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Informacja Dyrektora Izby Skarbowej w Zielonej Górze Nr NU/03100050/11 z dnia 1 sierpnia 2011r. w sprawie wykazu osób prawnych
i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za
zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyşszającej 5.000zł
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Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OSZ-4210-14(15)/
2011/13859/II/EŞ z dnia 30 sierpnia 2011r.
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1887
18 8 7

UCHWAŁA NR VI/58/11
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 29 czerwca 2011r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Płoty
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
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ze zm.2), w oparciu o uchwałę Nr XXX/265/10 Rady
Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 24 lutego 2010r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Płoty, po stwierdzeniu şe nie narusza on ustaleń
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czerwieńsk, uchwalonym uchwałą Nr 95/XIII/00 Rady Gminy i Miasta
w Czerwieńsku z dnia 24 lutego 2000r. uchwala się,
co następuje:
Rozdział 1

Poz. 1887

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;

Przepisy ogólne

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

§ 1. 1. Przedmiotem uchwały jest miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego wsi Płoty.

e) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,

2. Granice terenu objętego planem określone
zostały na rysunku planu, stanowiącym załącznik
graficzny do niniejszej uchwały.

f)

3. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są:
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.

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;

§ 2. 1. Przedmiotem ustaleń planu jest przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową, zieleń,
wody powierzchniowe, komunikację i infrastrukturę
techniczną.

4) rozdział 4, zawierający warunki zagospodarowania dla poszczególnych terenów, określające:

2. Na obszarze objętym niniejszą uchwałą wyodrębnia się tereny wydzielone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, które przeznacza się pod:

b) parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;

1) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, oznaczoną na rysunku planu symbolem MN;
2) zieleń urządzoną, oznaczoną na rysunku planu
symbolem ZP;
3) wody powierzchniowe, oznaczone na rysunku
planu symbolem WS;
4) komunikację, w tym:
a) drogę dojazdową, oznaczoną na rysunku
planu symbolem KDD;
b) drogi wewnętrzne, oznaczone na rysunku
planu symbolem KDW;
5) infrastrukturę techniczną, oznaczoną na rysunku planu symbolem E – elektroenergetyka.
§ 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;

a) przeznaczenie terenów;

5) rozdział 5, zawierający przepisy końcowe.
2. Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu:
1) granica obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o róşnym przeznaczeniu lub róşnych zasadach zagospodarowania;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) symbole literowe przeznaczenia terenów.
3. Pozostałe, niewymienione w ust. 2 elementy
rysunku planu, jak np. treść podkładu mapowego,
mają charakter informacyjny i nie są ustaleniami
planu.
§ 4. § 4. Ilekroć jest mowa o:
1) uchwale – naleşy przez to rozumieć niniejszą
uchwałę Rady Miejskiej w Czerwieńsku;
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2) planie – naleşy przez to rozumieć wszystkie
ustalenia dotyczące obszaru objętego niniejszą
uchwałą;

puszczeniem jej nieznacznego naruszenie dla
zadaszeń wejściowych, dachu, wykuszy, balkonów i elementów wystroju architektonicznego;

3) przepisach odrębnych – naleşy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;

14) reklamie wielkogabarytowej – naleşy przez to
rozumieć urządzenie reklamowe wolnostojące,
trwale związane z gruntem, a takşe umieszczane na elementach konstrukcyjnych, obiektach
budowlanych lub ogrodzeniach, którego przynajmniej jeden z wymiarów przekracza 4,0m;

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;
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) działalności usługowej – naleşy rozumieć taki
rodzaj usług, który nie wywołuje uciąşliwości
dla otoczenia w rozumieniu przepisów prawa
budowlanego;

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 i formy dachu;

11) zagospodarowaniu tymczasowym – naleşy
przez to rozumieć dotychczasowy sposób korzystania z terenu, do momentu wprowadzenia
zainwestowania zgodnego z ustaleniami planu;

3) realizację w granicach kaşdej nieruchomości
terenów biologicznie czynnych, do których naleşą tereny zieleni niskiej – trawniki, zieleni
średniej – krzewy, zieleni wysokiej – drzewa;

12) 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;

4) przeznaczenie pasa terenu, pomiędzy linią rozgraniczającą teren a linią zabudowy pod realizację:

13) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleşy przez
to rozumieć granicę poza którą nie moşe być
wysunięto lico obiektu kubaturowego, z do-

a) utwardzonego wjazdu na teren działki;
b) dojścia do budynku;
c) zadaszonego i osłoniętego miejsca pod pojemniki na śmieci;
d) miejsc do parkowania;
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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;
2) lokalizacji reklam wielkogabarytowych;
3) realizacji ogrodzeń z prefabrykatów betonowych od strony dróg publicznych.
§ 7. 1. Ustala się zasady ochrony środowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego.
2. Zakazuje się realizacji działalności gospodarczych naleşących do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, określonych
w przepisach ochrony środowiska, z wyłączeniem
inwestycji celu publicznego.

Poz. 1887
nasadzeń przy uwzględnieniu ich docelowej
wysokości i rozłoşystości.

§ 8. 1. Ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.
2. Osoby prowadzące roboty budowlane i ziemne na obszarze objętym planem, w przypadku ujawnienia w trakcie prac przedmiotu, które posiada cechy zabytku, zobowiązuje się do:
1) wstrzymania wszelkich prac mogących uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;
2) zabezpieczenia przy uşyciu dostępnych środków tego przedmiotu i miejsca jego odkrycia;
a) 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.

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”.

§ 9. 1. Ustala się wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

4. W zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem nakazuje się stosowanie paliw ekologicznych o niskiej zawartości związków siarki.

1) droga dojazdowa, oznaczona na rysunku planu
symbolem KDD;

5. W zakresie ochrony
i środowiska przed odpadami:

powierzchni

ziemi

1) nakazuje się:
a) zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi organicznej, odpowiednie zdeponowanie oraz ponowne wykorzystanie przy robotach ziemnych związanych z realizacją inwestycji;
b) gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych zgodnie z regulacjami obowiązującymi
w gminie;
2) dopuszcza się wykorzystanie dla potrzeb niwelacji terenu mas ziemnych, stanowiących grunt
rodzimy, usuwany lub przemieszczany, w związku z realizacją przedsięwzięcia lub realizacją
elementów zagospodarowania terenu, z zastrzeşeniem przepisów o ograniczeniu zmian
naturalnego ukształtowania.
6. W zakresie ochrony wód przed zanieczyszczeniem nakazuje się uszczelnianie powierzchni komunikacyjnych, w szczególności dróg.
7. W zakresie ochrony terenów zieleni i wartości
krajobrazowych nakazuje się:
1) utrzymanie istniejącej zieleni, z dopuszczeniem
wycinki w sytuacji konieczności wprowadzenia
niezbędnych rozwiązań z zakresu inwestycji,
w tym dotyczących infrastruktury technicznej
i komunikacji oraz porządkowania struktury
osadniczej, pod warunkiem wyrównania strat
poniesionych w strukturze zieleni;
2) kształtowanie nowej zieleni w sposób niekolidujący z zabudową, tj. wprowadzanie nowych

2. Na obszarze objętym planem przestrzenie publiczne stanowią:

2) teren zieleni urządzonej, oznaczony na rysunku
planu symbolem ZP;
3) teren wód powierzchniowych, oznaczony na
rysunku planu symbolem WS.
3. Nakazuje się zagospodarowanie terenów komunikacji pieszej w sposób umoşliwiający poruszanie się po nich osobom niepełnosprawnym.
4. Na terenie przestrzeni publicznych, o których
mowa w ust. 2 pkt 1 i 2:
1) dopuszcza się:
a) realizację małej architektury, zieleni i akcentów plastycznych;
b) stosowanie elementów uşytkowych, w szczególności ławek, lamp oświetleniowych itp.;
c) realizację ścieşek rowerowych;
2) zakazuje się:
a) grodzenia terenów, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych pod realizację obiektów infrastruktury technicznej oraz miejsc lokalizacji
urządzeń rekreacyjno – sportowych, o ile
wymagają tego względy bezpieczeństwa;
b) lokalizacji urządzeń reklamowych.
§ 10. 1. Ustala się szczegółowe zasady i warunki
scalania i podziału nieruchomości.
2. W obszarze objętym planem nie występują tereny podlegające scaleniu.
3. Dopuszcza się moşliwość łączenia wydzielonych działek budowlanych.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 99

– 9292 –

4. Zakazuje się wtórnych podziałów terenów
stanowiących przestrzenie publiczne, o których mowa w § 9 ust. 2.
5. Postuluje się przeprowadzenie podziałów nieruchomości zgodnie z liniami postulowanymi, wyznaczonymi na rysunku planu.
6. W przypadku innego podziału niş określony
w ust. 5, wydzielanie działek moşe odbywać się
z zachowaniem następujących zasad:
1) minimalna powierzchnia wydzielanej działki
budowlanej pod zabudowę mieszkaniową powinna wynosić 700m2, przy minimalnej szerokości – 18,0m, przy czym parametry te nie dotyczą działek wydzielanych w celu powiększenia
nieruchomości przyległych;
2) działki powinny posiadać dostęp do urządzeń
infrastruktury technicznej oraz do drogi publicznej, w tym takşe poprzez drogi wewnętrzne;
3) dopuszcza się na wszystkich terenach wydzielanie działek pod urządzenia infrastruktury
technicznej, o wielkości zapewniającej dostęp
i obsługę tych urządzeń, pod warunkiem umoşliwienia właściwego korzystania z dzielonej nieruchomości.
7. 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:
1) droga dojazdowa oznaczona na rysunku planu
symbolem KDD;
2) drogi wewnętrzne, oznaczone na rysunku planu
symbolem KDW.
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. Ustala się ogólne zasady uzbrojenia terenów:
1) trasy projektowanych głównych sieci infrastruktury technicznej naleşy, w miarę moşliwości, prowadzić w liniach rozgraniczających
dróg, z uwzględnieniem umieszczenia w przekroju poprzecznym ulic wszystkich projektowanych docelowo sieci;
2) wzdłuş istniejących i projektowanych przebiegów sieci i przyłączy naleşy zachować pasy robocze o szerokości uzaleşnionej od ich typu
i średnicy, ustalone indywidualnie przez wła-
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ściwego dysponenta sieci, na których nie naleşy sytuować budynków, nasadzać drzew, lokalizować elementów małej architektury;

3) dopuszcza się:
a) zmianę przebiegu i parametrów sieci infrastruktury technicznej oraz moşliwość ich
przełoşenia na koszt władających terenem,
na warunkach ustalonych z gestorem danej
sieci, o ile nie narusza to struktury danej sieci, nie pogarsza warunków obsługi i nie narusza interesów osób trzecich;
b) realizację inwestycji infrastruktury technicznej, których przebieg wynika z zapisów planu
lub przepisów odrębnych i nie wynika z rysunku planu;
c) realizację sieci na terenie inwestora, za zgodą
właściciela i na warunkach określonych przez
dysponenta sieci.
3. W zakresie zaopatrzenia w wodę:
1) ustala się docelowo realizację wiejskiej sieci
wodociągowej i pełne zaopatrzenie w wodę
z tej sieci;
2) dopuszcza się moşliwość budowy studni, do
czasu realizacji sieci wodociągowej;
3) nakazuje się zapewnienie wymaganego zaopatrzenia wodnego do celów przeciwpoşarowych.
4. W zakresie odprowadzenia ścieków bytowych
i komunalnych oraz wód opadowych i roztopowych,
zwanych dalej ściekami:
1) ustala się odprowadzenie ścieków, o ile spełniają parametry zgodne z przepisami odrębnymi, do sieci kanalizacyjnej;
2) dopuszcza się:
a) budowę szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości, do czasu realizacji systemu kanalizacji;
b) odprowadzanie wód opadowych z terenów
mieszkaniowych na teren własnej nieruchomości.
5. W zakresie gospodarki odpadami – nakazuje
się usuwanie nieczystości poprzez gromadzenie na
terenie działek odpadów stałych, z uwzględnieniem
ich segregacji, a następnie wywóz ich na wysypisko
przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo.
6. W zakresie elektroenergetyki:
1) ustala się pokrycie zapotrzebowania z sieci
elektroenergetycznej;
2) dopuszcza się:
a) realizację stacji transformatorowych na terenie inwestora;
b) zasilanie nowych odbiorców energii elektrycznej z projektowanych stacji transformatorowych.
7. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się
dostawę ciepła dla celów grzewczych i bytowych
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poprzez wykorzystanie nieuciąşliwych ŝródeł ciepła,
w tym: energii elektrycznej, gazu, oleju opałowego
lub innych, niekonwencjonalnych ekologicznych
ŝródeł.
8. W zakresie telekomunikacji:
1) ustala się zapewnienie dostępu do istniejącej
lub rozbudowanej sieci telekomunikacyjnej;
2) nakazuje się skablowanie sieci;
3) wszelkie zadania inwestycyjne w fazie projektowania kaşdorazowo uzgodnić z Telekomunikacją Polską S.A. (Pion Techniczny Obsługi
Klienta Region Zachodni) w zakresie występowania kolizji z urządzeniami telekomunikacyjnymi;
4) dopuszcza się lokalizację infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu.
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30% powierzchni całkowitej budynku, pod warunkiem zagwarantowania właściwej obsługi
w zakresie: dojazdów, dostaw, miejsc parkingowych, składowania odpadów.

3. Zagospodarowanie terenu, parametry i wskaŝniki:
1) maksymalna powierzchnia zabudowy – 30%
powierzchni działki;
2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna –
40% powierzchni działki;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy – w odległości:
a) 5,0m od linii rozgraniczających;
b) 12,0m od strony terenów leśnych;
4) program parkingowy i garaşowy:

§ 13. 1. Ustala się sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i uşytkowania
terenów.

a) dla zabudowy mieszkaniowej – nie mniej niş
1 miejsce postojowe lub garaş w granicach
nieruchomości;

2. Zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych, poza obiektami i urządzeniami infrastruktury
technicznej oraz obiektami stanowiącymi zaplecze
budowlane dla realizowanej inwestycji.

b) w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – nie mniej niş dodatkowe 1 miejsce postojowe na kaşde 25m² powierzchni
uşytkowej lokalu.

3. Nakazuje się likwidację tymczasowego zagospodarowania w przypadku moşliwości realizacji
przeznaczenia zgodnego z ustaleniami planu.
§ 14. Ustala się stawkę procentową, słuşącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
w wysokości 5% wzrostu wartości nieruchomości.
Rozdział 3
Przepisy dotyczące wydzielonych stref, określające
szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy
§ 15. Ustala się strefy techniczne, niewyznaczone
graficznie na rysunku planu, dla istniejących
i projektowanych sieci, o szerokości uzaleşnionej od
ich średnicy i typu, ustalone indywidualnie przez
właściwego dysponenta sieci, w granicach których
zakazuje się lokalizacji zabudowy i trwałych nasadzeń.
Rozdział 4
Warunki zagospodarowania dla poszczególnych
terenów
§ 16. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu
symbolem MN.
2. Ustala się przeznaczenie terenów:
1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca wraz z przynaleşnym
zagospodarowaniem terenu;
2) dopuszczalne: nieuciąşliwa działalność usługowa, handlowa lub rzemieślnicza, realizowana
wyłącznie na zasadzie wykorzystania części budynku mieszkalnego, zajmująca maksymalnie

4. Parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy:
1) ustala się:
a) szerokość elewacji frontowej – do 15,0m.;
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) dla budynków mieszkalnych dachy dwui wielospadowe, o kącie nachylenia połaci od
30° do 45°;
b) dla budynków gospodarczych i pomocniczych – dachy indywidualne.
§ 17. 1. Wyznacza się teren zieleni urządzonej,
oznaczony na rysunku planu symbolem ZP.
2. Ustala się przeznaczenie terenów:
1) podstawowe – parki, skwery, zieleńce;
2) dopuszczalne:
a) place gier i zabaw;
b) tereny wypoczynku;
c) ścieşki piesze, rowerowe.
3. Zasady zagospodarowania terenu, parametry
i wskaŝniki:
1) ustala się minimalną powierzchnię biologicznie
czynną – 90% powierzchni terenu;
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2) nakazuje się zachowanie pasa o szerokości min.
5,0m umoşliwiającego dostęp do terenów wód
powierzchniowych;

3. Parametry i wskaŝniki zagospodarowania terenu – ustala się minimalną szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających wynoszącą 10,0m.

3) zakazuje się lokalizacji obiektów kubaturowych,
w tym równieş tymczasowych;

§ 20. 1. Wyznacza się tereny dróg wewnętrznych
wraz z urządzeniami towarzyszącymi, oznaczone na
rysunku planu symbolami KDW.

4) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej, w tym równieş na wydzielonych
działkach.
§ 18. 1. Wyznacza się teren wód powierzchniowych, oznaczony na rysunku planu symbolem WS.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się:
a) zachowanie istniejącego zbiornika wodnego
oraz cieku w jego przebiegu;
b) zagwarantowanie dostępu dla obsługi technicznej terenu i zagospodarowania;
2) zakazuje się realizacji obiektów budowlanych
z wyjątkiem urządzeń technicznych związanych
z utrzymaniem i obsługą zbiornika wodnego
i cieku.
§ 19. 1. Wyznacza się teren drogi dojazdowej,
wraz z urządzeniami towarzyszącymi, oznaczony na
rysunku planu symbolem KDD.
2. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.
1) nakazuje się:

1) ustala się budowę nowych elementów układu
komunikacyjnego wraz z budową sieci uzbrojenia technicznego;
2) dopuszcza się:
a) realizację elementów związanych z obsługą
komunikacji;
b) stosowanie indywidualnych rozwiązań w zakresie nawierzchni, oświetlenia, zieleni, elementów małej architektury.
3. Parametry i wskaŝniki zagospodarowania terenu – ustala się minimalną szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających wynoszącą 9,0m.
§ 21. 1. Wyznacza się tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetyka, oznaczone na rysunku
planu symbolem E.
2. Ustala się przeznaczenie terenów:
1) podstawowe – stacja transformatorowa wraz
z przynaleşnym zagospodarowaniem terenu;
2) dopuszczalne:

a) budowę nowych elementów układu komunikacyjnego wraz z budową sieci uzbrojenia
technicznego;
b) budowę elementów komunikacji pieszej;

a) wszelkie urządzenia i sieci infrastruktury
technicznej;
b) zieleń izolacyjna.
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

2) dopuszcza się:
a) korektę istniejącego układu komunikacyjnego w projektach technicznych budowy i modernizacji dróg;
b) lokalizację urządzeń związanych z obsługą
komunikacji;
c) lokalizację komunikacji rowerowej
z niezbędnymi urządzeniami;

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

wraz

d) lokalizację zieleni, elementów małej architektury, tablic reklamowych i znaków informacyjnych.

1) ustala się:
a) 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;
b) zagwarantowanie dojazdu dla obsługi technicznej terenu i zagospodarowania;
2) dopuszcza się grodzenie terenu.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 99

– 9295 –

Rozdział 5
Przepisy końcowe
§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.
§ 23. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i podlega publikacji
na stronie internetowej Gminy Czerwieńska.
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,
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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/58/11
Rady Miejskiej w Czerwieńsku
z dnia 29 czerwca 2011r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VI/58/11
Rady Miejskiej w Czerwieńsku
z dnia 29 czerwca 2011r.
ROZSTRZYGNIĘCIE
O SPOSOBIE RPZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU PLANU
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada Miejska w Czerwieńsku rozstrzyga, co
następuje:
Do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Płoty wyłoşonego do publicznego wglądu wraz z prognozą skutków wpływu ustaleń planu na środowisko w siedzibie Urzędu Gminy
i Miasta Czerwieńsk w dniach od 5 paŝdziernika
2010r. do 26 paŝdziernika 2010r., nie wniesiono
uwag zgodnie z wykazem uwag stanowiących integralną część dokumentacji formalno – prawnej prac
planistycznych.
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VI/58/11
Rady Miejskiej w Czerwieńsku
z dnia 29 czerwca 2011r.
ROZSTRZYGNIĘCIE
dotyczące sposobu realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania
zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Płoty
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), art. 7 ust. 1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca
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1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 216 ust 2 pkt 1
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)
Rada Miejska w Czerwieńsku rozstrzyga, co następuje:
1) z ustaleń zawartych w uchwale w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Płoty 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
b) pozabudşetowych, w tym z funduszy Unii Europejskiej,
c) wynikających z porozumień, w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego,
d) własnych inwestorów, na terenie posiadanych przez nich nieruchomości,
e) własnych operatorów sieci.
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1888
18 88

UCHWAŁA NR VI/60/11
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 29 czerwca 2011r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego
w obrębie wsi Płoty
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 XXXIII/310/10 Rady
Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 29 września 2010r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu połoşonego w obrębie wsi Płoty i po stwierdzeniu, şe nie naruszają ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czerwieńsk, uchwalonym uchwałą
Nr 95/XII/00 Rady Gminy i Miasta w Czerwieńsku
z dnia 24 lutego 2000r. uchwala się, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Przedmiotem uchwały jest miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu
połoşonego w obrębie wsi Płoty.
2. Granice terenu objętego planem określone
zostały na rysunku planu, stanowiącym załącznik
graficzny do niniejszej uchwały.
3. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są:

2) zieleń urządzoną, oznaczoną na rysunku planu
symbolem ZP;
3) komunikację:
a) drogę wewnętrzną, oznaczoną na rysunku
planu symbolem KDW;
b) drogę pieszo – jezdną, oznaczoną na rysunku
planu symbolem KDX.
§ 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;
d) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

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

e) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

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

g) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji;

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, zieleń, 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, oznaczoną na rysunku planu symbolami MN;

f)

szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości;

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:
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a) przeznaczenie terenów;
b) parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;
5) rozdział 5, zawierający przepisy końcowe.
2. Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu:
1) granica obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o róşnym przeznaczeniu lub róşnych zasadach zagospodarowania;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) symbole literowe przeznaczenia terenów.
3. Pozostałe, niewymienione w ust. 2 elementy
rysunku planu, jak np. treść podkładu mapowego,
mają charakter informacyjny i nie są ustaleniami
planu.
§ 4. Ilekroć jest mowa o:
1) uchwale – naleşy przez to rozumieć uchwałę
Rady Miejskiej w Czerwieńsku;
2) planie – naleşy przez to rozumieć wszystkie
ustalenia dotyczące obszaru objętego niniejszą
uchwałą;
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
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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 usługowej – naleşy
rozumieć taki rodzaj usług, który nie wywołuje
uciąşliwości dla otoczenia w rozumieniu przepisów prawa budowlanego;
11) zagospodarowaniu tymczasowym – naleşy
przez to rozumieć dotychczasowy sposób korzystania z terenu, do momentu wprowadzenia
zainwestowania zgodnego z ustaleniami planu;
12) 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;
13) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleşy przez
to rozumieć granicę wzdłuş terenów komunikacji, 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;
14) 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:
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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;
4) przeznaczenie pasa terenu, pomiędzy linią rozgraniczającą teren a linią zabudowy pod realizację:
a) utwardzonego wjazdu na teren działki;
b) dojścia do budynku;
c) zadaszonego i osłoniętego miejsca pod pojemniki na śmieci;
d) miejsc do parkowania;
e) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
f)

zieleni urządzonej i elementów małej architektury.

3. Zakazuje się:
1) stosowania materiałów wykończeniowych typu: blacha trapezowa i falista oraz siding;
2) realizacji ogrodzeń z prefabrykatów betonowych.
§ 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.
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) zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi organicznej, odpowiednie zdeponowanie oraz ponowne wykorzystanie przy robotach ziemnych związanych z realizacją inwestycji;
b) gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych zgodnie z regulacjami obowiązującymi
w gminie;
2) dopuszcza się wykorzystanie dla potrzeb niwelacji terenu mas ziemnych, stanowiących grunt
rodzimy,
usuwany
lub
przemieszczany,
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w związku z realizacją przedsięwzięcia lub realizacją elementów zagospodarowania terenu,
z zastrzeşeniem przepisów o ograniczeniu
zmian naturalnego ukształtowania.

6. W zakresie ochrony wód przed zanieczyszczeniem nakazuje się uszczelnianie powierzchni komunikacyjnych, w szczególności dróg.
7. W zakresie ochrony terenów zieleni i wartości
krajobrazowych nakazuje się:
1) utrzymanie istniejącej zieleni, z dopuszczeniem
wycinki w sytuacji konieczności wprowadzenia
niezbędnych rozwiązań z zakresu inwestycji,
w tym dotyczących infrastruktury technicznej
i komunikacji oraz porządkowania struktury
osadniczej, wprowadzając w 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. 1. Ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.
2. Osoby prowadzące roboty budowlane i ziemne na obszarze objętym planem, w przypadku ujawnienia w trakcie prac przedmiotu, które posiada cechy zabytku, zobowiązuje się do:
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.
§ 9. 1. Ustala się wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.
2. Na obszarze objętym planem przestrzenie publiczne stanowią drogi oraz tereny zieleni urządzonej.
3. Tereny komunikacji pieszej nakazuje się zagospodarować w sposób umoşliwiający poruszanie się
osobom niepełnosprawnym.
4. Dopuszcza się stosowanie elementów:
a) małej architektury, zieleni i akcentów plastycznych;
b) uşytkowych, w szczególności lamp oświetleniowych, słupów ogłoszeniowych, ławek, koszy na śmieci, posadzek na wydzielonych
ciągach pieszych i pieszo – jezdnych.
§ 10. 1. Ustala się szczegółowe zasady i warunki
scalania i podziału nieruchomości.
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2. W obszarze objętym planem nie występują tereny podlegające scaleniu.
3. Proponuje się przeprowadzenie podziałów
nieruchomości zgodnie z postulowanymi liniami
rozgraniczającymi tereny o tym samym przeznaczeniu, wyznaczonymi na rysunku planu.
4. W przypadku innego podziału niş określony
w ust. 3, wydzielanie działek moşe odbywać się
z zachowaniem następujących zasad:
1) wielkość i kształt działek powinny być dostosowane do ich przeznaczenia, w tym powinny
zapewniać warunki do parkowania i garaşowania 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.
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 wewnętrzne, oznaczona na rysunku planu symbolem KDW i droga
pieszo-jezdna oznaczona na rysunku planu symbolem KDX.
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 wiejskiej sieci wodociągowej.
5. W zakresie odprowadzenia ścieków bytowych
i komunalnych oraz wód opadowych i roztopowych,
zwanych dalej ściekami:
1) ustala się odprowadzenie ścieków, o ile spełniają parametry zgodne z przepisami odrębnymi, do sieci kanalizacyjnej;
2) dopuszcza się:
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a) budowę szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości, do czasu realizacji systemu kanalizacji;
b) odprowadzanie wód opadowych z terenów
mieszkaniowych na teren własnej nieruchomości.

6. W zakresie gospodarki odpadami – nakazuje
się usuwanie nieczystości poprzez gromadzenie na
terenie działek odpadów stałych, z uwzględnieniem
ich segregacji, a następnie wywóz ich na wysypisko
przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo.
7. W zakresie elektroenergetyki:
1) ustala się pokrycie zapotrzebowania z istniejącej lub rozbudowanej sieci elektroenergetycznej;
2) dopuszcza się:
a) realizację stacji transformatorowych na terenie inwestora;
b) zasilanie nowych odbiorców energii elektrycznej z projektowanych stacji transformatorowych.
3) rozwiązania techniczne sposobu zasilania
obiektów określą Warunki Przyłączenia do sieci
elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o.
Oddział Dystrybucji Zielona Góra.
4) W przypadku planowanej zabudowy urządzeń
głębokich (np.: kanalizacja sieć wodociągowa)
dokonanie rozbudowy sieci elektroenergetycznej moşe nastąpić po jej wykonaniu.
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 - dopuszcza
się z istniejącej lub planowanej sieci gazowej na
warunkach zarządcy tej sieci.
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. Zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych, poza obiektami i urządzeniami infrastruktury
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technicznej oraz obiektami stanowiącymi zaplecze
budowlane dla realizowanej inwestycji.

a) dla zabudowy mieszkaniowej – nie mniej niş
1 miejsce postojowe lub garaş w granicach
nieruchomości;

3. Nakazuje się likwidację tymczasowego zagospodarowania w przypadku moşliwości realizacji
przeznaczenia zgodnego z ustaleniami planu.
§ 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
Przepisy dotyczące wydzielonych stref, określające
szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy
§ 15. Ustala się strefy techniczne, niewyznaczone
graficznie na rysunku planu, dla istniejących i projektowanych sieci, o szerokości uzaleşnionej od ich
średnicy i typu, ustalone indywidualnie przez właściwego dysponenta sieci, w granicach których zakazuje się lokalizacji zabudowy i trwałych nasadzeń.

Poz. 1888

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:

Rozdział 4

a) dachy dwu- i wielospadowe, o kącie nachylenia połaci od 22° do 45°;

Warunki zagospodarowania dla poszczególnych
terenów

b) moşliwość umieszczania okien połaciowych
i lukarn;

§ 16. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu
symbolami MN.

c) dla budynków gospodarczych i pomocniczych – dachy indywidualne.

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 wraz z elementami małej architektury.
3. Zagospodarowanie terenu, parametry i wskaŝniki:

§ 17. 1. Wyznacza się tereny zieleni urządzonej,
oznaczone na rysunku planu symbolami ZP.
2. Ustala się przeznaczenie terenów:
1) podstawowe: pod skwery, zieleńce;
2) dopuszczalne:
a) pod place gier i zabaw, terenowe urządzenia
rekreacyjne i sportowe;
b) pod tereny wypoczynku.
3. Zagospodarowanie terenu, parametry i wskaŝniki oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) nakazuje się wzbogacenie istniejącej szaty roślinnej;
2) zakazuje się:
a) grodzenia terenów;

1) maksymalna powierzchnia zabudowy – 40%
powierzchni działki;

b) lokalizacji obiektów kubaturowych, za wyjątkiem obiektów związanych z infrastrukturą
techniczną;

2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna –
40% powierzchni działki;

3) dopuszcza się lokalizowanie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

3) nieprzekraczalne linie zabudowy – w odległości
6,0m od linii rozgraniczających drogi wewnętrznej KDW, a w odległości 5,0m od linii
rozgraniczających drogi pieszo jezdnej KDX

§ 18. 1. Wyznacza się teren drogi wewnętrznej
wraz z urządzeniami towarzyszącymi, oznaczony na
rysunku planu symbolem KDW.

4) program parkingowy i garaşowy:

2. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
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1) nakazuje się budowę nowych elementów układu komunikacyjnego wraz z budową sieci
uzbrojenia technicznego;

rozgraniczenia drogi KDX – drogi pieszo-jezdnej
szerokość min. 5.0m. z placem manewrowym
w kształcie koło o średnicy 15.0m.

2) dopuszcza się:
a) realizację elementów związanych z obsługą
komunikacji – zatok, chodników, małej architektury;
b) stosowanie indywidualnych rozwiązań w zakresie nawierzchni, oświetlenia, zieleni, elementów małej architektury.
3. Parametry i wskaŝniki zagospodarowania terenu – nakazuje się utrzymanie szerokości w liniach
rozgraniczenia drogi KDW – droga wewnętrzne szerokość min. 7.0m. z placem manewrowym o wym.
15.0 x 15.0m.
§ 19. 1. Wyznacza się teren drogi pieszo - jezdnej
wraz z urządzeniami towarzyszącymi, oznaczony na
rysunku planu symbolem KDX.
2. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) nakazuje się budowę nowych elementów układu komunikacyjnego wraz z budową sieci
uzbrojenia technicznego;
2) dopuszcza się:
a) realizację elementów związanych z obsługą
komunikacji – chodników, małej architektury;
b) stosowanie indywidualnych rozwiązań w zakresie nawierzchni, oświetlenia, zieleni, elementów małej architektury.
3. Parametry i wskaŝniki zagospodarowania terenu – nakazuje się utrzymanie szerokości w liniach
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Rozdział 5
Przepisy końcowe
§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.
§ 21. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i podlega publikacji
na stronie internetowej Gminy Czerwieńska.
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/60/11
Rady Miejskiej w Czerwieńsku
z dnia 29 czerwca 2011r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VI/60/11
Rady Miejskiej w Czerwieńsku
z dnia 29 czerwca 2011r.
ROZSTRZYGNIĘCIE
O SPOSOBIE RPZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU PLANU
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada Miejska w Czerwieńsku rozstrzyga, co
następuje:
Do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu połoşonego w obrębie
wsi Płoty wyłoşonego do publicznego wglądu wraz
z prognozą skutków wpływu ustaleń planu na środowisko w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Czerwieńsk w dniach od 19 kwietnia 2011r. do 10 maja
2011r., nie wniesiono uwag zgodnie z wykazem
uwag stanowiących integralną część dokumentacji
formalno – prawnej prac planistycznych.
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VI/60/11
Rady Miejskiej w Czerwieńsku
z dnia 29 czerwca 2011r.
ROZSTRZYGNIĘCIE
dotyczące sposobu realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania
zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Płoty
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), art. 7 ust. 1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca
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1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 216 ust 2 pkt 1
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)
Rada Miejska w Czerwieńsku rozstrzyga, co następuje:
1) z ustaleń zawartych w uchwale w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu połoşonego w obrębie wsi Płoty 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
b) pozabudşetowych, w tym z funduszy Unii Europejskiej,
c) wynikających z porozumień, w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego,
d) własnych inwestorów, na terenie posiadanych przez nich nieruchomości,
e) własnych operatorów sieci.
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UCHWAŁA NR X/56/2011
RADY GMINY LUBISZYN
z dnia 22 lipca 2011r.
zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Lubiszyn do kategorii dróg gminnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.)
oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 204,
poz. 2086 z póŝn. zm.) i po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Gorzowskiego, Rada Gminy Lubiszyn
uchwala, co następuje:

§ 2. Lokalizację dróg przedstawiają załączniki
graficzne Nr 2 – 29 do niniejszej uchwały.

§ 1. Do kategorii dróg gminnych zalicza się drogi
połoşone na terenie Gminy Lubiszyn, wymienione
w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

Zastępca Przewodniczącego Rady
Wojciech Krzysztof Zwieruho

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lubiszyn.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr X/56/2011
Rady Gminy Lubiszyn
z dnia 22 lipca 2011 r.

BACZYNA załączniki graficzne Nr 2, 3, 4.
– droga gminna ul. Kwiatowa, dz. Nr: 4/27 pow. 4146m2 łączy się z drogą woj. Nr 130 – droga gminna Osiedle Młodych dz. Nr: 6/3, 6/11, 6/13 o łącznej pow. 1048m 2 łączy się z drogą woj. Nr 130 – droga gminna
Osiedle Młodych dz. Nr: 8/12, 10, 30/8 o łącznej pow. 3900m2 – ul. Owocowa dz. Nr ew. 29, pow. 4000m2
łączy drogę woj. Nr 130 z drogą powiatową Nr 1394 F – droga gminna ul. Sadowa dz. Nr: 22, 19/3, pow.
900m2 łączy się z drogą powiatową 1394 F – droga gminna Osiedle Sportowe dz. Nr: 71/5, 71/23, 71/22
pow. 3700m2 łączy się z droga miasta Gorzowa Wlkp. – droga gminna dz. Nr: 47/3 pow. 924m2 – łączy się
z drogą woj. Nr 130 – do drogi gminnej Nr 002822 F przyłączyć dz. Nr ew. 129, 124 o łącznej pow. 9500m 2 –
do drogi gminnej Nr 002843 F przyłączyć dz. Nr ew. 215, 198/119 o łącznej pow. 8536m2 – do drogi gminnej
Nr 002844 F przyłączyć dz. Nr ew. 138/11, 138/13, 143, 176, o łącznej pow. 1949m2
MARWICE – załączniki graficzne Nr 5, 6, 7
– droga gminna dz. Nr: 221/1, 221/4, 221/5, 221/6, 244/4, 244/5, 254/1, 254/3 o łącznej pow. 10639m 2 – Baczyna ul. Kolonia Północna – łączy drogę miasta z dawną drogą Nr 3, - droga gminna dz. Nr: 98, 94/2, 101, 104,
106/1, 116, 124, 127 o łącznej pow. 38600m 2 łączy drogi gminne z dawną drogą Nr 3, - droga gminna dz.
Nr: 29, 61, 34, 38, 66, 69, 73, 43, 89 o łącznej pow. 39900m2 łączy się z drogą powiatową 1410F – droga
gminna dz. Nr: 147, 153/4, 153/7o łącznej pow. 33901m 2 – łączy drogi gminne z dawną drogą Nr 3, – droga
gminna dz. Nr: 155, 152/2, 165/3, 171/20, 171/28, 171/33, 171/9 o łącznej pow. 33272m2 łączy drogi gminne
z dawną drogą Nr 3, – droga gminna dz. Nr: 207, 197, 188, 181 łączy drogę powiatową o łącznej
pow. 30600m2 łączy drogę gminną 1410 F z drogą wojewódzką Nr 130, – droga gminna dz. Nr: 213/1
o pow. 3700m2 łączy się z droga powiatową 1410 F – do drogi gminnej Nr 002822 F przyłączyć dz. Nr ew. 9,
12 o łącznej pow. 15100m2
LUBNO załączniki graficzne Nr 8, 9
– przyłączyć do drogi gminnej Nr F002838 – dz. Nr 192, 191, 120, 123, 124/4, 143/11 o łącznej pow. 17100m 2
– przyłączyć do drogi gminnej Nr F002842 – dz. Nr 249, 251 o łącznej pow. 1200m2 – przyłączyć do drogi
gminnej Nr F002809 – dz. Nr 339 o łącznej pow. 6400m2 – przyłączyć do drogi gminnej Nr F002810
– dz. Nr 344, 351, 356, 357/2, 352/4, 352/7 o łącznej pow. 15798m2 – przyłączyć do drogi gminnej Nr F 002841
– dz. Nr 101/14, 101/36, 103/8, 79, 105, 53, 68, 113 o łącznej pow. 46516m 2 przyłączyć do drogi gminnej
Nr F 002840 – dz. Nr 3, 13, 17, 32, 47, 50/5 – o łącznej pow. 13685m2
TARNÓW – załącznik graficzny Nr 10
– droga gminna dz. Nr: 471, 479, 480, 475, 473, 474, 468/1, 469, 466 o łącznej pow. 58700m2 – łączy drogę
gminną z drogą woj. Nr 130, – przyłączyć do drogi gminnej i Nr F002817 – dz. Nr 494/1, 494/2, 501, 502, 506,
507, 508, 509, 510 o łącznej pow. 44600m2 – przyłączyć do drogi gminnej Nr F002808 dz. Nr 489, 490, 487,
486/2, 486/1, o łącznej pow.23300m2 – przyłączyć do drogi gminnej Nr F002821 dz. Nr 485, 484/1, 483 o łącznej pow. 22200m2
LUBISZYN – załączniki graficzne Nr 11, 12
– droga gminna dz. Nr: 544, 539, 551, 545, 546, 549, 550, 548, 543, 103/5, 126/6, 127/5, 522, 523, 536, 540,
538, o łącznej pow. 30600m2 łączy się z droga powiatową 1419 F – droga gminna dz. Nr 524, 525, 526, 562,
563, 564, 565, 566 o łącznej pow. 55600m2 łączy miejscowości Lubiszyn – Tarnów – droga gminna
dz. Nr: 552/2, 238/4, 558, 553, 556 o łącznej pow. 16200m2 łączy drogę powiatową 1419 F z 14 18 F – przyłączyć do drogi gminnej Nr F 002817 dz. Nr 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 578, 591 o łącznej
pow. 36900m2 – przyłączyć do drogi gminnej Nr F 002818 dz. Nr 592, 359/5, 420/4, 589, 528, 530, 531, 536,
542 o łącznej pow. 28500m2
WYSOKA – załączniki graficzne Nr 13, 14
– przyłączyć do drogi gminnej Nr F 002836 dz. Nr 25/7, 4, 6, 36, 91, 92, 102, 103, 62, 61, 58, 73 o łącznej
pow. 67471m2 – przyłączyć do drogi gminnej Nr F 002834 dz. Nr 266, 214, 230, 148, 147, 107, 106, 104, 119,
270, 265, 249 o łącznej pow. 121771m2
DZIKOWO – załącznik graficzny Nr 15
– przyłączyć do drogi gminnej Nr F 002836 dz. Nr: 63 o łącznej pow. 1400m2
BRZEŜNO – załącznik graficzny Nr 16
– przyłączyć do drogi gminnej Nr F 002807 dz. Nr: 257, 265, 258, 241, 239, 240, 253, 252, 179/4, 251, 261, 262,
263, 234/2 o łącznej powierzchni 42600m2 – przyłączyć do drogi gminnej Nr F 002824 dz. Nr: 231, 236, 56/1
o łącznej powierzchni 3000m2
BUSZÓW – załącznik graficzny Nr 17
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– droga gminna dz. Nr: 73, 27 o łącznej powierzchni 4700m 2 – łączy miejscowość Buszów i Brzeŝno – droga
gminna dz. Nr 150 o pow. 2600m2 łączy miejscowość Dolsk – Buszów
ŚCIECHÓW – załączniki graficzne Nr 18, 19, 20
– droga gminna dz. Nr: 81, 80, 920, 919, 918, 917, 74, 30, 32, 66, 54, 29 o łącznej powierzchni – 21400m2 od
drogi powiatowej 1425 F do drogi powiatowej 1420 F – droga gminna dz. Nr: 580, 459, 447, 960, 460, 959,
958, 463, 510, 570, 461, 420, 498, 519, 491, 513, 406, 507, 472, 470, 467, 462, 389 o łącznej powierzchni
43800m2 – łączy miejscowości Ściechów – Ściechówek z drogą powiatową 1425 F – droga gminna
dz. Nr: 786, 782, 753/1 o łącznej powierzchni 17400m 2 – od drogi powiatowej 1425F do jeziora – droga
gminna dz. Nr: 808, 829, 863, 879/6, 880 o łącznej powierzchni 22400m2 – Wysoka – Ściechów do drogi powiatowej 1425 F – przyłączyć do drogi gminnej Nr F 002811 dz. Nr: 325, 310, 265, 132, 242, 149, 924, 216,
153, 224, 196, 242 o łącznej powierzchni 63300m2
CHOPINY – załącznik graficzny Nr 21
– przyłączyć do drogi gminnej Nr 002832 F dz. Nr: 23, 25, 39, 68, 62, 55/2 o łącznej pow. 4100m 2
ŚCIECHÓWEK – załącznik graficzny Nr 22
– przyłączyć do drogi gminnej Nr 002830F dz. Nr: 79, 34, 182, 200, 201, 205/1, 208, 217, 220, 221, 293/8,
241/4, 246, 235, 228, 224, 223, 147, 146, 137, 135, 134, 126, 121 o łącznej powierzchni 24300m 2
SMOLINY – załącznik graficzny Nr 23
– przyłączyć do drogi gminnej Nr 002813F dz. Nr : 53, 17/1, 9/2, 28, 32, 35 o łącznej powierzchni 13200m2
KOZIN – załącznik graficzny Nr 24
– przyłączyć do drogi gminnej Nr 002814F dz. Nr: 345, 338, 295, 255, 248, 264, 271, 243/3, 240, 286 o łącznej
powierzchni 40500m2 – przyłączyć do drogi gminnej Nr 002815F dz. Nr: 171/1, 218, 317/1, 183, 205/1, 190,
112 o łącznej powierzchni 52100m2
GAJEWO – załącznik graficzny Nr 25
– przyłączyć do drogi gminnej Nr 002828F dz. Nr: 164/2 o powierzchni 1200m 2 – przyłączyć do drogi gminnej
Nr 002827 F dz. Nr: 191/9, 239/1, 239/2, 227, 295/4, 103/3, 346, 349, 320, 328, o łącznej powierzchni 33600m2 –
przyłączyć do drogi gminnej Nr 002801 F dz. Nr: 17/21, 17/18, 17/16, 368/1 o łącznej powierzchni 6900m 2
MYSTKI – załącznik graficzny Nr 26
– droga gminna dz. Nr: 207, 211, 206, 205/1, 208/1, 208/2 o łącznej powierzchni 24200m2 – od drogi powiatowej 1423F do drogi powiatowej 1421F – droga gminna dz. Nr: 225/1, 225/2, 234 o łącznej powierzchni
11300m2 – od drogi powiatowej 1421 F do Gajewa – droga gminna dz. Nr: 214/1, 214/2 o łącznej powierzchni
6500m2 – od drogi powiatowej 1421F do rzeki Myśla
STAW – załączniki graficzne Nr 27, 28, 29
– droga gminna dz. Nr: 401/7, 402/1, 401/4, 412 o łącznej powierzchni 22900m 2 – droga boczna od drogi
powiatowej 1420F – droga gminna dz. Nr: 263/4, 288 o łącznej powierzchni 8100m2 – od drogi powiatowej
1422 F do drogi powiatowej 1422 F – droga gminna dz. Nr: 58/1 o pow. 8900m2 – od drogi powiatowej
1420 F do drogi powiatowej 1420 F – przyłączyć do drogi gminnej Nr F02829 dz. Nr: 481/1, 481/2, 481/3, 358,
378 o łącznej powierzchni 17300m2 – przyłączyć do drogi gminnej Nr F02816 dz. Nr 620, 619, 661, 702
o łącznej powierzchni 6800m2 – przyłączyć do drogi gminnej F02813 dz. Nr 675 o powierzchni 800m2
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Poz. 1889
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr X/56/2011
Rady Gminy Lubiszyn
z dnia 22 lipca 2011 r.
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Poz. 1889
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr X/56/2011
Rady Gminy Lubiszyn
z dnia 22 lipca 2011r.
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Poz. 1889
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr X/56/2011
Rady Gminy Lubiszyn
z dnia 22 lipca 2011r.
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Poz. 1889
Załącznik Nr 5
do uchwały Nr X/56/2011
Rady Gminy Lubiszyn
z dnia 22 lipca 2011r.
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Poz. 1889
Załącznik Nr 6
do uchwały Nr X/56/2011
Rady Gminy Lubiszyn
z dnia 22 lipca 2011r.
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Poz. 1889
Załącznik Nr 7
do uchwały Nr X/56/2011
Rady Gminy Lubiszyn
z dnia 22 lipca 2011r.
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Poz. 1889
Załącznik Nr 8
do uchwały Nr X/56/2011
Rady Gminy Lubiszyn
z dnia 22 lipca 2011r.
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do uchwały Nr X/56/2011
Rady Gminy Lubiszyn
z dnia 22 lipca 2011r.
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Załącznik Nr 10
do uchwały Nr X/56/2011
Rady Gminy Lubiszyn
z dnia 22 lipca 2011r.
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Załącznik Nr 11
do uchwały Nr X/56/2011
Rady Gminy Lubiszyn
z dnia 22 lipca 2011r.
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do uchwały Nr X/56/2011
Rady Gminy Lubiszyn
z dnia 22 lipca 2011r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 99

– 9320 –
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z dnia 22 lipca 2011r.
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do uchwały Nr X/56/2011
Rady Gminy Lubiszyn
z dnia 22 lipca 2011r.
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z dnia 22 lipca 2011r.
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z dnia 22 lipca 2011r.
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Załącznik Nr 17
do uchwały Nr X/56/2011
Rady Gminy Lubiszyn
z dnia 22 lipca 2011r.
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Załącznik Nr 18
do uchwały Nr X/56/2011
Rady Gminy Lubiszyn
z dnia 22 lipca 2011r.
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Załącznik Nr 19
do uchwały Nr X/56/2011
Rady Gminy Lubiszyn
z dnia 22 lipca 2011r.
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Załącznik Nr 20
do uchwały Nr X/56/2011
Rady Gminy Lubiszyn
z dnia 22 lipca 2011r.
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Załącznik Nr 21
do uchwały Nr X/56/2011
Rady Gminy Lubiszyn
z dnia 22 lipca 2011r.
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Załącznik Nr 22
do uchwały Nr X/56/2011
Rady Gminy Lubiszyn
z dnia 22 lipca 2011r.
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Załącznik Nr 23
do uchwały Nr X/56/2011
Rady Gminy Lubiszyn
z dnia 22 lipca 2011r.
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Załącznik Nr 24
do uchwały Nr X/56/2011
Rady Gminy Lubiszyn
z dnia 22 lipca 2011r.
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Poz. 1889
Załącznik Nr 25
do uchwały Nr X/56/2011
Rady Gminy Lubiszyn
z dnia 22 lipca 2011r.
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Poz. 1889
Załącznik Nr 26
do uchwały Nr X/56/2011
Rady Gminy Lubiszyn
z dnia 22 lipca 2011r.
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Poz. 1889
Załącznik Nr 27
do uchwały Nr X/56/2011
Rady Gminy Lubiszyn
z dnia 22 lipca 2011r.
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Poz. 1889
Załącznik Nr 28
do uchwały Nr X/56/2011
Rady Gminy Lubiszyn
z dnia 22 lipca 2011r.
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Poz. 1889
Załącznik Nr 29
do uchwały Nr X/56/2011
Rady Gminy Lubiszyn
z dnia 22 lipca 2011r.
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Poz. 1890, 1891
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UCHWAŁA NR X/59/2011
RADY GMINY LUBISZYN
z dnia 22 lipca 2011r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych
bonifikat od cen sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Lubiszyn
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2011r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 34 ust. 6, 6a
i art. 68 ust. 1, pkt 7 i ust. 1 b ustawy z dnia
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(tj. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) uchwala
się, co następuje:
§ 1. W uchwale Rady Gminy Lubiszyn
Nr VIII/38/2011 z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie
warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikat od cen sprzedaşy lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Lubiszyn,
wprowadza się następujące zmiany:

1) skreśla się § 3,
2) § 4 i § 5 otrzymują odpowiednio numery § 3
i § 4.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lubiszyn.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Zastępca Przewodniczącego Rady
Wojciech Krzysztof Zwieruho

===================================================================================
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UCHWAŁA NR X/60/2011
RADY GMINY LUBISZYN
z dnia 22 lipca 2011r.
w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Lubiszyn
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1
ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.)
w związku z art. 14 ust. 5 ustawy z 7 września 1991r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572
z póŝn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Usługi świadczone przez przedszkola w zakresie podstawy programowej określonej w Rozporządzeniu z 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
(Dz. U. z 2009r. Nr 4, poz. 17) są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.
§ 2. Opłacie podlegają usługi opiekuńczo – wychowawcze wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego realizowane
w godzinach od 8.00 do 13.00, które obejmują:
1) zapewnienie bezpiecznych warunków funkcjonowania dziecka podczas pobytu w przedszkolu;
2) przygotowywanie miejsca zabaw, miejsca wypoczynku i snu dziecka oraz opiekę i nadzór nad
dzieckiem podczas wypoczynku;

3) nadzór nad dzieckiem w czasie jego samodzielnych, indywidualnych i grupowych zabaw
w pomieszczeniach przedszkolnych oraz na
placu zabaw;
4) zajęcia przygotowujące dzieci do udziału
w przedszkolnych oraz środowiskowych imprezach artystycznych i okolicznościowych;
5) zajęcia terapeutyczne, w tym terapię pedagogiczną i zajęcia logopedyczne, realizowane
zgodnie z indywidualnymi potrzebami dzieci;
6) gry i zabawy dostosowane do wieku i moşliwości dziecka;
7) zajęcia relaksacyjno – wyciszające;
8) zajęcia dodatkowe, np. nauka języka obcego,
nauka tańca, gimnastyka korekcyjna, realizowane na wniosek rodziców przez podmioty zewnętrzne, poza zadeklarowanym przez rodziców czasem pobytu dziecka w przedszkolu.
§ 3. 1. Ustala się opłatę za kaşdą rozpoczętą godzinę korzystania dziecka ze świadczeń, o których
mowa w § 2 pkt 1 – 7, w wysokości 2,00zł.
2. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji
świadczeń, o których mowa w § 2 pkt 1 – 7, ustalana

Dziennik Urzędowy
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jest na podstawie stawki godzinowej, o której mowa
w ust. 1 oraz faktycznej liczby godzin pobytu dziecka
w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej.
3. Opłata, o której mowa w ust. 2, podlega zaokrągleniu do pełnych złotych.
4. Opłata, o której mowa w ust. 2, nie obejmuje
opłaty za wyşywienie dziecka oraz za świadczenia,
o których mowa w § 2 pkt 8.

Poz. 1891, 1892, 1893

bliczne przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubiszyn.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lubiszyn.
§ 6. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia
1 września 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Zastępca Przewodniczącego Rady
Wojciech Krzysztof Zwieruho

§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Lubiszyn
Nr VIII/39/2011 z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie
ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez pu-

===================================================================================
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UCHWAŁA NR X/61/2011
RADY GMINY LUBISZYN
z dnia 22 lipca 2011r.
w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego
2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U.
z 2011 Nr 45, poz. 235) Rada Gminy Lubiszyn
uchwala, co następuje:

§ 2. Traci moc uchwała Nr VIII/40/2011 Rady
Gminy Lubiszyn z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie
ustalenia opłaty za wpis do rejestru şłobków
i klubów dziecięcych.

§ 1. 1. Ustala się opłatę za wpis do rejestru şłobków i klubów dziecięcych w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lubiszyn.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

2. Opłaty określone w ust. 1 wnoszą podmioty,
które tworzą i prowadzą şłobki i kluby dziecięce na
terenie Gminy Lubiszyn.

Zastępca Przewodniczącego Rady
Wojciech Krzysztof Zwieruho

===================================================================================
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UCHWAŁA NR X/65/11
RADY GMINY ŻAGAŃ
z dnia 10 sierpnia 2011r.
w sprawie zmiany w uchwale Nr XXV/185/09 Rady Gminy Żagań z dnia 27 marca 2009r. w sprawie
regulaminu określającego wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych
warunków ich przyznawania, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla
nauczycieli, a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1,
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn.
zm.), art. 30 ust. 6, i art. 54 ust. 7 w związku
z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze
zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się treść Rozdziału 4 § 8. 1 uchwały
Nr XXV/185/09 Rady Gminy Şagań z dnia 27 marca
2009r., który otrzymuje brzmienie:
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Województwa Lubuskiego Nr 99

– 9339 –

„Rozdział 4

Poz. 1893, 1894
§ 8. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze, przysługuje dodatek funkcyjny zgodnie z tabelą dodatków funkcyjnych.

Dodatki funkcyjne

WYSOKOŚĆ DODATKÓW FUNKCYJNYCH DLA STANOWISK KIEROWNICZYCH
Stanowisko
Miesięcznie w złotych
1. Dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum/zespół placówek oświatowych
Od 1000 do 2000
a. Dyrektor placówki liczącej do 7 oddziałów
Od 500 do 1000
b. Dyrektor placówki liczącej od 8 do 16 oddziałów
Od 500 do 1000
c. Dyrektor placówki liczącej od 17 do 24 oddziałów
Od 500 do 1000
d. Kierownik szkoły filialnej do 4 oddziałów
Od 500 do 800
2. Wicedyrektor placówki;
Od 600 do 1000
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w Şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa lubuskiego z mocą od 1 września 2011r.
Przewodniczący Rady
Bolesław Galent

===================================================================================
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UCHWAŁA NR X/66/11
RADY GMINY ŻAGAŃ
z dnia 10 sierpnia 2011r.
zmiany w uchwale Nr XXV/128/05 Rady Gminy Żagań z dnia 22 marca 2005r. w sprawie ustalenia
Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie Gminy Żagań
Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572, poz. 273, Nr 281, poz. 2781) uchwala się,
co następuje:

1) grupa A – 140zł,

§ 1. W uchwale Nr XXV/128/05 Rady Gminy Şagań z dnia 22 marca 2005r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie Gminy Şagań § 6 otrzymuje brzmienie:

4. 1) Decyzja przyznająca stypendium określa
całkowitą wysokość stypendium przyznaną
w danym roku szkolnym.

„1. Wysokość stypendium szkolnego ustala się
w zaleşności od zakwalifikowania ucznia do danej grupy dochodowej oraz innych okoliczności,
o których mowa w art. 90d ust. 1 ustawy.
2. Ustala się trzy grupy dochodowe:
1) grupa A – dochód miesięczny na członka rodziny do 100zł włącznie,

2) grupa B – 120zł,
3) grupa C – 100zł.

2) Długość okresu, na jaki przyznaje się stypendium, moşe być zróşnicowana ze względu na zakwalifikowanie ucznia do danej grupy dochodowej.”
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXX/211/09 Rady
Gminy Şagań z dnia 26 sierpnia 2009 roku.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Şagań.

2) grupa B – dochód miesięczny na członka rodziny powyşej 100zł – do kwoty 200zł włącznie,

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

3) grupa C – dochód miesięczny na członka rodziny powyşej 200zł – do kwoty, o której mowa
w art. 90d ust. 7 ustawy (tj. 351zł).

Przewodniczący Rady
Bolesław Galent

3. Stypendium szkolne w zaleşności od grupy
dochodowej wynosi miesięcznie:
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Poz. 1895, 1896
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UCHWAŁA NR X/67/11
RADY GMINY ŻAGAŃ
z dnia 10 sierpnia 2011r.
w sprawie zmiany w uchwale Nr IX/63/11 Rady Gminy Żagań z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia
planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Żagań
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U.
z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) 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.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się zmianę w uchwale
Nr IX/63/11 Rady Gminy Şagań z dnia 20 czerwca
2011r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic
obwodów publicznych szkół prowadzonych przez
Gminę Şagań poprzez zmianę § 2, który otrzymuje
brzmienie.
§ 2. Ustala się następujące granice obwodów
szkół wymienionych w § 1:
1) Szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół
w Tomaszowie:

chowice, Marysin; Jelenin, Kocin; Trzebów,
Rudawica, Łozy, Dobre n /Kwisą;
c) Szkoła Filialna w Dzietrzychowicach obejmuje m.: Dzietrzychowice, Marysin (kl. I – III);
d) Szkoła Filialna w Jeleninie obejmuje m.: Jelenin, Kocin (kl. I – III);
e) Szkoła Filialna w Trzebowie obejmuje m.:
Trzebów, Rudawica, Łozy, Dobre n /Kwisą
(kl. I – III),
2) Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Boşnowie
obejmuje m. Boşnów (kl. I – III),
3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Miodnicy
obejmuje m.: Miodnica, Poşarów, Gorzupia,
Gorzupia Dolna, Stary Şagań, Gryşyce, Dybów.

a) Publiczna Szkoła Podstawowa obejmuje m.:
Tomaszowo, Stara Kopernia, Nieradza, Bukowina Bobrzańska, Chrobrów; Boşnów
(kl. IV – VI); Dzietrzychowice, Marysin (kl. IV –
VI); Jelenin, Kocin (kl. IV – VI); Trzebów, Rudawica, Łozy, Dobre n /Kwisą (kl. IV – VI);

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

b) Publiczne Gimnazjum obejmuje m.: Tomaszowo, Stara Kopernia, Nieradza, Bukowina
Bobrzańska, Chrobrów; Boşnów; Dzietrzy-

Przewodniczący Rady
Bolesław Galent

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

===================================================================================
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UCHWAŁA NR XI.69.2011
RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE
z dnia 11 sierpnia 2011r.
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy
w formie posiłków w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
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.), art. 17 ust. 1
pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U z 2009r Nr 175, poz. 1362 z póŝn. zm.)
oraz art. 3 pkt 1 lit a i b i art. 5 ust. 2 ustawy z dnia
29 grudnia 2005r o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie doşywiania”
(Dz. U. Nr 267, poz 2259 z póŝn. zm.) uchwala się, co
następuje:

§ 1. Podwyşsza się kryterium dochodowe
uprawniające do przyznania nieodpłatnej pomocy
dzieciom do 7 roku şycia i uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej w formie posiłków,
do wysokości 200% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 99

– 9341 –

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gubinie.

Poz. 1896, 1897, 1898

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Leszek Ochotny
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UCHWAŁA NR XIV/75/2011
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY
z dnia 16 sierpnia 2011r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
Na podstawie art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia
2011r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2011r. Nr 21,
poz. 112 ze zmianami), uchwala się co następuje:

§ 3. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Lubuskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Gorzowie Wlkp.

§ 1. Na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Witnica, w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej
Polskiej zarządzonych na dzień 9 paŝdziernika
2011r., tworzy się odrębny obwód głosowania
w Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim.
Numer obwodu: 11. Granice Obwodu: obszar Domu
Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim. Siedziba
Obwodowej Komisji Wyborczej: Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim ul. Stawna 40.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego i wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Witnica oraz rozplakatowaniu na terenie Domu Pomocy
Społecznej w Kamieniu Wielkim.
§ 5. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady
Krystyna Sikorska

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

===================================================================================
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UCHWAŁA NR XI.64.2011
RADY GMINY PSZCZEW
z dnia 18 sierpnia 2011r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
Na podstawie art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia
2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112
z póŝn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Na wniosek Wójta Gminy Pszczew tworzy
się odrębny obwód głosowania w Domu Pomocy
Społecznej w Szarczu dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 paŝdziernika 2011 roku. Nr obwodu – 6 Granice obwodu – Szarcz 30 Siedziba obwodowej komisji wyborczej – Dom Pomocy Społecznej w Szarczu – świetlica.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Pszczew.
§ 3. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Lubuskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Gorzowie Wlkp.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podaniu do publicznej
wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
Przewodniczący Rady
Konrad Kiona

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 99
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Poz. 1899, 1900
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UCHWAŁA NR X/41/2011
RADY GMINY BRZEŹNICA
z dnia 19 sierpnia 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 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zmianami)
w związku z art. 33 ust. 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), Rada Gminy Brzeŝnica
uchwala, co następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Brzeŝnica.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Przewodniczący Rady
Ryszard Śpiewak

§ 1. Ustala się opłatę za wpis do rejestru şłobków i klubów dziecięcych prowadzonych na terenie
Gminy Brzeŝnica w wysokości 50 złotych.

===================================================================================
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UCHWAŁA NR XI/82/2011
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia 23 sierpnia 2011r.
w sprawie zmiany opisu granic stałego obwodu głosowania na terenie miasta Drezdenko
Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca
1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010r. Nr 176,
poz. 1190 i z 2011r. Nr 34, poz. 172) w związku
z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Przepisy wprowadzające ustawę Kodeks wyborczy
(Dz. U. Nr 21, poz. 113 z póŝn. zm.) uchwala się, co
następuje:

§ 2. Wykaz stałych obwodów głosowania
uwzględniający zmianę, o której mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 1. W opisie granic obwodów głosowania utworzonych na terenie Miasta i Gminy Drezdenko
uchwałą Nr 82-59/98 Zarządu Miasta i Gminy Drezdenko z dnia 8 września 1998 roku, z uwzględnieniem jego aktualizacji uchwałą Nr LI/347/10 Rady
Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 kwietnia 2010 roku
w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów
głosowania utworzonych na terenie Miasta i Gminy
Drezdenko, dokonuje się zmiany poprzez dodanie do
opisu granic obwodu głosowania Nr 2 nazwy ulicy:
Młodzieşowa.

§ 4. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Lubuskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Gorzowie Wielkopolskim.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.
§ 6. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Adam Kołwzan

Dziennik Urzędowy
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Poz. 1900, 1901
Załącznik
do uchwały Nr XI/82/2011
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 23 sierpnia 2011r.

Nr
obwodu
1

2
3

4

5
6
7
8
9
10
11

Granice obwodu głosowania
Miasto Drezdenko, ulice: Armii Krajowej, Dąbrowskiej, Jasna, Kołłątaja, Konopnickiej, Kwiatowa,
Lipowa, Malwowa, Miodowa, Młyńska, Norwida, Okręşna, Orzeszkowej, Owocowa, Parkowa,
Piłsudskiego, Południowa, Pułaskiego, Piotra Skargi, Poprzeczna, Poznańska, Sienkiewicza, Słoneczna, Spokojna, Szpitalna, Wesoła, Willowa, Witosa, Wspólna
Miasto Drezdenko, ulice: Kochanowskiego, Kopernika, Lema, Leśna, 11-go Listopada, Matejki,
Mickiewicza, Milicka, Młodzieşowa, Reja, Wita Stwosza
Miasto Drezdenko, ulice: Boczna, Grunwaldzka, Kościelna, Kościuszki, Krakowska, Łąkowa, Nowogrodzka, Ogrodowa, Plac Kościelny, Pomorska, Reymonta, Stary Rynek, Szkolna, Warszawska, Wiejska, Zielona
Miasto Drezdenko, ulice: Aleja Piastów, Chełm Drezdenecki, Chrobrego, Cicha, Kasztelańska,
Kolejowa, Lwowska, Marszałkowska, Moniuszki, Pierwszej Brygady, Plac Wileński, Plac Wolności, Poniatowskiego, Słowackiego, Straşacka, 29-Stycznia, Towarowa, Zamkowa, Zaułek, Şeromskiego
Miasto Drezdenko, ulice: Długa, Dworcowa, Krótka, Łączna, 1-go Maja, Niepodległości, Osiedla
Leśnego, Piaskowa, Plac Sportowy, Podgórna, Polna, Portowa, Rzemieślnicza, Strzelecka
Sołectwa: Górzyska, Klesno, Kosin, Lubiewo, Modropole, Stare Bielice, Zagórze
Gmina Drezdenko, sołectwa: Drawiny, Przeborowo
Gmina Drezdenko, sołectwa: Karwin, Lipno, Marzenin, Niegosław, Czartowo
Gmina Drezdenko, sołectwa: Bagniewo-Trzebicz Młyn, Osów, Trzebicz, Trzebicz Nowy
Gmina Drezdenko, sołectwa: Gościm, Lubiatów, Zielątkowo
Gmina Drezdenko, sołectwa: Goszczanowiec, Goszczanowo, Goszczanówko-Duraczewo, Kijów
Gmina Drezdenko, sołectwa: Grotów, Rąpin

190 0
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UCHWAŁA NR XI/83/2011
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia 23 sierpnia 2011r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
Na podstawie art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia
2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112
z póŝn. zm.) uchwala się, co następuje:

Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 paŝdziernika
2011 roku, tworzy się odrębny obwód głosowania:

§ 1. Na wniosek Burmistrza Drezdenka, w celu
przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu
Nr
obwodu

Granice obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

12

Powiatowe Centrum Zdrowia
Sp. z o.o.
NZOZ Szpital Powiatowy
w Drezdenku
Drezdenko, ul. Piłsudskiego Nr 8

Szatnia szpitalna – Budynek B
Samodzielnego Powiatowego Centrum Zdrowia
Sp. z o.o.
NZOZ Szpital Powiatowy w Drezdenku
Drezdenko, ul. Piłsudskiego Nr 8

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 99
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

Poz. 1901, 1902, 1903

publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 3. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Lubuskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Gorzowie Wlkp.

§ 5. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Adam Kołwzan

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego i podaniu do

===================================================================================
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UCHWAŁA NR XI/61/2011
RADY GMINY PRZYTOCZNA
z dnia 23 sierpnia 2011r.
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Domach Pomocy Społecznej w Rokitnie dla
przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
Na podstawie art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia
2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r. Nr 21,
poz. 112 z póŝn. zm.) uchwala się, co następuje:

3. Granicą obwodu głosowania Nr 8 i siedzibą
Obwodowej Komisji Wyborczej jest Dom Pomocy
Społecznej Nr 38 w Rokitnie.

§ 1. 1. Na wniosek Wójta Gminy Przytoczna
w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 paŝdziernika 2011r. tworzy się odrębne obwody głosowania dla wyborców objętych rejestrem wyborców
w Gminie Przytoczna:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Przytoczna.

1) obwód głosowania Nr 7 w Domu Pomocy Społecznej w Rokitnie Nr 58,

§ 3. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Lubuskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Gorzowie Wlkp.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego i podaniu do
publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

2) obwód głosowania Nr 8 w Domu Pomocy Społecznej w Rokitnie Nr 38.

§ 5. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Jerzy Barski

2. Granicą obwodu głosowania Nr 7 i siedzibą
Obwodowej Komisji Wyborczej jest Dom Pomocy
Społecznej Nr 58 w Rokitnie.
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UCHWAŁA NR XI/62/2011
RADY GMINY PRZYTOCZNA
z dnia 23 sierpnia 2011r.
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych
z terenu gminy Przytoczna
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 28
ust. 1, 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie
przeciwpoşarowej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 178,
poz. 1380 ze zmianami) Rada Gminy Przytoczna
uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się ekwiwalent pienięşny dla członków Ochotniczych Staşy Poşarnych:

za uczestnictwo w działaniach ratowniczych – 10,00 złotych za godzinę,
za uczestnictwo w szkoleniach poşarniczych – 5,50 złotych za kaşda godzinę
udziału w szkoleniu,
za uczestnictwo w działaniach ratowniczych członków pełniących obowiązki kierowców samochodów bojowych zapewniających gotowość bojową pojazdów
i sprzętu będącego na wyposaşeniu po-

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 99
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szczególnych jednostek – 15,00 złotych za
godzinę.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Przytoczna.

Poz. 1903, 1904

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jerzy Barski
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UCHWAŁA NR XI/63/2011
RADY GMINY PRZYTOCZNA
z dnia 23 sierpnia 2011r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/238/2010 z dnia 17 sierpnia 2010r. w sprawie zasad udzielania
i rozmiaru obniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym
powierzono stanowiska kierownicze, oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym
tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, logopedów
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.) oraz art. 42
ust. 6 i 7 pkt 2 i 3, w związku z art. 91 „d” pkt 1
ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z póŝn. zm.) uchwala
się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XLIV/238/2010 z dnia
17 sierpnia 2010r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obnişek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym
powierzono stanowiska kierownicze, oraz ustalenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku
pracy obowiązki określone dla stanowisk o róşnym
tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin,
pedagogów, logopedów § 1 ust.2 otrzymuje następujące brzmienie:
„Wymiar pensum po obnişce wynosi:
Dyrektor Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Przytocznej –
5 godzin,

Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi im Janusza Kusocińskiego
w Przytocznej – 5 godzin,
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wierzbnie – 6 godzin,
Dyrektor Przedszkola Gminnego w Przytocznej – 10 godzin,
Wicedyrektor Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Przytocznej –
12 godzin,
Wicedyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im Janusza Kusocińskiego
w Przytocznej – 8 godzin".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Przytoczna.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jerzy Barski

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 99
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INFORMACJA NR NU/0310-0050/11
DYREKTORA IZBY SKARBOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 1 sierpnia 2011r.
w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne
w kwocie przewyższającej 5.000 zł w okresie od 01.01.2011 r. do 30.06.2011r.
Zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów
z dnia 2 lutego 2010r. w sprawie wykazu osób
prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym
umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę
lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyşszającej
5.000zł (Dz. U. Nr 22, poz. 112), Dyrektor Izby Skarbowej w Zielonej Górze przedstawia wykaz umorzeń

dokonanych przez naczelników urzędów skarbowych woj. lubuskiego oraz Dyrektora Izby Celnej
w Rzepinie w okresie od 1 stycznia 2011r. do
30 czerwca 2011r. wraz ze wskazaniem wysokości
umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.
Dyrektor
Piotr Dopierała

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM UMORZONO ZALEGŁOŚCI PODATKOWE, ODSETKI ZA ZWŁOKĘ LUB
OPŁATY PROLONGACYJNE W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 5.000ZŁ
W OKRESIE OD 1 stycznia 2011r. DO 30 czerwca 2011r.
Miejsce
w tym:
Nazwisko i imię zamieszkania Wysokość
Powód
Przyczyny
Lp.
lub nazwa
lub siedziby
umorzo- zaległości odsetki za opłaty proumorzenia
umorzenia 1)
2)
(firma)
(miejsconych kwot podatkowe zwłokę longacyjne
wość)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
art. 67a § 1
pkt 3 ustawy
1
Król Piotr
Zielona Góra
6 948,00
6 511,00
437,00
0,00
3
Ordynacja
podatkowa
art. 67a § 1
pkt 3 ustawy
2 Król Agnieszka Zielona Góra 16 897,00 15 835,00 1 062,00
0,00
3
Ordynacja
podatkowa
art. 67a § 1
pkt 3 ustawy
3 Dondziło Teresa
Şary
13 531,00 11 400,00 2 131,00
0,00
3
Ordynacja
podatkowa
WERTH – HOLZ
art. 67d § 1
POLSKA
pkt 3 ustawy
4
Sp. z o.o.
Pszczew
716 247,59 480 955,59 235 292,00
0,00
3
Ordynacja
w upadłości
podatkowa
likwidacyjnej
1) Merytoryczna podstawa wydania decyzji o umorzeniu.
2) Powód umorzenia:
1. uzasadniony waşny interes podatnika;
2. uzasadniony waşny interes publiczny;
3. waşny interes podatnika i interes publiczny.
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DECYZJA NR OSZ-4210-14(15)/2011/13859/II/EŻ
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
z dnia 30 sierpnia 2011r.
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2
pkt 2 i 3 oraz art. 45 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U.
z 2006r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158,
poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007r. Nr 21,
poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130,
poz. 905, z 2008r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227,
poz. 1505, z 2009r. Nr 3, poz. 11 i Nr 69, poz. 586,
Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664, z 2010r. Nr 21,
poz. 104 i Nr 81, poz. 530 oraz z 2011r. Nr 94,
poz. 551 i Nr 135, poz. 789) oraz na podstawie
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r.
Nr 98, poz. 1071, z 2001r. Nr 49, poz. 509, z 2002r.
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169,
poz. 1387, z 2003r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170,
poz. 1660, z 2004r. Nr 162, poz. 1692, z 2005r. Nr 64,
poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008r.
Nr 229, poz. 1539, z 2009r. Nr 195, poz. 1501
i Nr 216, poz. 1676, z 2010r. Nr 40, poz. 230, Nr 167,
poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 254, poz. 1700 oraz
z 2011r. Nr 6, poz. 18, Nr 34, poz. 173, Nr 106,
poz. 622 i Nr 133, poz. 768) po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zatwierdzenia
taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego:
Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie posiadającej:

terenie województwa lubuskiego, ustalonej przez
Przedsiębiorstwo energetyczne.

1) numer w rejestrze przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego (KRS): 0000218420,

W toku postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, şe
Przedsiębiorstwo energetyczne opracowało taryfę
zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ust. 1 – 5
ustawy Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września
2010r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010r. Nr 194, poz. 1291),
zwanego w dalszej części decyzji „rozporządzeniem
taryfowym”.

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP): 526-27-95322,
zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem energetycznym”
postanawiam
1) zatwierdzić taryfę dla ciepła, ustaloną przez
Przedsiębiorstwo energetyczne w zakresie działalności na terenie województwa lubuskiego,
stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,
2) ustalić okres obowiązywania taryfy dla ciepła na
okres do dnia 30 września 2012r.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania
administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa
energetycznego, posiadającego koncesje udzielone
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (zwanego
dalej „Prezesem URE”) w dniu 1 lutego 2008r. na
wytwarzanie ciepła Nr WCC/1163/13589/W/OWA/
2008/ML (ze zm.), na przesyłanie i dystrybucję ciepła
Nr PCC/1139/13859/W/OWA/2008/ML (ze zm.) oraz
na obrót ciepłem Nr OCC/35/13589/W/OWA/2008/ML
(ze zm.), w dniu 28 lutego 2011r. zostało wszczęte
postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła w zakresie działalności na

W trakcie postępowania administracyjnego Przedsiębiorstwo energetyczne było wzywane przez Prezesa URE do uzupełnienia wniosku, złoşenia wyjaśnień oraz dokonania poprawek pismami: z dnia
2 marca 2011r., 8 kwietnia 2011r. 4 i 31 maja 2011r.,
5 lipca 2011r. oraz 1 sierpnia 2011r. Odpowiedzi
Przedsiębiorstwa energetycznego oraz dodatkowe
wyjaśnienia wpłynęły do Oddziału Terenowego URE
w dniach: 18 marca 2011r., 28 kwietnia 2011r.,
16 maja 2011r., 24 czerwca 2011r., 21 lipca 2011r.
oraz 12 sierpnia 2011r. Następnie pismem z dnia
22 sierpnia 2011r. Przedsiębiorstwo energetyczne
zostało poinformowane o zakończeniu postępowania oraz o moşliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym. Przedsiębiorstwo
energetyczne pismem z dnia 25 sierpnia 2011r. poinformowało, şe nie skorzysta ze swojego uprawnienia.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne,
przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji
ciepła oraz obrotu ciepłem ustalają taryfy dla ciepła,
które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE.

Stawki opłat skalkulowane zostały przez Przedsiębiorstwo energetyczne na podstawie uzasadnionych
kosztów prowadzenia działalności, zaplanowanych
dla pierwszego roku stosowania taryfy. Ocena tych
kosztów została dokonana, zgodnie z § 12 ust. 2 rozporządzenia taryfowego, na podstawie porównania
uzasadnionych jednostkowych kosztów planowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy z uzasadnionymi jednostkowymi kosztami wynikającymi
z kosztów poniesionych w roku kalendarzowym poprzedzającym pierwszy rok stosowania taryfy.
Okres obowiązywania taryfy został ustalony do dnia
30 września 2012r., co umoşliwi obowiązywanie
taryfy przez okres co najmniej 12 miesięcy oraz weryfikację kosztów stanowiących podstawę ustalenia
stawek opłat po upływie terminu ich stosowania.
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W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak
w sentencji.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji Przedsiębiorstwu energetycznemu przysługuje odwołanie do Sądu
Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia
jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy Prawo
energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1
Kodeksu postępowania cywilnego).
2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość
wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarşonej
decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a takşe zawierać wniosek
o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub
części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie naleşy przesłać na adres Północno-Zachodniego Oddziału Urzędu Regulacji
Energetyki z siedzibą w Szczecinie ul. Şubrów
3, 71-617 Szczecin.

Poz. 1906
przesyłanie i dystrybucję ciepła z dnia 1 lutego
2008r. Nr PCC/1139/13859/ W/OWA/2008/ML, ze
zmianami.
obrót ciepłem z dnia 1 lutego 2008r.
Nr OCC/335/13859/W/OWA/2008/ML, ze zmianami.

2. Taryfa została ustalona przy uwzględnieniu
w szczególności postanowień
1) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 ze zmianami),
2) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia
17 września 2010r. w sprawie szczegółowych
zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U.
z 2010r. Nr 194, poz. 1291), zwanego w dalszej
części taryfy „rozporządzeniem taryfowym”,
3) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia
15 stycznia 2007r. w sprawie szczegółowych
warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007r. Nr 16, poz. 92), zwanego w dalszej części taryfy „rozporządzeniem
przyłączeniowym”.

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

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

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niş
po upływie 14 dni i nie póŝniej niş do 45 dnia
od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

II. Objaśnienie pojęć używanych w taryfie

Z upowaşnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Północno-Zachodniego
Oddziału Terenowego
z siedzibą z Szczecinie
Anna Bródka
Załącznik
do decyzji Nr OSZ-4210-14(15)/2011/13859/II/EŻ
Prezesa URE
z dnia 29 sierpnia 2011r.

4. Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek
VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
1. przedsiębiorstwo ciepłownicze – przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła w eksploatowanych przez to przedsiębiorstwo ŝródłach ciepła, przesyłaniem i dystrybucją oraz sprzedaşą ciepła wytworzonego
w tych ŝródłach lub zakupionego od innego
przedsiębiorstwa energetycznego;
2. wytwórca ciepła – przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła;
3. sprzedawca ciepła – Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
4. ŝródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia
lub instalacje słuşące do wytwarzania ciepła;

TARYFA DLA CIEPŁA
w części dotyczącej źródeł ciepła zlokalizowanych
w województwie lubuskim

5. lokalne ŝródło ciepła – zlokalizowane w obiekcie ŝródło ciepła bezpośrednio zasilające instalacje odbiorcze wyłącznie w tym obiekcie;

I. Informacje ogólne

6. zewnętrzna instalacja odbiorcza – odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub ŝródło ciepła z instalacjami odbiorczymi
w obiektach, w tym w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny lub
ŝródło ciepła;

1. Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło
dostarczane odbiorcom ciepła przez Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o., na podstawie
koncesji udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki na:
wytwarzanie ciepła z dnia 1 lutego 2008r.
Nr WCC/1163/13859/W/OWA/2008/ML, ze zmianami.

7. obiekt – budowlę lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi;
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8. układ pomiarowo-rozliczeniowy – dopuszczony
do stosowania, zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń, słuşących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia naleşności z tytułu dostarczania ciepła;
9. grupa taryfowa – grupę odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem
w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone
na podstawie tych samych cen i stawek opłat
oraz warunków ich stosowania;
10. handlowa obsługa odbiorców – czynności
związane z:
a) kontrolą układów pomiarowo – rozliczeniowych i odczytywaniem ich wskazań, stanowiących, podstawę do obliczenia naleşności
z tytułu dostarczania ciepła lub ustalenia
udziału odbiorcy w kosztach ciepła dostarczonego do grupowego węzła cieplnego,
b) obliczaniem naleşności, wystawianiem faktur
oraz egzekwowaniem tych naleşności,
c) wykonywaniem kontroli dotrzymywania warunków umowy i prawidłowości rozliczeń;
11. moc cieplna – ilość ciepła wytworzonego lub
dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego
nośnika w jednostce czasu;
12. zamówiona moc cieplna – ustaloną przez odbiorcą lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największą moc
cieplną, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami
technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
d) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza
w pomieszczeniach,
e) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej
wody w punktach czerpalnych,
f)

prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji;

13. tabela regulacyjna – przedstawioną w postaci
tabeli lub na wykresie zaleşność temperatury
nośnika ciepła od warunków atmosferycznych;
14. warunki obliczeniowe:
g) obliczeniową temperaturę powietrza atmosferycznego określoną dla strefy klimatycznej,
w której są zlokalizowane obiekty, do których
jest dostarczane ciepło,
h) normatywną temperaturę ciepłej wody;
15. sezon grzewczy – okres, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego
dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów.

Poz. 1906
III. Podział odbiorców na grupy taryfowe

Zgodnie z § 10 rozporządzenia taryfowego określono następujące grupy odbiorców:
1. GRUPA LB.KnO.W28 – odbiorcy ciepła zasilani
ze ŝródła ciepła eksploatowanego przez sprzedawcę zlokalizowanego w miejscowości Kostrzyn nad Odrą, ul. Wyszyńskiego 28, opalanego paliwem gazowym GZ 50, rozliczani wg
stawek opłat, o których mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia taryfowego.
2. GRUPA LB.KO – odbiorcy ciepła zasilani ze ŝródła ciepła eksploatowanego przez sprzedawcę
zlokalizowanego w miejscowości Krosno Odrzańskie, ul. Poznańska 30, ul. Poznańska 42,
opalanego paliwem gazowym GZ 50 rozliczani
wg stawek opłat, o których mowa w § 7 ust. 7
rozporządzenia taryfowego.
3. GRUPA LB.S.WP16 – odbiorcy ciepła zasilani ze
ŝródła ciepła eksploatowanego przez sprzedawcę zlokalizowanego w miejscowości Sulechów, ul. Wojska Polskiego 16, opalanego paliwem gazowym GZ 41,5, rozliczani wg stawek
opłat, o których mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia taryfowego.
4. GRUPA LB.S.WP39b – odbiorcy ciepła zasilani ze
ŝródła ciepła eksploatowanego przez sprzedawcę zlokalizowanego w miejscowości Sulechów, ul. Wojska Polskiego 39b, opalanego paliwem gazowym GZ 41,5, rozliczani wg stawek
opłat, o których mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia taryfowego.
5. GRUPA LB.W8 – odbiorcy ciepła zasilani ze ŝródła ciepła eksploatowanego przez sprzedawcę
zlokalizowanego w miejscowości Wędrzyn 8,
opalanego paliwem gazowym GZ 50, rozliczani
wg stawek opłat, o których mowa w § 7 ust. 7
rozporządzenia taryfowego.
6. GRUPA LB.W12 – odbiorcy ciepła zasilani ze
ŝródła ciepła eksploatowanego przez sprzedawcę zlokalizowanego w miejscowości Wędrzyn 12, opalanego paliwem gazowym GZ 50,
rozliczani wg stawek opłat, o których mowa
w § 7 ust. 7 rozporządzenia taryfowego.
7. GRUPA LB.W42 – odbiorcy ciepła zasilani ze
ŝródła ciepła eksploatowanego przez sprzedawcę zlokalizowanego w miejscowości Wędrzyn 42, opalanego paliwem gazowym GZ 50,
rozliczani wg stawek opłat, o których mowa
w § 7 ust. 7 rozporządzenia taryfowego.
8. GRUPA LB.W46 – odbiorcy ciepła zasilani ze
ŝródła ciepła eksploatowanego przez sprzedawcę zlokalizowanego w miejscowości Wędrzyn 46, opalanego paliwem gazowym GZ 50,
rozliczani wg stawek opłat, o których mowa
w § 7 ust. 7 rozporządzenia taryfowego.
9. GRUPA LB.Ş.B10a-b – odbiorcy ciepła zasilani ze
ŝródła ciepła eksploatowanego przez sprzedawcę zlokalizowanego w miejscowości Şagań,
ul. Brodatego 10 a – b, opalanego paliwem gazowym GZ 41,5, rozliczani wg stawek opłat,
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o których mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia taryfowego.
10. GRUPA LB.Ş.D36 – odbiorcy ciepła zasilani ze
ŝródła ciepła eksploatowanego przez sprzedawcę zlokalizowanego w miejscowości Şagań,
ul. Dworcowa 36, opalanego paliwem gazowym GZ 41,5, rozliczani wg stawek opłat, o których mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia taryfowego.
11. GRUPA LB.Ş.K3-9 – odbiorcy ciepła zasilani ze
ŝródła ciepła eksploatowanego przez sprzedawcę zlokalizowanego w miejscowości Şagań,
ul. Karpińskiego 3 – 9, opalanego paliwem gazowym GZ 41,5, rozliczani wg stawek opłat,
o których mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia taryfowego.
12. GRUPA LB.Ş. X-lecia 23-29 – odbiorcy ciepła
zasilani ze ŝródła ciepła eksploatowanego przez
sprzedawcę zlokalizowanego w miejscowości
Şagań, ul. X-lecia 23 – 29, opalanego paliwem
gazowym GZ 41,5, rozliczani wg stawek opłat,
o których mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia taryfowego.
13. GRUPA L.B.R20 – odbiorcy ciepła zasilani ze
ŝródła ciepła sprzedawcy zlokalizowanego
w miejscowości Babimost, ul. Rynek 20, opalanej paliwem gazowym GZ 50, rozliczani wg
stawek opłat, o których mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia taryfowego.
14. GRUPA L.N.P8 – odbiorcy ciepła zasilani ze
ŝródła ciepła sprzedawcy zlokalizowanego

L.p.

grupa odbiorców

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

LB.KnO.W28
LB.KO
LB.S.WP16
LB.S.WP39
LB.W8
LB.W12
LB.W42
LB.W46
LB.Ş.B10a-b
LB.Ş.D36
LB.Ş.K3-9
LB.Ş.X-lecia23-29
L.B.R20
L.N.P8
L.W50
L.G.C45

Poz. 1906
w
miejscowości
Nowogród
Bobrzański,
ul. Pocztowa 8, opalanej paliwem gazowym GZ
50, rozliczani wg stawek opłat, o których mowa
w § 7 ust. 7 rozporządzenia taryfowego.

15. GRUPA L.W50 – odbiorcy ciepła zasilani ze ŝródła ciepła sprzedawcy zlokalizowanego w miejscowości Wędrzyn 50, opalanej paliwem gazowym GZ 50, rozliczani wg stawek opłat, o których mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia taryfowego.
16. GRUPA L.G.C45 – odbiorcy ciepła zasilani ze
ŝródła ciepła sprzedawcy zlokalizowanego
w miejscowości Gorzów Wielkopolski, ul. Chopina 45, opalanej paliwem gazowym GZ 50,
rozliczani wg stawek opłat, o których mowa
w § 7 ust. 7 rozporządzenia taryfowego.
17. GRUPA LB.KŞ1 – odbiorcy ciepła wytwarzanego w ŝródle ciepła eksploatowanego przez firmę ZASET, zasilani bezpośrednio z sieci ciepłowniczej eksploatowanej przez sprzedawcę
w miejscowości Koşuchów.
18. GRUPA LB.KŞ2 – odbiorcy ciepła wytwarzanego w ŝródle ciepła eksploatowanego przez firmę ZASET, zasilani poprzez grupowe węzły
cieplne i zewnętrzne instalacje odbiorcze zlokalizowane w miejscowości Koşuchów eksploatowane przez sprzedawcę.
IV. Rodzaje oraz wysokości stawek opłat
4.1.Stawki opłaty za ciepło:

stawka opłaty miesięcznej
za zamówioną moc ciepną
zł/MW/m-c
netto
14 801,87
13 283,80
14 113,61
8 340,03
8 103,29
7 408,93
7 709,98
8 226,17
15 182,16
7 802,91
9 064,52
10 816,61
8 386,16
11 069,25
9 430,50
8 031,05

stawka opłaty za ciepło
zł/GJ
netto
61,97
62,11
47,02
47,79
65,40
61,03
65,76
60,98
50,78
45,56
45,30
43,46
51,87
61,08
67,40
54,53
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Poz. 1906

4.2. Stawka opłaty stałej i zmiennej za usługi przesyłowe
stawka opłaty miesięcznej
L.p.

grupa odbiorców

za zamówioną moc ciepną
zł/MW/m-c

zł/GJ

netto

netto

19

LB.KŞ1

695,47

7,36

20

LB.KŞ2

3 874,75

10,99

Dla odbiorców z GRUPY LB.KŞ1 I LB.KŞ2, oprócz
w/w stawek opłat stałych i zmiennych za usługi
przesyłowe, stosowane będą ceny za zamówioną
moc cieplną, ciepło i nośnik ciepła oraz stawki opłat
stałych i zmiennych za usługi przesyłowe wg taryfy
wytwórcy ciepła.
4.3. Taryfa nie zawiera stawek opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej ze względu na specyficzny charakter odbioru ciepła. ZZN Warszawa nie
planuje przyłączenia nowych odbiorców w pierwszym roku stosowania taryfy. W przypadku wystąpienia potrzeby przyłączenia, ZZN Warszawa wystąpi o zmianę taryfy w części dotyczącej stawek opłat
za przyłączenie.
V. Zasady obliczania opłat
Rodzaje pobieranych opłat oraz sposoby ich rozliczania przez sprzedawcę są określone w rozdziale
4 rozporządzenia taryfowego.
VI. Warunki stosowania stawek opłat
1. Standardy jakościowe obsługi odbiorców
opłat.
Zawarte w niniejszej taryfie stawki opłat są ustalone
przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi
odbiorców, które określone zostały w rozdziale
6 rozporządzenia przyłączeniowego.
06

stawka opłaty za ciepło

2. W przypadkach:
niedotrzymania przez strony warunków
umowy sprzedaşy ciepła,
uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiaroworozliczeniowego,
udzielania bonifikat i naliczania upustów
przysługujących odbiorcy,
nielegalnego poboru ciepła,
stosuje się odpowiednio postanowienia określone
w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.
VII. Zasady wprowadzania zmian stawek opłat
1. O kaşdej zmianie stawek opłat sprzedawca
powiadomi odbiorców ciepła pisemnie, co najmniej
na 14 dni przed wprowadzeniem nowych stawek
opłat.
2. Sprzedawca wprowadza taryfę do stosowania
nie wcześniej niş po upływie 14 dni i nie póŝniej niş
do 45 dnia od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Egzemplarze bieşące i z lat ubiegłych, w miarę posiadanych rezerw, moşna nabywać: - na podstawie nadesłanego zamówienia: w Biurze Gospodarczym
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. (0-95) 7115-210 - w punkcie sprzedaşy Lubuskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul Jagiellończyka 8, codziennie w godz. 730 - 1530, Dzienniki Urzędowe wraz ze skorowidzami wyłoşone są do
powszechnego wglądu redakcji Dziennika Urzędowego, w bibliotece Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. oraz Delegaturze Lubuskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze – codziennie w godzinach pracy urzędu.
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