşytkowania.

§ 28. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i podlega publikacji
na stronie internetowej Gminy Czerwieńska.

2. Ustala się przeznaczenie terenów:

4. Ustala się zasady zagospodarowania terenu:
1) zastosowanie indywidualnych parametrów zabudowy i zagospodarowania terenu;
2) zagwarantowanie dostępu z dojazdem 3.5 metrową jezdnią utwardzoną dla obsługi technicznej terenu i zagospodarowania;
3) odgrodzenie terenu od działek sąsiednich,
w tym nasadzenie zieleni izolacyjnej przy granicach terenu.
§ 25. 1. Wyznacza się tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetyka, oznaczone na rysunku
planu symbolem E.
2. Ustala się przeznaczenie terenów:
1) podstawowe: stacje transformatorowe, z przynaleşnym zagospodarowaniem terenu;

Przewodniczący Rady
Leszek Jędras
_______________________________________
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r.
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441,
Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,
Nr 173, poz. 1218, Dz. U 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241,
Dz. U z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106,
poz. 675; z 2011r. Nr 117, poz. 679.
2
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, Dz. U. z 2005r. Nr 113,
poz. 954, Nr 130, poz. 1087, Dz. U. z 2006r. Nr 45, poz. 319,
Nr 225, poz. 1635, Dz. U. z 2007r. Nr 127, poz. 880, Dz. U. Z 2008r.
Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, Dz. U.
z 2010r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz 675, Nr 119,
poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043,
Dz. U. z 2011r. Nr 32, poz. 159.
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VI/62/11
Rady Miejskiej w Czerwieńsku
z dnia 29 czerwca 2011r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VI/62/11
Rady Miejskiej w Czerwieńsku
z dnia 29 czerwca 2011r.
ROZSTRZYGNIĘCIE
O SPOSOBIE RPZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU ZMIANY PLANU
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada Miejska w Czerwieńsku rozstrzyga, co
następuje:
Do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zagórze wyłoşonego do
publicznego wglądu wraz z prognozą skutków
wpływu ustaleń planu na środowisko w siedzibie
Urzędu Gminy i Miasta Czerwieńsk w dniach od
17 maja 2011r. do 7 czerwca 2011r., nie wniesiono
uwag zgodnie z wykazem uwag stanowiących integralną część dokumentacji formalno – prawnej prac
planistycznych.
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nami), art. 7 ust. 1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 216 ust 2 pkt 1
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)
Rada Miejska w Czerwieńsku rozstrzyga, co następuje:
1) z ustaleń zawartych w uchwale w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Zagórze wynika, şe realizacja zapisanych w nim zadań z zakresu infrastruktury technicznej, w tym budowy dróg, kanalizacji, wodociągów pociąga za sobą wydatki
z budşetu gminy, w zakresie realizacji zadań
własnych;
2) inwestycje i nakłady wynikające z realizacji zapisów przedmiotowej uchwały, w zakresie budowy i rozbudowy infrastruktury technicznej,
które są niezbędne dla prawidłowego i uporządkowanego zagospodarowania terenu objętego planem, będą finansowane ze środków:
a) budşetowych gminy, wg harmonogramu
planowanych do realizacji inwestycji oraz zadań wprowadzanych w kolejnych latach do
budşetu przez Radę Miejską w Czerwieńsku

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VI/62/11
Rady Miejskiej w Czerwieńsku
z dnia 29 czerwca 2011r.

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

ROZSTRZYGNIĘCIE
dotyczące sposobu realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania
zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zagórze

d) własnych inwestorów, na terenie posiadanych przez nich nieruchomości,
e) własnych operatorów sieci.

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 zmia-
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UCHWAŁA NR VIII/38/2011
RADY GMINY KRZESZYCE
z dnia 29 czerwca 2011r.
w sprawie ustalenia opłaty za usługi świadczone przez publiczne przedszkola, prowadzone przez Gminę
Krzeszyce
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 z póŝn.
zmianami) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity.
Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póŝn. zmianami)
uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. W przedszkolach prowadzonych przez
Gminę Krzeszyce opłacie podlegają świadczenia
wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego obejmujące:
1) wspieranie zdolności twórczych dzieci,

2) zajęcia terapeutyczne
dziecka,

wspierające

rozwój

3) zajęcia rozwijające plastyczne, muzyczne i teatralne uzdolnienia dzieci,
4) zajęcia integrujące dzieci i rodziców,
5) religię,
6) zajęcia logopedyczne.
2. Opłata za świadczenia, o których mowa
w ust. 1 naliczana jest za kaşdą rozpoczętą godzinę
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pobytu dziecka ponad czas realizacji podstawy programowej i wynosi:
1) w Przedszkolu Gminnym w Krzeszycach 2,60zł,
2) w Przedszkolu Gminnym w Kołczynie 3,70zł.
3. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji
świadczeń określonych w § 1 ust. 1 ustalona jest na
podstawie stawki godzinowej, o której mowa w § 1
ust 2, oraz deklarowanej przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy
programowej.
§ 2. 1. Nie pobiera się opłat określonych w § 1
ustęp 2 za dni usprawiedliwionej nieobecności
dziecka w przedszkolu.
2. W przypadku nie korzystania przez dziecko
w danym miesiącu z całości lub części dodatkowych
zajęć, o których mowa w § 1 ust. 1 opłata za miesiąc
następny podlega zmniejszeniu za kaşdy dzień absencji dziecka w miesiącu poprzednim, a gdy dziecko kończy edukację przedszkolną w formie zwrotu
nadpłaty do końca miesiąca następującego po miesiącu zaprzestania uczęszczania dziecka do przedszkola.

Poz. 1805, 1806

alizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego są realizowane bezpłatnie w wymiarze
5 godzin dziennie na zasadach określonych w statutach przedszkoli.
§ 4. Odpłatności określone w § 1 ust 2 niniejszej
uchwały winny być wnoszone z góry do 20 – tego
dnia danego miesiąca. W przypadku, gdy ten dzień
jest ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu płatności uwaşa się najblişszy dzień powszedni.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XXIX/137/09 Rady
Gminy Krzeszyce z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia opłaty za usługi świadczone przez publiczne przedszkola, prowadzone przez Gminę Krzeszyce.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Krzeszyce.
§ 7. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
1 września 2011r.
Przewodniczący Rady
Jan Galoński

§ 3. Świadczenia udzielane przez przedszkola
prowadzone przez Gminę Krzeszyce w zakresie re-
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UCHWAŁA NR VIII/39/2011
RADY GMINY KRZESZYCE
z dnia 29 czerwca 2011r.
w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Na podstawie art. 7 ust. 3 a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z póŝniejszymi zmianami) i rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006r Nr 5, poz. 33)
i Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
30 grudnia 2005r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006r. Nr 5, poz. 33), uchwala się co
następuje:
§ 1. Określa się wymagania, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwoleń na świadczenie usług, na terenie Gminy
Krzeszyce, w zakresie odbierania stałych odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i/lub
opróşniania zbiorników bez odpływowych i transportu nieczystości ciekłych, których obowiązek uzyskania wynika z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 wrze-

śnia 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach.
§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
świadczenia usług:
odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
opróşniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych,
winien złoşyć stosowny, prawidłowo wypełniony
wniosek zgodnie z ustawowymi wymaganiami
o uzyskanie właściwego zezwolenia wraz kompletem wymaganych załączników.
§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
świadczenia usług: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i/lub opróşnienia
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, winien spełnić następujące ogólne wymagania.
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1) posiadać wpis do rejestru przedsiębiorców
w Krajowym Rejestrze Sądowym lub wpis do
ewidencji działalności gospodarczej
2) posiadać tytuł prawny do dysponowania specjalistycznymi pojazdami samochodowymi,
którymi mają być wykonywane usługi, spełniającymi wymagania techniczne określone
w przepisach regulujących warunki techniczne
pojazdów oraz innych przepisach szczegółowych.
Specjalistyczne pojazdy i sprzęt muszą być:
a) trwale oznakowane adresem i nazwą firmy,
b) parkowane po zakończonej pracy na terenie
bazy, uniemoşliwiając dostęp do nich osób
trzecich,
c) wyposaşone w narzędzia umoşliwiające posprzątanie terenu po opróşnieniu pojemników lub zbiorników,
3) nie posiadać zaległości podatkowych oraz zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie
zdrowotne lub społeczne.
§ 4. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie
na odbieranie odpadów komunalnych winien spełnić następujące warunki dodatkowe:
1) określić przedmiot i obszar działalności w tym
rodzaje odpadów odbieranych od właścicieli
nieruchomości;
2) określić sposób realizacji obowiązku ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji
składowanych na składowisku odpadów;
3) określić stosowne lub przewidywane do stosowania technologie w zakresie sortowania
i kompostowania odpadów;
4) udokumentować zdolność prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, odbierania wszystkich selektywnie zbieranych rodzajów odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych odpadów
wielkogabarytowych, zuşytego sprzętu elektrycznego i odpadów z remontów.
5) dysponować specjalistycznymi pojazdami samochodowymi, tzw. „bezpylnymi”, słuşącymi
do opróşniania pojemników oraz kontenerów,
samochodami cięşarowymi do odbioru odpadów gromadzonych w innych niş wymienione
wyşej urządzeniach, samochodami cięşarowymi skrzyniowymi wyposaşonymi w urządzenia
umoşliwiające opróşnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, samochodami cięşarowymi skrzyniowymi słuşącymi do odbioru
odpadów wielkogabarytowych, budowlanych
oraz innych rodzajów odpadów komunalnych;
6) udokumentować
sposób
przeprowadzania
i moşliwość dotrzymania ustalonej częstotliwości dezynfekcji pojemników i kontenerów oraz
pojazdów samochodowych wykorzystywanych
do transportu odebranych odpadów komunalnych;
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7) prowadzić pełną dokumentację w zakresie
prowadzonej działalności, w tym szczególnie:
a) dokumentów wynikających z aktualnego
prawa normującego gospodarkę odpadami;
b) uzyskanie zezwoleń;
Pełną dokumentację, o której mowa wyşej
przedsiębiorca zobowiązany jest przestawić na
şądanie kontroli, prowadzonej przez właściwe
organy administracji samorządowej.
8) na bieşąco aktualizować, w trakcie prowadzenia
działalności, informacje przekazane w dniu
składania wniosku
§ 5. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie
na opróşnienie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych winien spełnić następujące warunki dodatkowe:
1) udokumentować
sposób
przeprowadzenia
i moşliwość dotrzymania ustalonej częstotliwości dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych,
a) dysponować specjalistycznymi pojazdami
samochodowymi asenizacyjnymi, którymi
ma być wykonywany transport nieczystości
ciekłych, spełniającymi dodatkowo wymagania techniczne określone w aktualnie obowiązujących przepisach.
2) prowadzić pełną dokumentację w zakresie
prowadzonej działalności, w tym szczególnie:
a) ewidencję odbieranych nieczystości ciekłych
zgodnie z wzorem ogłoszonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 188,
poz. 1576 z 2002r.)
b) uzyskanych zezwoleń.
3) Pełną dokumentację, o której mowa wyşej
przedsiębiorca zobowiązany jest przedstawić
na şądanie kontroli, prowadzonej przez właściwe organy administracji samorządowej.
4) Na bieşąco aktualizować, w trakcie prowadzenia działalności, informacje przekazane w dniu
składania wniosku.
§ 6. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i/lub opróşnienia
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych winien złoşyć wraz z wnioskiem, o którym mowa w § 1 zobowiązanie, iş:
1. odpady komunalne odbierane od właścicieli
nieruchomości oraz zbierane i transportowane
z trenu Gminy Krzeszyce, będą kierowane do ZUOK
Długoszyn bezpośrednio lub poprzez stację przeładunkową w Krześniczce zaś nieczystości ciekłe do
punktu zlewnego na oczyszczalni komunalnej
w Krzeszycach.
2. prowadzić będzie gospodarkę odpadami komunalnymi w sposób zapewniający realizacje selektywnej zbiórki odpadów zgodnie ze Wspólnym Mię-
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dzygminnym Planem Gospodarki Odpadami dla
Celowego Związku Gmin CZG-12.(WMPGO).
3. prowadzić będzie gospodarkę odpadami komunalnymi w sposób zapewniający realizację wydzielania odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych zgodnie ze Wspólnym Międzygminnym
Planem Gospodarki Odpadami dla Celowego Związku Gmin CZG-12 (WMPGO).
4. prowadzić będzie gospodarkę odpadami komunalnymi w sposób zapewniający osiągnięcie
poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych zgodnie ze Wspólnym Międzygminnym
Planem Gospodarki Odpadami dla Celowego Związku Gmin CZG-12 (WMPGO)
5. przekazywane będzie do Urzędu Gminy
w Krzeszyce informacje dotyczące:
a) masy poszczególnych rodzajów odebranych
odpadów komunalnych lub ilości i rodzaju
nieczystości ciekłych z obszaru danej gminy
w terenie do końca pierwszego kwartału za
poprzedni rok kalendarzowy;
b) sposobu zagospodarowania poszczególnych
rodzajów odebranych odpadów komunalnych;
c) ilości poddanych odzyskowi odpadów papieru, szkła, tworzyw sztucznych i metali;
d) masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji składowych na składowisku
odpadów i/lub sposobu ich zagospodarowania;
e) wykaz umów zawartych z właścicielami nieruchomości na odbieranie odpadów komunalnych;
f)

wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi
w poprzednim miesiącu zawarł umowy na
odbieranie odpadów komunalnych, opróşnienie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim
miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły w terminie do 15 dnia po upływie kaşdego miesiąca;
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g) roczne sprawozdania w zakresie ilości zebranych i przekazanych do recyklingu i odzysku
odpadów opakowaniowych, w terminie do
15 stycznia roku następnego po roku objętym sprawozdaniem;
h) na wezwanie – kopie kart ewidencji odpadów
oraz kart przekazywania odpadów, prowadzonych zgodnie z wzorem określonym w załącznikach do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie
wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 152,
poz. 1736).

6. Współpracować będzie z Inspektorem Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Krzeszycach
w zakresie świadczonych usług oraz edukacji ekologicznej.
§ 7. Przedsiębiorca zobowiązany jest do przestrzegania częstotliwości opróşniania pojemników
i zbiorników bezodpływowych, ustalonych w uchwale Nr XXXIII/162/06 Rady Gminny w Krzeszycach
z dnia 13 stycznia 2006r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Krzeszyce.
§ 8. Przedsiębiorca zobowiązany jest do okazywania na şądanie umów oraz dowodów opłat za
świadczone usługi związane z odbiorem odpadów
i nieczystości ciekłych upowaşnionym pracownikom
Urzędu Gminy Krzeszyce.
§ 9. Niewypełnienie któregokolwiek z wymagań,
zawartych w uchwale, stanowi podstawę do odmowy udzielenia zezwolenia, o którym mowa w § 1.
§ 10. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy w Krzeszyce oraz zamieszczenie
w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 11. Wykonanie uchwały powierzam Wójtowi
Gminy.
§ 12. Uchwała wchodzi w şycie w terminie 14 dni
od dnia opublikowania w Dzienniku Województwa
Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jan Galoński
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UCHWAŁA NR VI/44/2011
RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE
z dnia 29 czerwca 2011r.
w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Głuchowie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz art. 5c
pkt 1 i art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572 z póŝn. zm.) po uzyskaniu pozytywnej
opinii Lubuskiego Kuratora Oświaty uchwala się,
co następuje:
§ 1. Likwiduje się z dniem 31 sierpnia 2011r.
Szkołę Filialną w Głuchowie wchodzącą w skład
Publicznej Szkoły Podstawowej w Trzebiechowie.

§ 3. Granice obwodów Publicznej Szkoły Podstawowej w Trzebiechowie reguluje odrębna
uchwała.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Okińczyc

§ 2. Uczniom zlikwidowanej Szkoły Filialnej zapewnia się moşliwość kontynuowania nauki w Publicznej Szkole Podstawowej w Trzebiechowie.

===================================================================================
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UCHWAŁA NR XI/83/2011
RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH
z dnia 30 czerwca 2011r.
o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów wałów
przeciwpowodziowych w Słubicach, Nowym Lubuszu, Drzecinie i Świecku.
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. 27 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:
Rozdział 1
Ustalenia wstępne
§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr XL/288/09 Rady
Miejskiej w Słubicach z dnia 29 paŝdziernika 2009r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenów wałów przeciwpowodziowych w Słubicach,
Nowym Lubuszu, Drzecinie i Świecku oraz do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Słubice, uchwalonego
uchwałą Rady Miejskiej w Słubicach Nr XXVII/265/01
z dnia 29 marca 2001r. po stwierdzeniu, şe nie są
naruszone ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
i gminy Słubice, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Słubicach Nr XIV/156/2000 z dnia 27 stycznia
2000 . ze zm., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania dla terenów wałów przeciwpowodzio-

wych w Słubicach, Nowym Lubuszu,
i Świecku, zwany dalej „planem”.

Drzecinie

2. Integralnymi częściami uchwały są następujące załączniki:
1) rysunek planu w skali 1:2000, stanowiący załącznik Nr 1, składający się z 7 arkuszy,
2) wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Słubice, stanowiący załącznik Nr 2,
3) rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag
wniesionych do projektu planu, stanowiący załącznik Nr 3,
4) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które naleşą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich
finansowania, stanowiący załącznik Nr 4.
3. Obszar planu, w granicach określonych na załączniku Nr 1, wynosi ok. 50ha i obejmuje istniejący
wał przeciwpowodziowy o przebiegu równoległym
do ulicy 1–go Maja (droga krajowa Nr 29) oraz ulic
Nadodrzańskiej i Szczecińskiej, a takşe nowoprojektowany wał poprzeczny na północ od miasta Słubice
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o przebiegu równoległym do pasa drogowego drogi
krajowej Nr 31.
§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
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(PLH080013), oznaczony na rysunku planu, na którym wprowadza się zakaz wycinki drzew i krzewów
w zbiorowiskach siedlisk przyrodniczych w obszarze
miedzywala.

1) przeznaczeniu podstawowym – naleşy przez to
rozumieć ustalony w planie sposób uşytkowania terenów dominujący na terenie w sposób
określony ustaleniami planu, któremu powinny
być podporządkowane inne sposoby uşytkowania,

5. W granicach obszaru objętego planem znajduje się Obszar Chronionego Krajobrazu „Słubicka
Dolina Odry”, oznaczony na rysunku planu.

2) przeznaczeniu uzupełniającym – naleşy przez to
rozumieć, określony w planie sposób uşytkowania terenu, który uzupełnia lub wzbogaca
przeznaczenie podstawowe albo moşe współistnieć z przeznaczeniem podstawowym na warunkach określonych w planie,

1. W granicach obszaru objętego planem występuje obszar bezpośredniego zagroşenia powodzią
o prawdopodobieństwie wystąpienia p=1% (woda
stuletnia), połoşony na zachód od istniejących wałów przeciwpowodziowych, zgodnie z oznaczeniem
na rysunku planu.

3) terenie – naleşy przez to rozumieć część obszaru objętego planem wyznaczonego na rysunku
planu liniami rozgraniczającymi, oznaczonego
symbolem literowym bądŝ cyfrowo-literowym.

2. Rzędna zwierciadła wody o prawdopodobieństwie wystąpienia p=1% (woda stuletnia) dla przekroju wodowskazu w Słubicach, przyjęta do wyznaczenia granic obszarów bezpośredniego zagroşenia
powodzią wynosi 23,6m n.p.m.

Rozdział 2

§ 5. Ustalenia dotyczące ochrony przeciwpowodziowej:

Ustalenia ogólne

3. W obszarze bezpośredniego zagroşenia powodzią:

§ 3. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, kształtowania przestrzeni publicznych, scalania oraz łączenia i podziału
nieruchomości.

1) wszelkie roboty budowlane oraz zmiany sposobu uşytkowania wymagają uzgodnienia z dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki
wodnej,

1. Nie wyznacza się linii zabudowy.
2. Zakazuje się budowy ogrodzeń o stopniu aşurowości mniejszym niş 50% oraz ogrodzeń wykonanych z prefabrykatów betonowych.
3. Ustala się, şe przestrzeń publiczną stanowią
wszystkie wyznaczone w planie tereny.
4. Zasady łączenia i podziału nieruchomości:
1) dopuszcza się łączenie i podział na działki
o dowolnej wielkości,
2) nowy układ granic musi umoşliwiać obsługę
kaşdej działki w zakresie infrastruktury technicznej oraz bezpośredni dostęp do drogi publicznej lub wewnętrznej,
3) dopuszcza się łączenie działek zlokalizowanych
w granicach planu z sąsiednimi terenami o takim samym przeznaczeniu, zlokalizowanymi
poza granicami planu.
§ 4. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska.
1. Obszar objęty planem znajduje się w strefie
wysokiej ochrony (OWO) Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych Nr 144 „Dolina Kopalna Wielkopolska”.
2. W granicach obszaru objętego planem znajduje się Rezerwat Przyrody „Łęgi koło Słubic”, oznaczony na rysunku planu.
3. W granicach obszaru objętego planem znajduje się obszar Natura 2000 „Dolina Środkowej Odry”
(PLB08004), oznaczony na rysunku planu.
4. W granicach obszaru objętego planem znajduje się obszar Natura 2000 „Łęgi Słubickie”

2) nakazuje się zapewnienie dostępu do budowli
i urządzeń technicznych słuşących ochronie
przeciwpowodziowej, w celu umoşliwienia ich
konserwacji oraz prowadzenia akcji przeciwpowodziowej,
3) dopuszcza się odwodnienie za pomocą sieci
rowów melioracyjnych,
4) dopuszcza się budowę urządzeń technicznych,
sadzenie drzew lub krzewów oraz zmianę
ukształtowania terenu.
§ 6. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1. Osoba prowadząca prace budowlane i ziemne
w razie ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy
zabytku, obiektów nieruchomych i nawarstwień
kulturowych podlegających ochronie, obowiązana
jest niezwłocznie zawiadomić o tym Lubuskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub Burmistrza Słubic. Jednocześnie zobowiązana jest zabezpieczyć odkryty przedmiot, obiekty nieruchome
i nawarstwienia kulturowe i wstrzymać wszelkie
roboty mogące je uszkodzić lub zniszczyć, do czasu
wydania przez wojewódzkiego konserwatora zabytków odpowiednich zarządzeń.
§ 7. Ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej:
1. Obsługa komunikacyjna obszaru objętego
planem nastąpi poprzez:
1) istniejące drogi styczne do granic planu:
2) istniejące drogi zbiorcze, oznaczone na rysunku
planu symbolami KDZ1 i KDZ2,
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3) istniejące drogi dojazdowe, oznaczone na rysunku planu symbolami KDD1 i KDD2,
4) projektowaną drogę wewnętrzną, oznaczoną na
rysunku planu symbolem KDW.
2. Ustala się nakaz uwzględnienia potrzeb osób
niepełnosprawnych w zagospodarowaniu terenów.
§ 8. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej:
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12. Zaopatrzenie w energię elektryczną nastąpi
z sieci elektroenergetycznej zasilanej ze stacji transformatorowych, zlokalizowanych poza granicami
planu.
13. Dopuszcza się przebudowę i rozbudowę sieci
kanałów i rowów, przy zachowaniu istniejących warunków odwodnienia terenów zmeliorowanych oraz
po uzgodnieniu z ich zarządcą.
Rozdział 3

1. Ustala się lokalizację nowych sieci infrastruktury technicznej pod ziemią.

Ustalenia szczegółowe

2. Dopuszcza się lokalizację nadziemnych linii
elektroenergetycznych 15kV i większych.

§ 9. 1. Wyznacza się tereny ochrony przeciwpowodziowej oznaczone na rysunku planu symbolami
NWP1, NWP2, NWP3, NWP4, NWP5, NWP6 i NWP7.

3. Ustala się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na terenach dróg publicznych
i wewnętrznych, za wyjątkiem napowietrznych sieci
elektroenergetycznych których lokalizację dopuszcza
się równieş na innych terenach.
4. Dopuszcza się odbudowę, rozbudowę i przebudowę istniejących sieci i urządzeń infrastruktury
technicznej oraz budowę nowych sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, gazowych, telekomunikacyjnych, kanałów i rowów
melioracyjnych oraz dróg na pozostałych terenach,
pod warunkiem braku kolizji z innymi ustaleniami
§ 8 oraz z ustaleniami szczegółowymi.
5. Wskazuje się na rysunku planu korytarze
techniczne dla nadziemnych linii elektroenergetycznych 110kV i 15kV, w obrębie których obowiązują
następujące ustalenia:
1) zasady zagospodarowania w granicach korytarzy technicznych muszą być uzgodnione z odpowiednim zarządcą sieci,
2) zakazuje się lokalizacji budynków,
3) dopuszcza się skablowanie napowietrznych linii
elektroenergetycznych.
6. Zaopatrzenie w wodę nastąpi z istniejącej lub
projektowanej sieci wodociągowej, zlokalizowanej
poza granicami planu.
7. Odprowadzenie ścieków sanitarnych nastąpi
poprzez istniejącą lub projektowaną sieć kanalizacji
sanitarnej, zlokalizowaną poza granicami planu.
8. Odprowadzanie wód opadowych nastąpi poprzez istniejącą lub projektowaną sieć kanalizacji
deszczowej, sieć rowów melioracyjnych lub do
gruntu.
9. Gromadzenie i usuwanie odpadów naleşy organizować zgodnie z polityką gminną w tym zakresie.
10. Zaopatrzenie w gaz nastąpi z istniejącej lub
projektowanej sieci gazowej, zlokalizowanej poza
granicami planu.
11. Zaopatrzenie w energię cieplną nastąpi
w oparciu o indywidualne ŝródła grzewcze z wykorzystaniem paliw stałych, gazowych i płynnych,
energii elektrycznej lub energii odnawialnej.

2. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenu:
1) ustala się przeznaczenie podstawowe – wały
przeciwpowodziowe wraz z towarzyszącymi innymi urządzeniami wodnymi,
2) ustala się przeznaczenia uzupełniające:
a) ciąg pieszo – rowerowy,
b) promenada,
c) ulica,
d) zieleń urządzona,
e) tymczasowa zabudowa usługowa.
3. Zasady zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza się budowę ciągu pieszo – rowerowego na koronie istniejących i projektowanych
wałów przeciwpowodziowych,
2) dopuszcza się budowę promenady na koronie
istniejącego wału przeciwpowodziowego,
3) dopuszcza się budowę drogi wzdłuş istniejących i projektowanych wałów przeciwpowodziowych,
4) dopuszcza się zmianę ukształtowania powierzchni terenów w zakresie robót związanych
z rozbudową lub przebudową wałów przeciwpowodziowych wraz z ich infrastrukturą,
5) dopuszcza się zastosowanie kamienia, cegły
albo płytki klinkierowej jako materiału licującego ścian oporowych,
6) dopuszcza się budowę nieoznaczonych na rysunku planu przejazdów przez wały przeciwpowodziowe.
4. Zasady kształtowania zabudowy:
1) dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów budowlanych z przeznaczeniem pod gastronomię, handel i imprezy plenerowe,
2) wysokość zabudowy maksymalnie 6m,
3) powierzchnia całkowita jednego obiektu maksymalnie 100m².
5. Ustala się obsługę komunikacyjną z terenów
dróg stycznych do granic planu oraz poprzez istniejące i planowane tereny dróg.
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§ 10. 1. Wyznacza się tereny dróg zbiorczych
oznaczone na rysunku planu symbolami KDZ1
i KDZ2.
§ 11. 1. Wyznacza się tereny dróg dojazdowych
oznaczone na rysunku planu symbolami KDD1
i KDD2.
§ 12. 1. Wyznacza się teren drogi wewnętrznej
oznaczony na rysunku planu symbolem KDW.
Rozdział 4
Ustalenia końcowe
§ 13. Określa się stawkę procentową w wysokości 30% dla wszystkich terenów w granicach planu
dla ustalenia wysokości jednorazowej opłaty
w związku ze zbyciem przez właściciela albo uşytkownika wieczystego nieruchomości, której wartość
wzrosła w związku z uchwaleniem planu.

Poz. 1808

§ 14. W zakresie uregulowanym niniejszą
uchwałą traci moc uchwała Nr XXVII/265/01 Rady
Miejskiej w Słubicach z dnia 29 marca 2001 roku
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Słubice.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.
§ 16. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Piotr Kiedrowicz
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XI/83/2011
Rada Miejska w Słubicach
z dnia 30 czerwca 2011r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XI/83/2011
Rada Miejska w Słubicach
z dnia 30 czerwca 2011r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 90

– 8644 –

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XI/83/2011
Rada Miejska w Słubicach
z dnia 30 czerwca 2011r.
ROZSTRZYGNIĘCIE
o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczy:
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów wałów
przeciwpowodziowych w Słubicach, Nowym
Lubuszu, Drzecinie i Świecku
Na podstawie art. 17 pkt 14 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.),
art. 39 ustawy z dnia 3 paŝdziernika 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a takşe na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Słubicach
Nr XL/288/09 z dnia 29 paŝdziernika 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów wałów przeciwpowodziowych w Słubicach,
Nowym Lubuszu, Drzecinie i Świecku oraz do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Słubice, uchwalonego
uchwałą Rady Miejskiej w Słubicach Nr XXVII/265/01
z dnia 29 marca 2001r., podano do publicznej wiadomości informację o wyłoşeniu do publicznego
wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów wałów przeciwpowodziowych w Słubicach, Nowym Lubuszu, Drzecinie i Świecku wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko, który to fakt miał miejsce w dniach od
29 paŝdziernika 2010r. do 22 listopada 2010r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach. W wyznaczonym do dnia 7 grudnia 2010r. terminie wniesiono jedną uwagę. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze
zm.), rozstrzyga się o nieuwzględnieniu uwagi wniesionej dnia 19 listopada 2010r. przez mieszkańców
Sołectw Nowy Lubusz i Pławidło reprezentowanych
przez Sołtysa Marcina Kalinowskiego w sprawie
rezygnacji z przedsięwzięcia polegającego na budowie tzw. wału poprzecznego o przebiegu równoleşnikowym oraz zaproponowaniu rozwiązań alternatywnych tj.: budowie tzw. wału poprzecznego na
północ od miejscowości Nowy Lubusz i Pławidło lub
modernizacji istniejącego wału przeciwpowodziowego zgodnie z parametrami określonymi dla modernizacji wału na odcinku w granicach obszaru
objętego planem. Przedmiotowy plan jest sporządzany dla realizacji przedsięwzięcia pt: „Ochrona
18 10
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przeciwpowodziowa miasta Słubice”, które umoşliwi realizację strategii rozwoju miasta i gminy Słubice skierowanej na wzrost jakości şycia mieszkańców
poprzez harmonijny i dynamiczny rozwój gminy
prowadzący do poprawy warunków bytowych ludności i jakości środowiska przyrodniczego. Ewentualne przerwanie wału przeciwpowodziowego w rejonie miasta spowoduje zalanie wodą o średniej
głębokości 3m, a miejscami 4 – 4,5m.
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XI/83/2011
Rada Miejska w Słubicach
z dnia 30 czerwca 2011r.
ROZTRZYGNIĘCIE
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 dla terenów wałów
przeciwpowodziowych w Słubicach, Nowym
Lubuszu, Drzecinie i Świecku
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.)
Rada Miejska w Słubicach uchwala, co następuje:
§ 1. Zgodnie z zapisami studium wykonalności
dla przedsięwzięcia: „Ochrona przeciwpowodziowa
miasta Słubice” oraz Prognozy skutków finansowych opracowanej na potrzeby ww. planu stwierdza
się brak wydatków związanych z wykupem gruntów
oraz realizacją inwestycji z zakresu ochrony przeciwpowodziowej miasta Słubice.
§ 2. Sposób realizacji dopuszczonych inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które naleşą do
zadań własnych gminy odbywać się będzie zgodnie
z obowiązującymi przepisami, z terminem realizacji
uzaleşnionym od pozyskania tych środków ze ŝródeł
określonych w § 3.
§ 3. Określa się zasady finansowania wymienionych inwestycji naleşących do zadań własnych gminy zgodnie z przepisami o finansach publicznych
z moşliwością wykorzystania środków:
1) ze środków pomocowych,
2) z kredytów i poşyczek,
3) z obligacji komunalnych,
4) z udziału inwestorów zewnętrznych, w oparciu
o odrębne porozumienia
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UCHWAŁA NR XII.99.2011
RADY GMINY ZIELONA GÓRA
z dnia 30 czerwca 2011r.
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Przylepie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) uchwala się,
co następuje:
§ 1. 1. Na terenie wsi Przylep drodze wewnętrznej połoşonej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 221, stanowiącej własność Gminy Zielona Góra nadaje się nazwę ulicy „DZIAŁKOWA”.
2. Szczegółowe połoşenie ulicy, o której mowa
w ust. 1, określa załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zielona Góra.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Wiceprzewodniczący Rady
Mariusz Rosik
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Załącznik
do uchwały Nr XII.99.2011
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 30 czerwca 2011r.
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UCHWAŁA NR XII.101.2011
RADY GMINY ZIELONA GÓRA
z dnia 30 czerwca 2011r.
w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody głazu narzutowego
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.)
oraz art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr 151,
poz. 1220 z póŝn. zm.), uchwala się co następuje:
§ 1. 1. Pozbawia się statusu pomnika przyrody
głaz narzutowy, połoşony na terenie Nadleśnictwa
Zielona Góra, Leśnictwa Łęşyce, w oddziale leśnym
350i, na działce oznaczonej numerem 350/2, obręb
Krępa, stanowiącej własność Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
Nadleśnictwa Zielona Góra.

2. Pozbawienie statusu pomnika przyrody następuje z uwagi na utratę wartości przyrodniczych na
skutek kradzieşy głazu narzutowego.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zielona Góra.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Wiceprzewodniczący Rady
Mariusz Rosik

===================================================================================
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UCHWAŁA NR IX/83/2011
RADY MIASTA ŻAGAŃ
z dnia 30 czerwca 2011r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
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 póŝn. zm.1), art. 33
ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece
nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011r. Nr 45,
poz. 235), uchwala się, co następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Şagań.

§ 1. Ustala się wysokość opłaty za wpis do rejestru şłobków i klubów dziecięcych prowadzących
działalność na terenie Gminy Şagań o statusie miejskim w kwocie 300zł.

Przewodniczący Rady
Daniel Marchewka

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

===================================================================================
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UCHWAŁA NR IX/84/2011
RADY MIASTA ŻAGAŃ
z dnia 30 czerwca 2011r.
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu przez Gminę Żagań o statusie miejskim
Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca
2010r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z póŝn. zm.)
oraz art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Şagań o statusie miejskim wspiera
sport tworząc warunki, w tym organizacyjne, sprzyjające rozwojowi sportu, co stanowi zadanie własne
gminy.
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2. Przez cel publiczny z zakresu sportu rozumie
się:
1) poprawę warunków uprawiania sportu przez
zawodników klubów sportowych;
2) osiągnięcie wysokich wyników sportowych
przez zawodników klubów sportowych;
3) promocję sportu i aktywnego stylu şycia;
4) umoşliwienie dostępu do róşnorodnych form
aktywności sportowej jak największej liczbie
mieszkańców Miasta Şagań.
§ 2. 1. Wsparcie, o którym mowa w § 1 ust. 1,
udzielane będzie w formie dotacji celowych na prowadzenie statutowej działalności sportowej.
2. Środki finansowe na wspieranie rozwoju sportu zabezpiecza się corocznie w uchwale budşetowej
Gminy Şagań o statusie miejskim.
§ 3. 1. Dotacje celowe mogą uzyskać kluby sportowe działające na terenie Gminy Şagań o statusie
miejskim niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, realizujące cel publiczny z zakresu sportu, o którym mowa w § 1 ust. 2 nin. uchwały.
2. Dotacja celowa moşe być przeznaczona na
wydatki, związane z realizacją danego przedsięwzięcia, w szczególności na:
1) realizację programów szkolenia sportowego;
2) zakup sprzętu sportowego;
3) pokrycie kosztów organizacji zawodów i rozgrywek sportowych oraz kosztów uczestnictwa
w tych zawodach i rozgrywkach;
4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów realizacji danego zadania;
5) sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej;
6) inne koszty pośrednie, w tym koszty wynagrodzenia kadry administracyjnej.
3. Dotacja nie moşe być przeznaczona na wydatki niezwiązane z realizacją zadania, w tym na:

Poz. 1812

2) angaşuje się we współpracę z Gminą Şagań
o statusie miejskim przy realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej;
3) promuje wizerunek Gminy Şagań o statusie
miejskim jako miasta stwarzającego warunki
dla rozwoju sportu;
4) zapewni udział środków własnych na realizację
zadania.
5. Kwota dofinansowania ze strony Gminy Şagań o statusie miejskim nie moşe przekroczyć 80%
całkowitych kosztów poniesionych przy realizacji
danego zadania.
§ 4. 1. Dotacje udzielane są po przeprowadzeniu
otwartego konkursu ofert, ogłaszanego w trybie
niniejszej uchwały oraz indywidualnych rozstrzygnięć, od których nie przysługuje odwołanie.
2. Burmistrz Miasta Şagań ogłasza konkurs ofert,
wskazując:
1) rodzaj zadania oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania;
2) zasady przyznawania dotacji;
3) termin i warunki realizacji zadania;
4) termin składania ofert;
5) termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru ofert.
3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 2, umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Şagań.
4. Wzory formularzy dotyczące postępowania
konkursowego (oferta realizacji zadania publicznego, sprawozdanie z wykonania zadania publicznego)
stanowią załączniki Nr 1 i 2 do nin. uchwały.
§ 5. 1. Złoşone oferty rozpatruje komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Şagań
w składzie co najmniej 3 – osobowym.
2. Przy rozpatrywaniu ofert o przyznanie dotacji
na realizację zadania komisja konkursowa uwzględnia w szczególności:

1) transfery zawodników;

1) znaczenie zadania dla Gminy Şagań o statusie
miejskim;

2) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałoşonych na klub sportowy lub zawodnika klubu;

2) zgodność oferty z celem publicznym, określonym w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały;

3) zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętej poşyczki, kredytu lub wykupu papierów
wartościowych oraz kosztów obsługi zadłuşenia;

3) wysokość środków budşetowych przeznaczonych na realizację danego zadania;
4) udział środków własnych klubu sportowego
przeznaczonych na realizację danego zadania;

4) koszty, które klub sportowy poniósł na realizację danego przedsięwzięcia przed zawarciem
umowy, o której mowa w § 9 ust. 1.

5) ocenę przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do
zakresu rzeczowego zadania;

4. Dotację celową na prowadzenie statutowej
działalności sportowej moşe otrzymać klub, jeşeli:

6) ocenę moşliwości realizacji zadania przez oferenta;

1) realizuje cel publiczny wskazany w § 1 ust. 2
niniejszej uchwały;

7) analizę wykonania zadań zleconych podmiotowi dotowanemu w okresie poprzednim, z uw-
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zględnieniem w szczególności jakości i terminowości rozliczania dotacji.
§ 6. 1. Komisja konkursowa przekazuje Burmistrzowi Miasta Şagań swoją propozycję rozstrzygnięcia konkursu.
2. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty
dokonuje Burmistrz Miasta Şagań.
§ 7. Oferta winna być rozpatrzona w terminie
nieprzekraczającym 30 dni od daty jej złoşenia.
§ 8. Wyniki konkursu zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta Şagań.
§ 9. 1. Oferenci, przyjmując dotacje, zobowiązują
się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach
określonych w umowie, zawartej zgodnie z dyspozycją art. 221 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.
2. Umowę sporządza się w formie pisemnej, na
czas realizacji zadania lub na czas określony, nie
dłuşszy niş jeden rok.
3. Umowa powinna zawierać w szczególności:
1) oznaczenie stron umowy;
2) szczegółowy zakres realizowanego zadania (cel
udzielenia dotacji);
3) wysokość dotacji;
4) termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania;
5) sposób kontroli realizacji zadania i wydatkowania dotacji;
6) sposób i termin rozliczenia udzielonej dotacji;
7) postanowienia dotyczące okoliczności uzasadniających rozwiązanie umowy;
8) zobowiązanie podmiotu do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej
środków finansowych otrzymanych na realizację zadania, a takşe wszelkiej innej dokumentacji umoşliwiającej ocenę wykonania zadania
pod względem rzeczowym i finansowym;
9) termin i zasady zwrotu niewykorzystanej części
dotacji lub niewłaściwie wykorzystanej dotacji,
zgodnie z art. 251, 252 ustawy o finansach publicznych.

Poz. 1812

§ 10. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza
się, za zgodą stron, moşliwość zmiany w ciągu roku
zakresu rzeczowego oraz warunków realizacji zadania w formie aneksu do umowy.
§ 11. Dotację na realizację zadania przekazuje się
na rachunek bankowy klubu sportowego, na warunkach określonych w umowie.
§ 12. 1. Podmiot, który otrzymał dotację, jest zobowiązany do sporządzenia sprawozdania z wykonania zadania określonego w umowie, w terminie
30 dni po upływie terminu, na który umowa została
zawarta.
2. Sprawozdanie, sporządzone zgodnie z wzorem, o którym mowa w § 4 ust. 4, powinno zawierać
w szczególności:
1) informację o przebiegu realizacji zadania;
2) szczegółowe rozliczenie finansowe dokonane
w oparciu o kosztorys, będący podstawą przygotowania umowy;
3) inne istotne informacje dot. realizacji zadania;
4) zestawienie dokumentów, faktur (rachunków)
potwierdzających wydatkowanie środków.
§ 13. W przypadku wykorzystania na realizację
zadania tylko części przekazanej dotacji, niewykorzystane środki finansowe naleşy zwrócić wraz
z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. Zasady zwrotu i sposób liczenia
odsetek określają przepisy ustawy o finansach publicznych.
§ 14. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sposobie wykorzystania dotacji, wstrzymuje
się przekazywanie kolejnych transz dotacji, a dotychczas przekazana kwota podlega zwrotowi, na
zasadach określonych zgodnie z ustawą o finansach
publicznych.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Şagań.
§ 16. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Daniel Marchewka
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IX/84/2011
Rady Miasta Żagań
z dnia 30 czerwca 2011r.

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

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

(pieczęć podmiotu)

(data i miejsce złoşenia oferty)
OFERTA
REALIZACJI ZADANIA

................................................................................................................................................
(nazwa zadania)
w okresie od ..................................... do ......................................................
składana na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (tj.: Dz. U. z 2010r. Nr 127,
poz. 857 z póŝn. zm.) oraz uchwały Nr …………. Rady Miasta Şagań z dnia ………………….
WRAZ Z WNIOSKIEM O PRZYZNANIE DOTACJI ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
W KWOCIE ...............................................................................

I. Dane na temat podmiotu
1) pełna nazwa: ...........................................................................................................................................................
2) forma prawna ..........................................................................................................................................................
3) numer wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze: …………………………………………..
………………………………………...........................................................................................................................
4) data rejestracji ...............................................................................................................................................
5) nr NIP ...................................................................... nr REGON ....................................................................
6) dokładne dane adresowe: miejscowość ..........................................................., ul. ..........................................,
7) dane do kontaktu:
tel. .................................................................................. faks …….....................................................................
e-mail: .................................................................. http:// ...................................................................................
8) numer rachunku bankowego

9) nazwiska i imiona osób upowaşnionych do podpisywania umowy o dofinansowanie zadania:………………
.......................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
10) dane osoby upowaşnionej do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących wniosku (imię i nazwisko
oraz nr telefonu kontaktowego)
......................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………
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II. Opis zadania
1. Nazwa zadania

2. Miejsce wykonywania zadania

3. Cel zadania

4. Szczegółowy opis zadania (spójny z kosztorysem)

5. Harmonogram planowanych działań (z podaniem terminów ich rozpoczęcia i zakończenia) wraz z liczbowym określeniem skali działań planowanych przy realizacji zadania (naleşy uşyć miar adekwatnych dla danego zadania, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów).

6. Zakładane rezultaty realizacji zadania
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III. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania
1. Całkowity koszt zadania: .....................................................................
2. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów

Rodzaj kosztów
(koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadania)

Lp.

Z tego
z wnioskowanej dotacji
(w zł)

Koszt
całkowity
(w zł)

Z tego z
finansowych środków własnych,
środków z innych ŝródeł
oraz wpłat i opłat adresatów
(w zł)*

Ogółem
3. Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
IV. Przewidywane ŝródła finansowania zadania:
1.
Ŝródło finansowania

zł

%

Wnioskowana kwota dotacji
Finansowe środki własne, środki
z innych ŝródeł oraz wpłaty i opłaty adresatów*

(z tego wpłaty i opłaty adresatów
zadania ............................ zł)
Ogółem

100%
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2. Informacja o uzyskanych przez kluby sportowe od sponsorów, środkach prywatnych lub publicznych,
których kwota została uwzględniona w ramach środków własnych.*

3. Wysokość środków otrzymanych ze środków publicznych w poprzednim roku na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu.

V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania
1. Partnerzy biorący udział w realizacji zadania.

2. Zasoby kadrowe – przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania (informacje o kwalifikacjach
osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadań).

3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które z tych zadań
realizowane były we współpracy z administracją publiczną).

4. Informacja o tym, czy wnioskodawca przewiduje korzystanie przy wykonaniu zadania z podwykonawców
(określenie rodzaju podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu, w jakim będą uczestniczyć w realizacji
zadania).
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Oświadczam(-my), şe:
1) proponowane zadanie w całości mieści się w zakresie działalności naszego podmiotu,
2) podmiot jest związany niniejszą ofertą do dnia ...............................,
3) wszystkie podane w ofercie informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym
i faktycznym.

................................................................................................................................................
(pieczęć podmiotu oraz podpis osoby upowaşnionej lub podpisy osób upowaşnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu podmiotu)

Załączniki do oferty:
1. Aktualny odpis z rejestru, wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i
umocowanie osób go reprezentujących.
2. Sprawozdanie merytoryczne za ostatni rok.
3. Umowa partnerska lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania w pkt V.1. partnera).*
4. Aktualny statut lub inny dokument zawierający zakres działalności podmiotu oraz wskazujący organy
uprawnione do reprezentacji.
______________________
* Niepotrzebne skreślić.
Poświadczenie złoşenia oferty

Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IX/84/2011
Rady Miasta Żagań
z dnia 30 czerwca 2011r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania zadania
...........................................................................................................................................
(nazwa zadania)
w okresie od .................... do ....................,
określonego w umowie nr .........................,
zawartej w dniu .........................................,
pomiędzy
……………………………………………………………………...
a
...........................................................................................................
Data złoşenia sprawozdania: ........................................
Część I. Sprawozdanie merytoryczne
1. Czy zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte w wymiarze określonym w ofercie? Jeśli nie – dlaczego?

2. Liczbowe określenie ilości uczestników zadania oraz beneficjentów.

3. Opis wykonania zadania.

4. Liczbowe określenie skali działań, zrealizowanych w ramach zadania, (naleşy uşyć tych samych miar, które były zapisane w ofercie realizacji zadania, w części II pkt 5).
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Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków
1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł.)

Rodzaj kosztów
(koszty merytoryczne i administracyjne
związane z realizacją zadania

Lp.

Całość zadania
(zgodnie z umową)
z tego
z finansowych
środków właz tego
koszt
snych, środz
całkowity
ków z innych
dotacji
ŝródeł oraz
wpłat i opłat
adresatów*

Bieşący okres sprawozdawczy

z tego
z
dotacji

koszt
całkowity

z tego
z finansowych
środków własnych, środków z innych
ŝródeł oraz
wpłat i opłat
adresatów*

Ogółem
2. Rozliczenie ze względu na ŝródło finansowania
Całość zadania
Ŝródło finansowania

(zgodnie z umową)
zł

%

Bieşący okres sprawozdawczy
zł

%

Koszty pokryte z dotacji
Koszty pokryte z finansowych
środków własnych, środków
z innych ŝródeł

(z tego wpłaty i opłaty adresatów
zadania ............................... zł)
Ogółem:

100%

100%

Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budşetu:
......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
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3. Zestawienie faktur (rachunków)(3)

Lp.

Numer
dokumentu
księgowego

Data dokumentu
księgowego

Numer
pozycji
kosztorysu

Nazwa
wydatku

Data
zapłaty

Kwota (zł)

Z tego
ze środków
pochodzących
z dotacji
(zł)

RAZEM
Część III. Dodatkowe informacje
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Załączniki(4)
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………...
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………...
Oświadczam(-my), şe:
1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny Zleceniobiorcy,
2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,
3) zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach umowy zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych,
4) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione.

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

.

..........................................................................
(podpis osoby upowaşnionej lub podpisy osób
upowaşnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu wnioskodawcy)
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Poświadczenie złoşenia sprawozdania

Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)

______________
* Niepotrzebne skreślić
POUCZENIE
Sprawozdania składa się osobiście lub nadsyła przesyłką poleconą w przewidzianym w umowie terminie na
adres organu zlecającego.
1) Sprawozdanie sporządzać naleşy za okres określony w umowie.
2) Opis musi zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach zgodnie z ich układem zawartym w ofercie, która była podstawą przygotowania umowy. W opisie konieczne jest uwzględnienie wszystkich planowanych działań, zakres, w jakim zostały one zrealizowane, i wyjaśnienie ewentualnych odstępstw
w ich realizacji, zarówno w odniesieniu do ich zakresu, jak i harmonogramu realizacji.
3) Do sprawozdania załączyć naleşy spis wszystkich faktur (rachunków), które opłacone zostały w całości lub
w części ze środków pochodzących z dotacji. Spis zawierać powinien: nr faktury (rachunku), datę jej wystawienia, wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części została pokryta z dotacji, rodzaj towaru
lub zakupionej usługi oraz datę zapłaty faktury. Kaşda z faktur (rachunków) powinna być opatrzona na odwrocie pieczęcią klubu sportowego oraz zawierać sporządzony w sposób trwały opis zawierający informacje: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej naleşności. Opis powinien wskazywać celowość wydatku, związek
z kategorią kosztową zgodnie z kosztorysem oraz informację o pokryciu części lub całości wydatku ze środków z dotacji Gminy Şagań o statusie miejskim. Informacja ta powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych organizacji.
Do sprawozdania nie załącza się oryginałów faktur (rachunków), które naleşy przechowywać zgodnie
z obowiązującymi przepisami i udostępniać podczas przeprowadzanych czynności kontrolnych.
4) Do niniejszego sprawozdania załączyć naleşy dodatkowe materiały mogące dokumentować działania faktyczne podjęte przy realizacji zadania (np. listy uczestników projektu, publikacje wydane w ramach projektu,
raporty, wyniki prowadzonych ewaluacji), jak równieş dokumentować konieczne działania prawne (kopie
umów, kopie dowodów przeprowadzenia odpowiedniego postępowania w ramach zamówień publicznych).
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UCHWAŁA NR XII/76/11
RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU
z dnia 12 lipca 2011r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę
Lubsko
Na podstawie art. 14 ust. 5 pkt 1 w związku z art. 5c
pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie
oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781,
Dz. U. z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788,
Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167,
poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, Dz. U. z 2006r. Nr 144,
poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658,
Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542,
Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280,
Nr 181, poz. 1292, Dz. U. z 2008r. Nr 70, poz. 416,
Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Dz. U. z 2009r.
Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458,
Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010r. Nr 44, poz. 250,
Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991,
Dz. U. z 2011r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Korzystanie z przedszkola ma charakter odpłatny z zastrzeşeniem bezpłatnego nauczania i wychowania w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wy-

godzina
6.00 – 7.00
7.00 – 8.00
8.00 – 9.00
9.00 – 14.00
14.00-15.00
15.00 – 16.00

chowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009r. Nr 4,
poz. 17) oraz zajęć religii.
§ 2. Opłacie podlegają świadczenia obejmujące
koszty dodatkowych zajęć opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznych prowadzonych przez przedszkole.
§ 3. Wysokość opłaty, o której mowa w § 2 ustala się miesięcznie za kaşdą godzinę sprawowania
opieki nad dzieckiem w ramach dodatkowych zajęć
opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznych prowadzonych przez przedszkole w wysokości 0,20%
minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego
na podstawie odrębnych przepisów.
§ 4. 1. Ustala się następujący rozkład dnia pobytu dziecka w przedszkolu uwzględniający katalog
usług dodatkowych zajęć opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznych prowadzonych przez przedszkole:

ramowy rozkład zajęć
dodatkowe zajęcia opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczne
dodatkowe zajęcia opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczne
dodatkowe zajęcia opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczne
godziny realizacji podstaw programowych
dodatkowe zajęcia opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczne
dodatkowe zajęcia opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczne

2. Dodatkowe zajęcia opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczne, o których mowa w ust. 1, obejmują:
1) opiekę nad dzieckiem w czasie jego samodzielnych indywidualnych i grupowych zabaw
w pomieszczeniu lub poza oraz na placu zabaw.
2) gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój
psychofizyczny, emocjonalny i społeczny dziecka;
3) zabawy aktywizujące oraz badawczo – rozwijające zainteresowania otaczającym światem;
4) zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne, twórcze
i inne rozwijające zdolności dzieci oraz zaspokajające ich potrzebę aktywności i zainteresowania;

5) gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój fizyczny dziecka;
6) opiekę nad dzieckiem podczas odpoczynku lub
spoşywania posiłków.
§ 5. Rodzice (opiekunowie) dwojga i więcej dzieci uczęszczających do przedszkola powyşej pięciu
godzin dziennie zobowiązani są do uiszczania comiesięcznej opłaty określonej w § 3 z uwzględnieniem 50% znişki w opłacie za kaşdą godzinę sprawowania opieki nad dzieckiem w ramach dodatkowych zajęć opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznych za drugie i kaşde kolejne dziecko.
§ 6. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata, o której mowa w § 2 zostanie obnişona odpowiednio do czasu trwania nieobecności.
§ 7. Rodzice (opiekunowie) dzieci posiadających
orzeczenie o niepełnosprawności a uczęszczających
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do oddziału integracyjnego umiejscowionego
w Przedszkolu Nr 2 w Lubsku mogą, na wniosek
złoşony do Burmistrza Lubska, być zwolnieni z uiszczania opłaty, o której mowa w § 2 niniejszej uchwały.
§ 8. Powiatowy Dom Dziecka w Lubsku, z którego wychowankowie uczęszczają do Przedszkoli na
terenie Gminy Lubsko, na wniosek Dyrektora złoşony do Burmistrza Lubska moşe być zwolniony
z uiszczania opłaty, o której mowa w § 2 niniejszej
uchwały.

Poz. 1813, 1814

§ 10. Traci moc uchwała Nr XXXVII/298/09 Rady
Miejskiej w Lubsku z dnia 26 sierpnia 2009r.w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach
samorządowych prowadzonych przez Gminę Lubsko
§ 11. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
1 września 2011r.
Wiceprzewodnicząca Rady
Sylwia Werstler

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubska.

===================================================================================
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UCHWAŁA NR XII/78/11
RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU
z dnia 12 lipca 2011r.
w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej na terenie Gminy Lubsko w drodze inkasa oraz
wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
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. 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. Nr 180, poz. 1111,
Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 420,
Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 142
i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Dz. U.
z 2011r. Nr 117, poz. 679), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia
16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U.
z 2006r. Nr 225, poz. 1653 ze zm. Dz. U. z 2007r.
Nr 64, poz. 427, Nr 124, poz. 859, Nr 127, poz. 880,
Nr 128, poz. 883, Dz. U. z 2008r. Nr 44, poz. 262,
Nr 63, poz. 394, Nr 182, poz. 1121, Nr 195, poz. 1198,
Nr 216, poz. 1367, Nr 220, poz. 1414, Dz. U. 2009r.
Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 57, poz. 466, Nr 72,
poz. 619, Dz. U. z 2010r. Nr 8, poz. 51, Nr 81,
poz. 531, Nr 107, poz. 679, Nr 167, poz. 1131, Dz. U.
z 2011r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654), art. 47
§ 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 Nr 8, poz. 60
ze zm. Dz. U. z 2004r. Nr 93, poz. 894, Dz. U. z 2005r.
Nr 86, poz. 732, Nr 85, poz. 727, Nr 143, poz. 1199,
Dz. U. z 2006r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708,
Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz. 1635, Dz. U. z 2007r.
Nr 105, poz. 721, Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818,
Nr 192, poz. 1378, Nr 195, poz. 1414, Nr 225,
poz. 1671, Dz. U. z 2008r. Nr 118, poz. 745, Nr 141,
poz. 888, Nr 180, poz. 1109, Nr 209, poz. 1316, 1318,
i 1320, Dz. U. z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362,
Nr 57, poz. 466, Nr 131, poz. 1075, Nr 157, poz. 1241,
Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 213,

poz. 1652, Nr 216, poz. 1676, Dz. U. z 2010r. Nr 40,
poz. 230, Nr 57, poz. 355, Nr 127, poz. 858, Nr 142,
poz. 961, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228,
Nr 197, poz. 1306, Dz. U. z 2011r. Nr 34, poz. 173,
Nr 106, poz. 622, M. P. z 2005r. Nr 49, poz. 671 i 672,
M. P. z 2006r. Nr 57, poz. 609 i 610, M. P. z 2007r.
Nr 54, poz. 614 i 615, M. P. z 2008r. Nr 61, poz. 539
i 540, M. P. z 2009r. Nr 53, poz. 749 i poz. 750, M. P.
z 2010r. Nr 59, poz. 781 i poz. 782) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Zarządza się na terenie Gminy Lubsko pobór
opłaty skarbowej w drodze inkasa.
§ 2. Na inkasentów opłaty skarbowej wyznacza
się pracowników Urzędu Miejskiego w Lubsku:
1. Elşbietę Bobińską – Kierownik Urzędu Stanu
Cywilnego,
2. Dorotę Michalik – zastępca Kierownika Urzędu
Stanu Cywilnego,
3. Annę Iwaniuch – inspektor,
4. Joannę Medyk – pomoc administracyjna.
§ 3. 1. Określa się wysokość wynagrodzenia za
inkaso opłaty skarbowej w wysokości 5% zainkasowanych i wpłaconych w terminie kwot opłaty skarbowej.
2. Wyznacza się dla inkasentów, o których mowa
w § 2 następujące terminy płatności pobranej opłaty
skarbowej:
opłatę skarbową pobraną od 1 do 15 dnia
danego miesiąca w dniu 15 danego miesiąca,
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opłatę skarbową pobrana od 16 do ostatniego dnia danego miesiąca w ostatnim
dniu miesiąca.

czenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2009r. Nr 78,
poz. 1071).

3. Wypłata wynagrodzenia dla inkasentów nastąpi w terminie do 10 dni od dnia podłoşenia do
Urzędu Miejskiego w Lubsku rozliczenia pobranej
opłaty skarbowej za dany miesiąc – pod warunkiem
dokonania terminowej wpłaty pobranej opłaty skarbowej.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubska.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXV/288/09 Rady
Miejskiej w Lubsku z dnia 22 czerwca 2009r.
w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej na
terenie Gminy Lubsko w drodze inkasa oraz wyzna-

Wiceprzewodnicząca Rady
Sylwia Werstler

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

===================================================================================
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UCHWAŁA NR XII/79/11
RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU
z dnia 12 lipca 2011r.
w sprawie zmiany uchwały Nr LV/415/10 z dnia 22 września 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku
od nieruchomości oraz zwolnień od podatku w roku 2011
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. 1241, Dz. U. z 2010r.
Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106,
poz. 675, Dz. U. z 2011r. Nr 117, poz. 679) oraz art. 5
ust. 1, ust. 4, art. 7 ust. 3 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 2009r. Nr 215, poz. 1674, Dz. U. z 2010r. Nr 96,
poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, Dz. U.
z 2011 Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, M. P.
z 2010r. Nr 55, poz. 755, Nr 75, poz. 950), w związku
z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 30 lipca
2010r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych

podatków i opłat lokalnych w 2011r. (M. P. z 2010r.
Nr 55, poz. 755), uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr LV/415/10 Rady Miejskiej
w Lubsku z dnia 22 września 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku w roku 2011 (Dz. Urz. Woj. Lubus.
z 2010r. Nr 96, poz. 1398 ze zm.: Dz. Urz. Woj. Lubus.
z 2010r. Nr 102, poz. 1534, Dz. Urz. Woj. Lubus.
z 2011r. Nr 5, poz. 115), w § 2 wprowadza się ustęp
4 w brzmieniu:
„grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub
ich części związane z gospodarką wodno – ściekową”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubska.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2011r.
Wiceprzewodnicząca Rady
Sylwia Werstler
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UCHWAŁA NR XII/56/11
RADY GMINY BLEDZEW
z dnia 18 lipca 2011r.
w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody, jaka jest użytek ekologiczny „Przy Drodze”
Na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r.
Nr 151, poz. 1220 ze zm.) Rada Gminy Bledzew
uchwala, co następuje:
§ 1. Znosi się formę ochrony przyrody, jaką jest
uşytek ekologiczny „Przy Drodze”, znajdujący się
w obrębie geodezyjnym Popowo na działkach
Nr 2046/1 i 2046/2, ustanowiony rozporządzeniem
Nr 5 Wojewody Lubuskiego z dnia 25 marca 2002r.
w sprawie uznania za uşytek ekologiczny (Dz. Urz.
Woj. Lubuskiego Nr 44, poz. 154).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bledzew.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jerzy Dawidowicz

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

1817
18 19

UCHWAŁA NR X/48/11
RADY GMINY ŚWIDNICA
z dnia 18 lipca 2011r.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie osiedla Słoneczna Dolina w Świdnicy
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.), art. 7 ustawy
z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z póŝn. zm.), oraz § 3,
§ 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
16 lutego 2005r. w sprawie sposobu numeracji
i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych,
tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów
nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom
(Dz. U. z 2005r. Nr 67, poz. 582), po zasięgnięciu
opinii Zarządu Powiatu w Zielonej Górze, uchwala
się co następuje:
§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych następujące drogi:
a) drogi gminne w Świdnicy – działki drogowe
Nr 218/1, 218/2, 355, 239/37, 239/38, 226,

228/11, 228/42, 228/43, 228/12, 228/52,
228/27, 228/34, 233/4, 236/11, 234, 1961,
239/16, 239/15, 239/6, 239/35, 238/5, 238/4,
238/3, 238/2, 238/1, 237/14, 237/19, 237/25,
237/24 obręb Świdnica, oznaczone na załączniku kolorem szarym;
b) Powyşsze drogi przedstawione są na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po 14 dniach od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Eliasz Madej
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