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w sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Czerwieńsk po stwierdzeniu zgodności  
z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Czer-
wieńsk, uchwalonym uchwałą Nr XIII/95/00 Rady 
Gminy i Miasta w Czerwieńsku z dnia 24 lutego 
2000r., uchwala się miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Czerwieńsk. 

2. Plan obejmuje obszar położony w obrębie 
miasta Czerwieńsk ograniczony zgodnie z załącz-
nikiem graficznym do niniejszej uchwały: 

1) od północy ulicą Składową; 

2) od wschodu zabudową mieszkaniową; 

3) od południa krawędzią lasu; 

4) od zachodu osiedlem mieszkaniowym przy  
ul. Składowej. 

3. Integralnymi częściami niniejszej uchwały 
są: 

1) rysunek planu w skali 1:500, stanowiący za-
łącznik graficzny Nr 1; 

2) wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Czerwieńsk w skali 1:10000, stanowiący za-
łącznik graficzny Nr 2; 

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwesty-
cji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
należą do zadań własnych gminy oraz zasad 
ich finansowania, zgodnie z przepisami o fi-
nansach publicznych, stanowiące załącznik  
Nr 3; 

4) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrywania 
uwag wyłożonego do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego, stanowiące załącznik 
Nr 4. 

§ 1. Przedmiotem planu jest przeznaczenie te-
renu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, 
usługową, las, infrastrukturę techniczną i komuni-
kację. 

§ 2. 1. Ustalenia planu na terenach, o których 
mowa w § 1 ust. 2, zostają wyrażone w treści ni-
niejszej uchwały obejmującej: 

Rozdział 1: Przepisy ogólne 

Rozdział 2: Przepisy obowiązujące w całym obsza-
rze określające: 

− przeznaczenie terenów oraz linie rozgranicza-
jące tereny o różnym przeznaczeniu lub róż-
nych zasadach zagospodarowania, 

− zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, 

− zasady ochrony środowiska, przyrody i zabyt-
ków oraz dóbr kultury współczesnej, 

− szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości, 

− zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej, 

− sposoby i terminy tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i użytkowania terenów, 

− stawki procentowe, na podstawie których usta-
la się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

Rozdział 3: Warunki zagospodarowania dla poszcze-
gólnych terenów określające: 

− przeznaczenie terenów, 

− parametry i wskaźniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu. 

Rozdział 4: Przepisy przejściowe i końcowe. 

2. Odstępuje się od ustaleń dotyczących granic 
i sposobów zagospodarowania terenów lub obiek-
tów podlegających ochronie, ustalonych na pod-
stawie przepisów odrębnych (tereny górnicze, 
tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi  
i tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych) 
ze względu na brak ich występowania na terenie 
objętym planem. 

3. W rysunku planu obowiązują następujące 
oznaczenia: 

1) linie rozgraniczające tereny o różnym prze-
znaczeniu lub o różnych zasadach zagospoda-
rowania (linie obowiązujące); 

2) linie rozgraniczające tereny o tym samym 
przeznaczeniu lub tych samych zasadach za-
gospodarowania (linie postulowane); 

3) oznaczenia terenów wydzielonych liniami 
rozgraniczającymi, składające się z symbolu 
literowego przeznaczenia terenu; 

4) oznaczenia graficzne linii regulacyjnych za-
budowy, nieprzekraczalnych; 

5) pozostałe, nie wymienione wyżej oznaczenia 
mają charakter informacyjny. 

§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: 

1) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałę Rady Miejskiej w Czerwieńsku , o ile 
z treści przepisu nie wynika inaczej; 

2) planie – należy przez to rozumieć ustalenia 
planu wymienione w § 1, 2, 3; 

3) przepisach szczególnych – należy przez to ro-
zumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz  
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z aktami wykonawczymi; 

4) rysunku planu – należy przez to rozumieć ry-
sunek wymieniony w § 1 ust. 3 pkt 1 niniej-
szej uchwały; 

5) terenie – należy przez to rozumieć obszar  
o określonym rodzaju przeznaczenia wyzna-
czony na rysunku planu liniami rozgraniczają-
cymi i oznaczony symbolem literowym; 

6) liniach rozgraniczenia obowiązujących – nale-
ży przez to rozumieć linie oddzielające tereny  
o różnym przeznaczeniu lub o różnych spo-
sobie zagospodarowania; 

7) liniach rozgraniczenia postulowanych – nale-
ży przez to rozumieć linie oddzielające tereny 
o tym samym przeznaczeniu lub o tym sa-
mym sposobie użytkowania; 

8) przeznaczeniu podstawowym – należy przez 
to rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu, któ-
ry dominuje w obszarze wydzielonym liniami 
rozgraniczającymi; 

9) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez 
to rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu inny 
niż podstawowy, który uzupełnia i wzbogaca 
użytkowanie podstawowe i nie zajmuje wię-
cej niż 50% programu przeznaczenia podsta-
wowego; 

10) dostępności do drogi publicznej – należy przez 
to rozumieć dostępność zgodnie z ustawą  
o gospodarce nieruchomościami, a także do-
stępność przez układ dróg wewnętrznych do-
jazdowych posiadających zjazdy lub zajazd do 
drogi publicznej; 

11) drogach wewnętrznych – należy przez to ro-
zumieć drogi niezaliczane do kategorii dróg 
publicznych stanowiące drogi w osiedlach 
mieszkaniowych, dojazdy do działek, drogi 
dojazdowe do obiektów użytkowanych przez 
podmioty prowadzące działalność gospodar-
czą, drogi dojazdowe do gruntów rolnych  
i leśnych; 

12) terenie zieleni urządzonej – należy przez to 
rozumieć zróżnicowaną gatunkowo zieleń 
wysoką i niską o charakterze ozdobnym, po-
krywająca ukształtowane powierzchnie; 

13) wysokość zabudowy – należy przez to rozu-
mieć maksymalny pionowy wymiar budynku, 
liczny od poziomu terenu przy najniżej poło-
żonym wejściu do budynku do najwyżej poło-
żonej krawędzi dachu lub punktu zbiegu poła-
ci dachowych; 

14) powierzchni zabudowy – należy przez to ro-
zumieć powierzchnię poziomego rzutu jednej 
kondygnacji naziemnej o największej obsza-
rowo powierzchni, liczonej po zewnętrznym 
obrysie przegród zewnętrznych (jeśli któraś  

z kondygnacji ma większą powierzchnię od 
kondygnacji przyziemia to ją traktujemy jako 
naziemną o największej obszarowo po-
wierzchni), przy czym zabudowę działki obli-
czamy jako sumę powierzchni zabudowy 
wszystkich obiektów budowlanych wraz z bu-
dynkami gospodarczymi i garażami występu-
jącymi w obrębie działki; 

15) zagospodarowaniu tymczasowym – należy 
przez to rozumieć określony niniejszym pla-
nem sposób użytkowania do czasu realizacji 
przeznaczenia podstawowego i dopuszczal-
nego; 

16) stawce procentowej – należy przez to rozu-
mieć wzrost wartości nieruchomości spowo-
dowany ustaleniami planu, upoważniający do 
pobrania od właściciela albo użytkownika 
wieczystego jednorazowej opłaty w przypad-
ku jej zbycia, zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym; 

17) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy 
przez to rozumieć granicę wzdłuż terenów 
komunikacji publicznej wydzielonych pasów 
infrastruktury technicznej poza, którą nie mo-
że być wysunięte lico budynku. Dopuszcza się 
jej nieznaczne naruszenie dla zadaszeń wej-
ściowych, rzutu dachu, wykuszy, balkonów  
i elementów wystroju architektonicznego. 

§ 4. Określone w § 3 ust. 1 zasady zagospoda-
rowania terenu według rodzaju użytkowania 
obejmują: 

1) podstawowy rodzaj przeznaczenia (przezna-
czenie podstawowe w rozumieniu § 4 pkt 8); 

2) dopuszczalny rodzaj przeznaczenia (przezna-
czenie dopuszczalne w rozumieniu § 4 pkt 9); 

3) obszar o ustalonym w planie przeznaczeniu 
terenu jest określony na rysunku planu linia-
mi rozgraniczającymi obowiązującymi (ozna-
czony linią ciągłą) lub orientacyjnymi (ozna-
czony linią przerywaną); 

4) przebieg linii rozgraniczających obowiązują-
cych może być zmieniony tylko w trybie 
zmian w planie miejscowym; 

5) grunt położony w obszarze wydzielonym li-
niami rozgraniczającymi można przeznaczyć 
wyłącznie na cele mieszczące się w użytko-
waniu podstawowym, względnie przy do-
chowaniu warunków przewidzianych uchwałą 
i przepisami szczególnymi, na cele użytkowa-
nia dopuszczalnego w ustalonych propor-
cjach; 

6) nie przedstawione na rysunku planu przebiegi 
sieci infrastruktury technicznej oraz lokaliza-
cje związanych z nimi urządzeń określają za-
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sadę obsługi terenu w zakresie infrastruktury 
technicznej; 

7) na rysunku planu tereny wydzielone liniami 
rozgraniczającymi oznaczono symbolami zgod-
nie z ich podstawowym przeznaczeniem; 

8) wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczal-
ne linie zabudowy są liniami ustalającymi gra-
nicę lokalizacji obiektów kubaturowych w da-
nym terenie. 

Rozdział 2 

Przepisy obowiązujące w całym obszarze planu 

§ 5. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego. 

1. Forma i gabaryty budynków oraz ich usytu-
owanie w obrębie działki wraz z innymi elemen-
tami zagospodarowania – jak ogrodzenia, zieleń 
lub obiekty małej architektury, należy kształtować 
w dostosowaniu do cech lokalnego krajobrazu 
i wartościowych elementów występującej w okoli-
cy architektury, dlatego też ustala się: 

1) lokalizowanie zabudowy z zachowaniem 
określonych przez ustalenia planu w rozdziale 
III parametrów i wskaźników oraz wyznaczo-
nych na rysunku planu linii regulacyjnych za-
budowy, przy czym pas terenu pomiędzy linią 
zabudowy a linią rozgraniczająca wykorzy-
stywać można wyłącznie pod realizację: 

a) utwardzonego wjazdu na teren działki, 
dojścia do budynku, zadaszonego i osło-
niętego miejsca na pojemniki na odpady 
stałe, 

b) miejsc do parkowania, 

c) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

d) zieleń dekoracyjną i użytkową; 

2) dopuszcza się sytuowanie budynków w odle-
głościach mniejszych niż wynikające z warun-
ków technicznych, w szczególności w granicy 
działki, w przypadku: 

a) gdy lokalizacja taka nie stoi w sprzeczności 
z przepisami odrębnymi, w tym higienicz-
no – sanitarnymi, o bezpieczeństwie i hi-
gienie pracy, o ochronie przeciwpożarowej 
oraz o drogach publicznych, 

b) styku z terenami objętymi zakazem zabu-
dowy, w tym terenami otwartymi i użyt-
kowanymi rolniczo, za zgodą właściciela 
tych terenów. 

2. Rodzaj stosowanych materiałów budowla-
nych: 

1) tradycyjne materiały wykończeniowe,  
w szczególności: dachówka, cegła, kamień, 
drewno; 

2) dopuszcza się stosowanie substytutów imitu-
jących ww. tradycyjne materiały wykończe-
niowe; zakazuje się stosowania materiałów 
wykończeniowych typu blacha trapezowa, fa-
lista. 

3. Kolorystyka elewacji, w tym tynków i pokry-
cia dachowego: 

1) stosowanie dla tynków bieli oraz barw o ni-
skich i średnich stopniach nasycenia; 

2) stosowanie dla pokryć dachowych barw  
o wysokich stopniach nasycenia – czerwonej, 
zielonej, szarej, brązowej; 

3) dopuszcza się dla małych płaszczyzn stoso-
wanie barw nasyconych. 

4. Ogrodzenia działek widoczne od strony ulicy 
lub innych przestrzeni publicznych należy wyko-
nywać: 

1) dostosowując rozwiązania materiałowe i ko-
lorystyczne do cech architektury budynków; 

2) zakazując budowy murów granicznych od 
strony ulic; 

3) zakazując używania prefabrykatów betono-
wych. 

§ 6. Zasady ochrony środowiska, przyrody  
i krajobrazu kulturowego. 

1. Dla obszaru objętego planem ustala się za-
sady ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu 
kulturowego zgodnie z ustanowionymi, odrębny-
mi przepisami obowiązującymi w tym zakresie 
oraz z ustaleniami określonymi w przepisach ni-
niejszej uchwały paragrafu. 

2. W zakresie ochrony powietrza przed zanie-
czyszczeniem nakazuje się spełnienie warunków  
w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza,  
w tym nakazuje się stosowanie paliw ekologicz-
nych w paleniskach domowych (o niskiej zawarto-
ści związków siarki). 

3. W zakresie ochrony powierzchni ziemi i śro-
dowiska przed odpadami należy: 

1) gromadzenie i usuwanie odpadów komunal-
nych organizować zgodnie z regulacjami 
obowiązującymi w gminie; 

2) masy ziemne stanowiące grunt rodzimy, 
usuwanie lub przemieszczanie w związku  
z realizacją przedsięwzięcia wykorzystywać 
dla potrzeb niwelacji terenu (z zastrzeżeniem 
przepisów o ograniczeniu zmian naturalnego 
ukształtowania) lub realizacji elementów za-
gospodarowania terenu; 

3) przy realizacji robót ziemnych, w trakcie bu-
dowy wyegzekwować zdjęcie wierzchniej 
warstwy ziemi organicznej, jej odpowiednie 
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zdeponowanie oraz ponowne wykorzystanie. 

4. W zakresie ochrony terenów zieleni i warto-
ści krajobrazowych: 

1) nakazuje się ochronę lokalnych wartości krajo-
brazu oraz zieleni poprzez zachowanie i utrzy-
manie, w szczególności: 

a) naturalnego ukształtowania, 

b) skupisk zakrzewień i zadrzewień; 

2) kształtowanie nowej zieleni w sposób niekoli-
dujący z zabudową, wprowadzenie nasadzeń 
zgodnie z siedliskiem przy uwzględnieniu do-
celowej wysokości i rozłożystości oraz otwarć 
widokowych. 

5. Na terenie objętym planem i w jego najbliż-
szym otoczeniu z zasobów przyrodniczych brak 
jest obiektów objętych ochroną prawną, nie wy-
stępują złoża kopalin. 

§ 8 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 

1. Zobowiązuje się każdego, kto w trakcie pro-
wadzenia robót budowlanych i ziemnych odkrył 
przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, 
iż jest on zabytkiem: 

a) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić 
lub zniszczyć ukryty przedmiot, 

b) zabezpieczyć przy użyciu dostępnych środ-
ków ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, 

c) niezwłocznie zawiadomić o tym Lubuskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,  
a jeśli to nie jest możliwe Burmistrza Czer-
wieńska. 

2. Na terenach objętych planem i w jego pobli-
żu brak jest obiektów i terenów wpisanych do re-
jestru zabytków i do ewidencji zabytków oraz brak 
jest stanowisk archeologicznych. 

§ 9. Szczegółowe zasady i warunki scalania  
i podziału nieruchomości. 

1. Ustalenia planu odnoszące się do przezna-
czenia poszczególnych terenów obowiązują nieza-
leżnie od istniejących i planowanych podziałów na 
działki gruntowe. 

2. Warunek obsługi wydzielonej działki budow-
lanej, uznaje się za spełniony, jeśli styka się ona co 
najmniej z niepubliczną drogą wewnętrzną o mi-
nimalnej szerokości 3,5m. 

§ 10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budo-
wy systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej. 

1. W zakresie komunikacji ustala się: 

1) dojazd do terenów działek z dróg dojazdo-
wych, podłączonych do drogi wojewódzkiej 

nr ewid. dz. 279 (ul. Składowej); 

2) na każdej działce przewidziane są co najmniej 
dwa miejsca postojowe, jedno w garażu, dru-
gie przed garażem, a dla osób odwiedzających 
przewiduje się miejsca postojowe wzdłuż dro-
gi gminnej. 

2. W zakresie infrastruktury technicznej ustala 
się: 

1) odprowadzenie ścieków: 

a) odprowadzenie ścieków sanitarnych do 
istniejącej sieci kanalizacyjnej w ulicy 
Składowej; 

2) odprowadzanie wód deszczowych: 

a) dopuszcza się spływ powierzchniowy wód 
opadowych lub odprowadzenie do sieci 
kanalizacyjnej, 

b) dopuszcza się gromadzenie wód opado-
wych na terenach zainwestowanych z ich 
gospodarczym wykorzystaniem; 

3) zaopatrzenie w wodę przewidziano z istnieją-
cej sieci wodociągowej w ulicy Składowej; 

4) zaopatrzenie w energię elektryczną z trafosta-
cji na terenie miejscowości; 

5) zaopatrzenie w ciepło z lokalnych źródeł cie-
pła z obowiązkowym stosowaniem czynnika 
grzejnego w kotłowniach w postaci paliwa 
ekologicznego; 

6) usuwanie nieczystości poprzez gromadzenie 
odpadów stałych z uwzględnieniem ich se-
gregacji na terenie działek i odbiór odpadów 
w systemie zorganizowanym pod nadzorem 
gminy poprzez odbiorcę odpadów. 

§ 11. Na terenach, o których mowa w § 1 ust. 2 
ustala się następujące tymczasowe sposoby zago-
spodarowania terenu: 

1) użytkowanie dotychczasowe; 

2) uporządkowanie istniejącej zieleni i wprowa-
dzenie nowych nasadzeń zgodnie z projektem 
zagospodarowania działki; 

3) wygrodzenie terenu działki. 

§ 12. Ustala się 30% stawkę służącą naliczaniu 
opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym dla terenów położonych  
w granicach planu. 

Rozdział 3 

Warunki zagospodarowania dla poszczególnych 
terenów 

§ 13. Ustalenia dotyczące terenów oznaczo-
nych w planie symbolem MN: przeznaczenie pod-
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stawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzin-
na, wolnostojąca. 

1. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) nieuciążliwa działalność handlowa, usługowa 
w formie zintegrowanej z budynkiem miesz-
kalnym, w tym biura, gabinety. 

2. Parametry i wskaźniki zagospodarowania te-
renu: 

1) nakazuje się: 

a) powierzchnia zabudowy do 30%, 

b) powierzchnia biologicznie czynna powyżej 
50%, 

c) zapewnienie co najmniej 1 miejsca posto-
jowego i 1 miejsce w garażu, a w przypad-
ku prowadzenia działalności gospodarczej 
– indywidualnie do zamierzonego sposobu 
użytkowania, jednak nie mniej niż 1 miej-
sce postojowe na każde 30m2 rozpoczętej 
powierzchni użytkowej lokalu, 

d) wjazd na teren działki od drogi oznaczonej 
symbolem KDW, 

e) zapewnienie miejsca na pojemniki na od-
pady stałe; 

2) dopuszcza się: 

a) lokalizację obiektów wolnostojących, tj. po-
mieszczeń gospodarczych lub garażu, któ-
rych powierzchnia zabudowy nie przekracza 
40m2, 

b) nasadzenia drzew i krzewów, 

c) lokalizację elementów małej architektury  
i rekreacji, 

d) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej dla obsługi działki; 

3) zakazuje się: 

a) budowy na działce garaży wolnostojących 
i zintegrowanych powyżej dwóch stano-
wisk, 

b) wydzielania działek, dla których szerokość 
frontu jest mniejsza niż 20,0m i o po-
wierzchni mniejszej niż 400m2. 

3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy: 

1) nakazuje się: 

a) wysokość budynku mieszkalnego – od  
2 do 3 kondygnacji nadziemnych i nie wyż-
sza niż 12m, 

b) wysokość budynku gospodarczego lub ga-
rażowego 1 kondygnacja i nie wyższa niż 
6m, 

c) dachy spadziste, dwu lub wielopołaciowe 
o nachyleniu od 30o do 45o; 

2) dopuszcza się: 

a) dla budynków gospodarczych i garażo-
wych stosowanie dachów płaskich. 

§ 14. Ustalenia dotyczące terenów oznaczo-
nych w planie symbolem LS: przeznaczenie pod-
stawowe – zieleń urządzona i nieurządzona, las. 

1. Przeznaczenie dopuszczalne: 

a) przekształcenie terenu w zieleń parkową, re-
kreacyjną. 

2. Parametry i wskaźniki zagospodarowania te-
renu. 

1) nakazuje się: 

a) zachowanie 100% terenu jako zieleni bio-
logicznie czynnej w postaci drzew, za-
drzewień, zakrzewień, małych przestrzeni 
otwartych; 

2) dopuszcza się: 

a) realizację ścieżek pieszych, pieszo – rowe-
rowych, ścieżek edukacyjnych, 

b) lokalizację elementów małej architektury, 
w tym ławki, śmietniki, 

c) oznaczenia informacyjno - turystyczne 
szlaków i elementów przyrodniczych; 

3) zakazuje się: 

a) wycinki drzew, chyba że są to zabiegi pie-
lęgnacyjne, 

b) grodzenia terenu, 

c) lokalizacji obiektów kubaturowych. 

§ 15. Ustalenia dotyczące terenów oznaczo-
nych w planie symbolem KDW – tereny dróg lo-
kalnych, KX - droga piesza, dla których: 

1. Nakazuje się: 

zachowanie szerokości w liniach rozgraniczających 
wg rysunku planu; 

2. Dopuszcza się:  

a) realizację sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej, 

b) nasadzenia zieleni ozdobnej i organizację 
skwerów, 

c) realizację elementów małej architektury, 

d) lokalizację urządzeń i obiektów służących 
ograniczeniu uciążliwości komunikacyjnej. 

3. Zakazuje się: 

a) lokalizacji obiektów kubaturowych trwale 



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                              poz. 1832 
Województwa Lubuskiego Nr 100 
 

7873 

związanych z gruntem innych niż dopusz-
czone. 

Rozdział 4 

Przepisy końcowe 

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Czerwieńska. 

§ 17. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

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

Przewodniczący Rady 
Leszek Jędras 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XXVIII/206/06 
Rady Miejskiej w Czerwieńsku 

z dnia 28 czerwca 2006r. 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XXVIII/206/06 
Rady Miejskiej w Czerwieńsku 

z dnia 28 czerwca 2006r. 
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Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr XXVIII/206/06  

Rady Miejskiej w Czerwieńsku  
z dnia 28 czerwca 2006r. 

Rozstrzygnięcie 

o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które należą do zadań wła-
snych gminy oraz zasad ich finansowania, zgod-

nie z przepisami o finansach publicznych 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), art. 7 
ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy z dnia 8 marca 1990r o sa-
morządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142  
poz. 1591 z późn. zmianami) i art. 111 ust. 2 pkt 1 
ustawy z 26 listopada 1998r. o finansach publicz-
nych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn. zmia-
nami) Rada Miejska w Czerwieńsku rozstrzyga co 
następuje: 

1. Sposób realizacji zapisanych w planie inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej, któ-
re należy do zadań własnych gminy: 

1.1. Teren objęty miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego w granicach 
określonych w załączniku Nr 1 na rysunku 
planu. 

       Przewidywany zakres i termin realizacji: 

− sieć wodociągowa o długości 60,0mb, re-
alizacja w jednym etapie, 

− sieć kanalizacji ogólnospławnej o długości 
60,0mb, realizacja w jednym etapie, 

− sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia 
o długości 110,0mb, realizacja w jednym 
etapie, 

− sieć gazowa średniego ciśnienia o długości 
60,0mb, realizacja w jednym etapie, 

− sieć dróg wewnętrznych  

− o szerokości jezdni 6,0m, o długości 
30,0mb,  

− o szerokości jezdni 3,5m, o długości 
30,0mb 

 realizacja po ułożeniu w danej drodze 
wszystkich przewidywanych planem sieci 
infrastruktury technicznej. 

Zakres realizacji wymienionych powyżej 
sieci nie obejmuje: 

− realizacji przyłączy, których wykonanie 
musi nastąpić przed budową sieci dróg, 

− budowy linii energetycznej średniego na-
pięcia,  

których budowa nie należy do zadań wła-
snych gminy. 

2. Zasady finansowania zapisanych w planie 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej, które należą do zadań własnych gminy, 
zgodnie z przepisami o finansach publicz-
nych.  

       Tereny objęte planem miejscowym w grani-
cach określonych w załączniku Nr 1 na rysun-
ku planu: 

− finansowanie zadań związanych z realiza-
cją sieci wodociągowej, sieci kanalizacyj-
nej, linii energetycznej nn i dróg we-
wnętrznych nastąpi ze środków własnych 
gminy, 

− finansowanie zadań związanych z realiza-
cją sieci gazowej nastąpi ze środków wła-
snych operatora. 

Załącznik Nr 4 
do uchwały Nr XXVIII/206/06  
Rady Miejskiej w Czerwieńsku  

z dnia 28 czerwca 2006r. 
 

Rozstrzygnięcie 

w sprawie uwag wniesionych do projektu planu 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. 
zm.) Rada Miejska w Czerwieńsku rozstrzyga, co 
następuje: 

Do projektu miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Czerwieńsk obejmują-
cego teren przy ul. Składowej wyłożonego do pu-
blicznego wglądu wraz z prognozą skutków wpły-
wu ustaleń planu na środowisko w Urzędzie Gmi-
ny i Miasta w Czerwieńsku w dniach od 23 maja 
2006r. do 13 czerwca 2006r., nie wniesiono uwag 
zgodnie z wykazem uwag stanowiącym integralną 
część dokumentacji formalno - prawnej prac plani-
stycznych. 
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1831 
 

UCHWAŁA NR XXXVIII/268/06 
RADY GMINY BRODY 

 
z dnia 5 października 2006r. 

 
w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Brody 

oraz dalszego postępowania z nimi 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1,  
art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  
o samorządzie gminnym (t. j. z 2001r. Dz. U. Nr 142 
poz. 1591 ze zm.: z 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220,  
Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz.1806;  
z 2003r. Dz. U. 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), art. 11 ust. 1 i ust. 3 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwie-
rząt (Dz. U. z 2003r. Nr 106 poz. 1002), § 1 - 7 rozpo-
rządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad  
i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt 
(Dz. U. Nr 116, poz. 753) oraz art. 3 ust. 2 pkt 5 
ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132 poz. 622 
z późn.  zm.) po uzgodnieniu z Powiatowym Leka-
rzem Weterynarii w Żarach z siedzibą w Lubsku i po 
zasięgnięciu opinii Towarzystwa Opieki nad Zwie-
rzętami w Zielonej Górze uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przez zwierzęta bezdomne rozumie się 
zwierzęta domowe lub gospodarskie, które ucie-
kły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez 
człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia ich 
właściciela lub innej osoby, pod którą opieką zwie-
rzę dotąd pozostawało. 

§ 2. 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt 
prowadzone będzie w sposób następujący: 

1) stały w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń 
z terenu Gminy dotyczących pozostawionych 
bez opieki zwierząt, w szczególności chorych 
lub powodujących zagrożenie bezpieczeństwa 
lub 

2) okresowy w odniesieniu do znacznych obsza-
rów gminy oraz znacznej ilości zwierząt w ra-
zie stwierdzenia takiej konieczności przez Po-
wiatowego Lekarza Weterynarii lub Wójta 
Gminy w oparciu o informacje uzyskane od 
mieszkańców danego obszaru o zwiększonej 
liczbie bezdomnych zwierząt. 

2. Akcje doraźne uzasadnione ochroną zdrowia  
i życia ludzi oraz niesieniem pomocy zwierzętom,  
o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 będą prowadzo-
ne w każdym czasie i miejscu bez konieczności 
zachowania terminu i trybu określonego w § 3 ust. 2. 

3. Zwierzęta wyłapane, które pokąsały człowie-
ka lub są podejrzane o wściekliznę, która podlega 
obowiązkowi zwalczania będą dostarczone do 
miejsc wskazanych przez Inspekcję Weterynaryjną 
w celu przeprowadzenia badań i ustalenia dalsze-
go z nimi postępowania. 

§ 3. 1. Termin okresowego wyłapywania zwie-
rząt oraz granice terenu, na którym będą wyłapy-
wane wyznaczony zostanie odrębnym zarządze-
niem Wójta Gminy w porozumieniu z Powiato-
wym Lekarzem Weterynarii w Żarach z siedzibą  
w Lubsku. 

2. Zarządzenie zostanie podane do publicznej 
wiadomości, co najmniej 21 dni przed planowanym 
terminem wyłapywania zwierząt przez wywieszenie 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Brodach oraz 
na tablicach ogłoszeń w sołectwach obejmujących 
obszar objęty wyłapywaniem zwierząt. 

3. W zarządzeniu podane zostaną następujące 
informacje: 

1) termin wyłapywania; 

2) granice terenu, na którym zwierzęta będą wy-
łapywane; 

3) nazwa podmiotu wykonującego wyłapywanie; 

4) adres schroniska, z którym uzgodniono umiesz-
czanie zwierząt bezdomnych. 

§ 4. 1. Zwierzęta bezdomne będą wyłapywane 
przez podmiot posiadający zezwolenie prowadze-
nia tego typu usług, o ile odrębne przepisy wyma-
gają takiego zezwolenia. 

2. Szczegółowe obowiązki tego podmiotu zostaną 
określone w umowie cywilnoprawnej. 

3. Nazwa i adres podmiotu wykonującego 
usługi zostanie podany do wiadomości Komen-
danta Komisariatu Policji w Lubsku oraz Powiato-
wego Lekarza Weterynarii w Żarach z siedzibą  
w Lubsku. 

4. Transport zwierząt powinien odbywać się 
środkami do tego przystosowanymi zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami. 

5. Używane przy wyłapywaniu zwierząt bez-
domnych urządzenia i środki nie mogą stwarzać 
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zagrożenia dla ich życia i zdrowia, ani zadawać im 
cierpień. 

§ 5. 1. Zgłoszenie o zwierzętach bezdomnych 
na terenie gminy przyjmuje Urząd Gminy Brody. 

2. Wyłapywane bezdomne zwierzęta zostaną 
umieszczone w schronisku dla bezdomnych zwie-
rząt, z którym w danym okresie Gmina będzie po-
siadała zawartą umowę lub uzgodnione przyjęcie 
zwierzęcia do schroniska bez zawarcia umowy. 

3. Schronisko dla Zwierząt zapewnia opiekę 
bezdomnym zwierzętom przez okres umożliwiają-
cy odnalezienie właścicieli lub znalezienie nowych 
opiekunów. 

§ 6. 1. Koszty wyłapywania bezdomnych zwie-
rząt pokrywane będą z budżetu Gminy, z zastrze-
żeniem § 6 pkt 2. 

2. W przypadku ustalenia właściciela zwierzę-
cia, które zostało schwytane, właściciel ponosi 
koszty związane z jego wyłapaniem i utrzymywa-
niem (w tym koszty opieki weterynaryjnej) w wy-
sokości wynikającej z obowiązującej umowy  
z podmiotem wyłapującym bezdomne zwierzęta, 
cennika lecznicy zwierząt i cennika w schronisku. 
Koszty te właściciel zwierzęcia ponosi niezależnie 

od konsekwencji przewidzianych prawem z tytułu 
pozostawienia zwierzęcia bez właściwego dozoru  
i ewentualnej odpowiedzialności za szkody spo-
wodowane przez zwierzę. 

3. Zwierzęta umieszczone w schronisku będą 
zwracane właścicielom po uiszczeniu opłat, o któ-
rych mowa w § 6 pkt 2, które właściciele mają 
obowiązek wpłacić na konto Urzędu Gminy  
w Brodach w wysokości wynikającej z podpisa-
nych w danym roku kalendarzowym umów lub 
kosztów określonych przez schronisko, które przy-
jęło zwierzę bez zawartej umowy. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz po-
przez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy w Brodach. 

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

Przewodniczący Rady  
Andrzej Turowski 

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

1832 
 

UCHWAŁA NR XLVI/278/200 
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY 

 
z dnia 5 października 2006r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego  

w obrębie geodezyjnym Nowiny Wielkie, gmina Witnica 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samrządzie gminnym (tekst jed-
nolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmiana-
mi) art. 20 ust. 1, art. 29 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 ze zmia-
nami), uchwala się, co następuje 

Rozdział 1 

Ustalenia ogólne 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwałami: Nr XXXIV/207/05 
z dnia 28 września 2005r. i Nr XXXVIIl/226/05  
z dnia 8 grudnia 2005r. Rady Miejskiej w Witnicy  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go, po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta i gminy Witnica uchwa-
lonego uchwałą Nr XXII/118/2004r. Rady Miejskiej 

w Witnicy z dnia 30 września 2004r., uchwala się 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzenne-
go terenu położonego w obrębie geodezyjnym 
Nowiny Wielkie, gmina Witnica zwany dalej pla-
nem. 

§ 2. 1. Planem objęty jest teren położony w ob-
rębie Nowiny Wielkie przy ulicach: Asfaltowej i Ko-
lejowej w granicach określonych w załączniku Nr 1. 

2. Przedmiotem planu jest zabudowa usługo-
wa, zieleń urządzona, parkingi z zielenią i tereny 
leśne. 

3. Integralnymi częściami planu są następujące 
załączniki do niniejszej uchwały:  

1) rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący za-
łącznik Nr 1; 

2) wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta  
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i gminy Witnica w skali 1:25000 stanowiący 
załącznik Nr 2; 

3) rozstrzygnięcia w sprawie wniesionych uwag 
do projektu planu stanowiące załącznik Nr 3; 

4) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwesty-
cji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
należą do zadań własnych gminy oraz zasa-
dach ich finansowania, stanowiące załącznik 
Nr 4. 

§ 3. 1. Na obszarze objętym planem ustala się 
podział na następujące tereny oznaczone symbo-
lami: 

1) U - tereny zabudowy usługowej; 

2) ZP,U - tereny zieleni urządzonej i usług; 

3) ZL,U - tereny leśne - ośrodka transportu le-
śnego; 

4) ZL - tereny leśne - upraw. 

2. Na obszarze objętym planem w zakresie 
ochrony środowiska, z uwagi na położenie na Ob-
szarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 
GZWP (Nr 137 ONO), obowiązuje: 

1) zakaz odprowadzania zanieczyszczeń do wód 
i gruntu; 

2) ochrona całego obszaru przed zrzutem zanie-
czyszczeń; 

3) wykonanie zabezpieczeń przed skażeniem 
wód podziemnych. 

3. Na obszarze objętym planem w zakresie za-
sad ochrony dziedzictwa kulturowego ustala się  
w razie ujawnienia przy pracach ziemnych przed-
miotu zabytkowego obowiązek wstrzymania wszyst-
kich robót, zabezpieczenie przed zniszczeniem  
i niezwłoczne powiadomienie o przedmiocie Wo-
jewódzkiego Konserwatora Zabytków lub Burmi-
strza Miasta i Gminy Witnica. 

4. Ustalenia planu składają się z: 

1) ustaleń ogólnych, zawartych w niniejszym 
rozdziale; 

2) ustaleń szczegółowych, zawartych w rozdziale 
2 i 3; 

3) postanowień końcowych, zawartych w roz-
dziale 4. 

5. Dla poszczególnych terenów mają zastoso-
wanie wszystkie rodzaje ustaleń. 

Rozdział 2 

Ustalenia szczegółowe 

§ 4. 1. Na terenie oznaczonym symbolem U 
ustala się:  

1) przeznaczenie pod usługi; 

2) w budynkach usługowych dopuszczenie 
mieszkań o powierzchni nieprzekraczającej 
30% powierzchni całkowitej budynku; 

3) wykorzystanie terenu niewykorzystanego pod 
zabudowę, dojazdy i parkingi pod urządzoną 
zieleń. 

2. W zakresie ochrony środowiska ustala się: 

1) udział powierzchni biologicznie czynnej nie 
mniejszy niż 20% powierzchni działki; 

2) uzupełnienie zadrzewień w dostosowaniu do 
istniejących gatunków drzew. 

3. W zakresie zagospodarowania terenu i kształ-
towania zabudowy ustala się: 

1) powierzchnię zabudowy nie większą niż 50% 
powierzchni działki, obejmującą budynki ist-
niejące, rozbudowywane, przebudowywane  
i nadbudowywane oraz nowe; 

2) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone 
na rysunku planu w odległości nie mniejszej 
niż 9,0m od granicy z ulicą Asfaltową i odsu-
nięte od istniejących linii elektroenergetycz-
nych na szerokość korytarzy technicznych  
w okresie ich utrzymywania; 

3) dopuszczenie od strony ulicy Asfaltowej wy-
sunięcia na odległość do 3,0m poza linię za-
budowy takich elementów budynku, jak: gan-
ki, tarasy, werandy oraz schody; 

4) wysokość budynków mierzoną od poziomu 
terenu przy naj niżej położonym wejściu do 
budynku do najwyżej położonej krawędzi da-
chu mniejszą niż 11,0m; 

5) umieszczenie poziomu parteru budynku nie 
wyżej niż 1,20m nad poziomem terenu przed 
naj niżej położonym wejściem do budynku; 

6) przy przebudowie istniejących budynków 
obowiązek wprowadzenia zmian w elewa-
cjach frontowych (od ulicy Asfaltowej) z pod-
kreśleniem rytmicznego i drobniejszego po-
działu, zmianę materiałów i kolorystyki, 
wprowadzenie daszków nad wejściami oraz 
attyk z dachami wysokimi, symetrycznymi, 
dwuspadowymi, o nachyleniu połaci pod ką-
tem od 38° do 50°; 

7) przy rozbudowie, nadbudowie i budowie no-
wych budynków obowiązek nachylenia połaci 
dachowych pod kątem od 38° do 50°; 

8) dopuszczenie zastosowania okien połacio-
wych, lukarn i wystawek; 

9) dopuszczenie włączenia fragmentu terenu 
wydzielonego liniami podziału wewnętrznego 
oznaczonego symbolem K do drogi woje-
wódzkiej; 
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10) na fragmencie terenu oznaczonym symbolem 
K wykluczenie wznoszenia ogrodzeń, murków 
oraz innych urządzeń i obiektów nadtereno-
wych, a także wprowadzania zadrzewień i za-
krzewień; 

11) przy granicy z terenem ZL,U umieszczenie 
parkingów i placów dostawczych; 

12) zakaz ustawiania reklam wolnostojących; 

13) zakaz umieszczania, w granicach z ulicą Asfal-
tową, ogrodzeń wyższych niż 1,2m, w pozo-
stałych granicach - wyższych niż 1,4m; 

14) wykluczenie pełnych ogrodzeń. 

4. W zakresie zasad podziału nieruchomości 
ustala się: 

1) dopuszczenie podziału terenu na działki o po-
wierzchni nie mniejszej niż 500m2, z zakazem 
dostępu z drogi wojewódzkiej; 

2) kąt położenia boku działek w stosunku do 
wschodniej granicy terenu (z ul. Asfaltową) 
zbliżony do 90° z tolerancją ±10°. 

5. W zakresie komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej ustala się:  

1) obsługę komunikacyjną: 

a) istniejącym wjazdem z ul. Asfaltowej zgod-
nie z oznaczeniem w załączniku Nr 1,  

b) dopuszczenie wjazdu z ul. Kolejowej pro-
wadzonego przy granicy z terenem ZL,U, 

c) parkowanie w granicach własnej działki  
z uwzględnieniem co najmniej 2 miejsc 
parkingowych na potrzeby własne i perso-
nelu oraz nie mniej niż 2 miejsc na 100 m2 
powierzchni ogólnej na potrzeby klientów; 

2) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektrycz-
ną w oparciu o sieci uzbrojenia istniejącego  
i umieszczanego w ulicach stycznych do pla-
nu (ulice Asfaltowa i Kolejowa); 

3) utrzymanie napowietrznych linii elektroener-
getycznych z dopuszczeniem ich skablowania: 

- po trasie istniejącego przebiegu, 

- z przebiegiem przez teren wyłączony z za-
budowy nieprzekraczalnymi liniami zabu-
dowy; 

4) dopuszczenie indywidualnego gromadzenia 
ścieków w szczelnych zbiornikach bezodpły-
wowych, do czasu wybudowania grupowego 
systemu kanalizacji sanitarnej; 

5) obowiązek czasowego gromadzenia odpadów 
komunalnych w pojemnikach. 

§ 5. 1. Na terenie oznaczonym symbolem ZP,U 
ustala się przeznaczenie pod zabudowę usługową  
i zieleń urządzoną w tym: 

1) zabudowę o przeznaczeniu administracyjnym, 
socjalnym, gospodarczym z dopuszczeniem 
punktu gastronomicznego oraz budynku mu-
zeum (pawilonu wystawowego); 

2) park, ozdobny ogród z obiektami ekspozycji 
(dinozaury), obiektami małej i użytkowej ar-
chitektury; 

3) ścieżki sprawnościowe i spacerowe. 

2. W zakresie ochrony środowiska ustala się: 

1) udział powierzchni biologicznie czynnej nie 
mniejszy niż 50% powierzchni działki; 

2) zachowanie drzewostanu i uzupełnienie zie-
leni parkowej zielenią ozdobną i gatunkowo 
zróżnicowaną; 

3) zakaz kanalizowania istniejącego cieku i za-
pewnienie warunków zachowania odpływu 
wód z tego cieku. 

3. W zakresie zagospodarowania terenu i kształ-
towania zabudowy ustala się: 

1) obowiązek kompleksowego z terenem ZL za-
gospodarowania w zakresie ścieżki dydak-
tycznej wprowadzonej w rejonie oznaczonym, 

2) wyposażenie w budowle i urządzenia związa-
ne ze ścieżką dydaktyczną; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie  
z przepisami szczegółowymi uwzględniające: 

a) tereny leśne, rów melioracyjny oraz drogę 
publiczną styczną do planu, 

b) zakaz umieszczania budynków w granicy 
zachodniej z terenem ZL,U, jeśli oba tere-
ny nie stanowią własności tego samego 
właściciela; 

4) powierzchnię zabudowy nie większą niż 10% 
powierzchni działki; 

5) wysokość obiektu mierzoną od poziomu tere-
nu przy najniżej położonym wejściu do bu-
dynku do najwyżej położonej krawędzi dachu 
mniejszą niż 10,0m; 

6) zastosowanie dachów symetrycznych, prefe-
rowanych dwuspadowych, z dopuszczeniem 
wielospadowych z kalenicą nie krótszą niż po-
łowa długości budynku; 

7) nachylenie połaci dachowych pod kątem od 
38o do 50o; 

8) dopuszczenie zastosowania okien połacio-
wych, lukarn i wystawek; 
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9) zewnętrzne wykończenie ścian z dopuszcze-
niem zastosowania takich materiałów jak 
drewno, tynk, cegła licówka; 

10) dopuszczenie zagospodarowania tymczaso-
wego z rozmieszczeniem punktowym konte-
nerów w konstrukcji przenośnej nie wyższych 
niż 5,0m za palisadą lub przesłoną licowaną 
drewnem albo cegłą; 

11) zakaz ustawiania reklam wolnostojących. 

4. W zakresie zasad podziału nieruchomości  
- ustala się zakaz podziału terenu.  

5. W zakresie komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej ustala się: 

1) dojazd z drogi gminnej (ul. Kolejowa); 

2) odprowadzenie wód deszczowych do gruntu 
w granicach działki; 

3) doprowadzenie sieci technicznych z ul. Kole-
jowej; 

4) zaopatrzenie w energię elektryczną z dopusz-
czeniem bez obciążania kosztami zarządzają-
cego siecią, przebudowania istniejących elek-
troenergetycznych sieci napowietrznych na 
doziemne: 

- po trasie istniejącego przebiegu, 

- z przebiegiem przez teren wyłączony z za-
budowy nieprzekraczalnymi liniami zabu-
dowy; 

5) umieszczenie wszelkich niezbędnych dla pra-
widłowego funkcjonowania obszaru obiektów 
i urządzeń, a w szczególności obiektów ob-
sługi technicznej, dopuszczone w sposób 
zgodny z przepisami szczególnymi i zasadami 
współżycia społecznego. 

§ 6. 1. Na terenie oznaczonym symbolem ZL,U 

1) utrzymuje się przeznaczenie leśne – ośrodek 
transportu leśnego. 

2. W zakresie ochrony środowiska ustala się: 

1) udział powierzchni biologicznie czynnej nie 
mniejszy niż 20% powierzchni działki; 

2) przy przebudowie ogrodzeń zakaz ogrodzeń 
pełnych i wyższych niż 1,6m; 

3) przeznaczenie pod zieleń terenów nie wyko-
rzystanych pod place i budynki; 

4) ograniczenie uciążliwości inwestycji do granic 
terenu, do którego inwestor ma tytuł prawny.  

3. W zakresie zagospodarowania terenu i kształ-
towania zabudowy ustala się: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone 
na rysunku planu, uwzględniające zakaz 

umieszczania nowych budynków na granicy 
działki; 

2) powierzchnię zabudowy nie większą niż 40% 
powierzchni działki; 

3) w budynkach rozbudowywanych, nadbudo-
wywanych i nowych: 

a) wysokość do 8,0m, 

b) zakaz nadbudowy budynku umieszczone-
go bezpośrednio przy granicy działki, 

c) obowiązek ustawienia kalenic dachów bu-
dynków równolegle lub prostopadle do ka-
lenicy budynku istniejącego, 

d) jednakowy rodzaj dachu na wszystkich 
budynkach, preferowany dach dwuspa-
dowy symetryczny o nachyleniu połaci da-
chowych pod kątem od 25° do 45°. 

4. W zakresie zasad podziału nieruchomości 
ustala się zakaz podziału terenu. 

5. W zakresie komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej ustala się:  

1) obsługę komunikacyjną: 

a) wjazd istniejący z drogi wojewódzkiej  
(ul. Asfaltowa) zgodnie z oznaczenIem  
w załączniku Nr 1, dopuszczony inny z dro-
gi gminnej (ul. Kolejowa); 

b) parkowanie w granicach własnej działki; 

2) odprowadzenie ścieków do grupowego sys-
temu kanalizacji sanitarnej, a do czasu wybu-
dowania tego systemu dopuszczenie indywi-
dualnego gromadzenia ścieków w szczelnych 
zbiornikach bezodpływowych; 

3) zaopatrzenie w wodę istniejące z wodociągu 
grupowego; 

4) zaopatrzenie w energię elektryczną z istnieją-
cej stacji transformatorowej 15/0,4kV, z do-
puszczeniem nowej stacji słupowej lub wbu-
dowanej; 

5) obowiązek czasowego gromadzenia odpadów 
komunalnych w pojemnikach. 

§ 7. 1 Na terenach oznaczonych symbolem ZL 
utrzymuje się przeznaczenie leśne – uprawy. 

2. Dopuszcza się prowadzenie ścieżki eduka-
cyjnej w miejscu oznaczonym, z zagospodarowa-
niem w powiązaniu z terenem ZP,U, z wyposaże-
niem w obiekty użytkowe i małej architektury, 
obiekty ekspozycji i tablice informacyjne zgodnie  
z przepisami szczególnymi. 

3. W zakresie zasad podziału nieruchomości 
ustala się zakaz podziału. 



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                              poz. 1832 
Województwa Lubuskiego Nr 100 
 

7882 

4. Dopuszcza się uzupełnienie zadrzewień  
w dostosowaniu do istniejących gatunków drzew, 
z zagospodarowaniem zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi. 

Rozdział 3 

Ustalenia dla komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej 

§ 8. W zakresie obsługi komunikacyjnej i inży-
nieryjnej na obszarze objętym planem ustala się: 

1) obsługę komunikacyjną obszaru: 

a) z dojazdami: 

- istniejącymi z drogi wojewódzkiej  
(ul. Asfaltowa), 

- z drogi gminnej, w tym z dopuszczony-
mi dojazdami, które mogą zastąpić do-
jazdy z drogi wojewódzkiej, 

b) z lokalizacją miejsc parkowania według 
ustaleń szczegółowych; 

2) rozmieszczenie sieci infrastruktury technicznej 
(wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, teleko-
munikacyjnej i elektroenergetycznej) w liniach 
rozgraniczenia dróg, a w terenach przeznaczo-
nych na inne cele dopuszczone w sposób 
zgodny z ustaleniami planu, przepisami szcze-
gólnymi i zasadami współżycia społecznego; 

3) do czasu wybudowania grupowego systemu 
kanalizacji sanitarnej, dopuszczenie indywi-
dualnego gromadzenia ścieków w szczelnych 
zbiornikach bezodpływowych; 

4) odprowadzenie wód deszczowych zgodnie  
z przepisami szczególnymi; 

5) zachowanie odpływu wód zgodnie z przepi-
sami szczególnymi; 

6) zaopatrzenie w wodę ze zbiorczego systemu 
zaopatrzenia w wodę z ujęcia wody umiesz-
czonego poza obszarem opracowania; 

7) dopuszczenie lokalizacji studni głębinowych 
obowiązujących w gminie; 

8) zaopatrzenie w energię elektryczną: 

a) z dopuszczeniem, bez obciążania kosztami 
zarządzającego siecią, przebudowania ist-
niejących elektroenergetycznych sieci na-
powietrznych na doziemne: 

- po trasie istniejącego przebiegu, 

- w liniach rozgraniczenia dróg, 

- z przebiegiem przez teren wyłączony  
z zabudowy nieprzekraczalnymi liniami 
zabudowy oraz dojazdów, 

b) z zasilaniem ze stacji transformatorowej 
15/0,4kV istniejącej, poza granicami niniej-
szego planu, z dopuszczeniem stosownie 
do potrzeb nowej stacji z lokalizacją na te-
renie ZP,U. 

Rozdział 4  

Postanowienia końcowe 

§ 9. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się 
stawkę w wysokości 0% wzrostu wartości nieru-
chomości. 

§ 10. Zmienia się przeznaczenie gruntów le-
śnych na cele nie leśne o łącznej powierzchni 
0,35ha. 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Witnica. 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Lubuskiego i podlega publika-
cji na stronie internetowej gminy. 

Przewodnicząca Rady 
Krystyna Sikorska 
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Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XLVI/278/2006  

Rady Miejskiej w Witnicy 
z dnia 5 października 2006r. 
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Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XLVI/278/2006  

Rady Miejskiej w Witnicy 
z dnia 5 października 2006r. 
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Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XLVI/278/2006  

Rady Miejskiej w Witnicy 
z dnia 5 października 2006r. 

Rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do 
projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu miejscowości Nowiny 

Wielkie 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami), 
Rada Miejska w Witnicy rozstrzyga co następuje: 

W związku z brakiem uwag do projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
fragmentu miejscowości Nowiny Wielkie wyłożo-
nego do wglądu publicznego wraz z prognozą  
w dniach od 8 do 28 sierpnia br z nieprzekraczal-
nym terminem składania uwag do dnia 11 wrze-
śnia br., nie rozstrzyga się o sposobie ich zała-
twienia. 

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XLVI/278/2006  

Rady Miejskiej w Witnicy 
z dnia 5 października 2006r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zadań z za-
kresu infrastruktury technicznej oraz zasad finan-

sowania 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami), 
Rada Miejska w Witnicy rozstrzyga co następuje: 

§ 1. Brak inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej służących zaspokojeniu zbiorowych 
potrzeb mieszkańców stanowiących zadania wła-
sne gminy w obszarze miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego. 

§ 2. Koszty realizacji infrastruktury technicznej 
obciążają inwestora. 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XLVIII/462/06 
RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH 

 
z dnia 6 października 2006r. 

 
w sprawie udzielania pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji oraz na tworzenie nowych 
miejsc pracy związanych z nowymi inwestycjami, przeznaczonej dla przedsiębiorców prowadzących 

działalność gospodarczą na terenie Gminy Słubice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze 
zm.) w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia  
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lo-
kalnych (tekst jednolity z 2006 roku Dz. U. Nr 121, 
poz. 844 ze zm.) oraz § 1 pkt 1 i § 6 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2006r. w sprawie 
udzielania przez gminy pomocy regionalnej na 
wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie no-
wych miejsc pracy związanych z nową inwestycją 
(Dz. U. Nr 142, poz. 1017) uchwala się, co następu-
je: 

§ 1. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości 
grunty, budowle i budynki, które służą do prowa-
dzenia działalności gospodarczej na terenie Gminy 
Słubice. 

2. Prawo do zwolnienia przysługuje na okres 
10 lat, licząc od momentu rozpoczęcia nowej in-
westycji lub tworzenia nowych miejsc pracy, zwią-
zanych z nową inwestycją. 

3. Nowa inwestycja lub tworzenie nowych miejsc 
pracy, związanych z nową inwestycją, powinno zo-
stać ukończone nie później, niż w pięć lat od dnia 
złożenia wniosku, o którym mowa w § 3 pkt 1. 

4. Zwolnieniu z podatku od nieruchomości na 
podstawie uchwały nie podlegają:  

1) budynki lub ich części związane z działalno-
ścią handlową o powierzchni powyżej 300m2;  

2) budynki i budowle zajęte na stacje paliw; 

3) budynki i budowle zajęte na działalność, której 
przychód w minimum 50% pochodzi ze sprze-
daży alkoholi wysokoprocentowych i przetwo-
rzonego tytoniu. 

§ 2. 1. Zwolnienia, o których mowa w § 1 
uchwały, stanowią pomoc publiczną, a jej udziela-
nie odbywa się na warunkach określonych w roz-
porządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 
2006r. w sprawie udzielania przez gminy pomocy 
regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub 
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tworzenie nowych miejsc pracy związanych z no-
wą inwestycją (Dz. U. Nr 142, poz. 1017). 

2. Pomoc udzielana jest w formie zwolnienia  
z podatku od nieruchomości. 

§ 3. Tryb i forma udzielania pomocy: 

1) zainteresowany przedsiębiorca powinien  
w Urzędzie Miejskim, w terminie do dnia  
31 grudnia 2006r., przed rozpoczęciem reali-
zacji inwestycji, dokonać zgłoszenia o zamia-
rze korzystania z pomocy; 

2) zgłoszenie powinno zawierać: 

a) dane osoby zgłaszającej (imię i nazwisko 
lub nazwę przedsiębiorcy, adres zamiesz-
kania, siedzibę przedsiębiorcy), 

b) rodzaj inwestycji, 

c) przewidywany termin ukończenia inwesty-
cji, 

d) rodzaj pomocy, jaką chce uzyskać (pomoc 
na wspieranie nowych inwestycji, pomoc 
na tworzenie nowych miejsc pracy zwią-
zanych z nową inwestycją lub obie formy), 

e) informacje dotyczące przedsiębiorcy i po-
mocy publicznej otrzymanej w okresie 
trzech kolejnych lat poprzedzających dzień 
złożenia wniosku o udzielenie pomocy na 
podstawie uchwały w sprawie udzielania 
pomocy regionalnej na wspieranie no-
wych inwestycji oraz na tworzenie nowych 
miejsc pracy związanych z nowymi inwe-
stycjami, przeznaczonej dla przedsiębior-
ców prowadzących działalność gospodar-
czą na terenie Gminy Słubice, na druku 
stanowiącym zał. Nr 1 do uchwały, 

f) zobowiązanie się w formie deklaracji, na 
druku stanowiącym zał. Nr 2 do uchwały, 
do poniesienia co najmniej 25% kosztów 
inwestycji ze środków własnych, 

g) zobowiązanie się w formie deklaracji, na 
druku stanowiącym zał. Nr 3 do uchwały 
do utrzymania inwestycji na terenie Gminy 
Słubice co najmniej przez 5 lat od dnia jej 
zakończenia - w przypadku pomocy na 
wspieranie nowych inwestycji, 

h) zobowiązanie się w formie deklaracji, na 
druku stanowiącym zał. Nr 4 do uchwały 
do utrzymania nowo utworzonych miejsc 
pracy co najmniej przez 5 lat od dnia ich 
utworzenia - w przypadku pomocy na two-
rzenie nowych miejsc pracy związanych  
z nową inwestycją. 

§ 4. 1. Podatnik traci prawo do zwolnienia  
z podatku od nieruchomości w przypadku: 

1) sprzedaży nieruchomości lub jej części, będą-
cej przedmiotem zwolnienia z podatku od nie-
ruchomości na podstawie programu przed 
upływem 5 lat od dnia zakończenia realizacji 
inwestycji; 

2) gdy nowa inwestycja lub zwiększone zatrud-
nienie nie zostaną utrzymane przez okres 5 lat 
od dnia zakończenia realizacji inwestycji lub 
utworzenia nowych miejsc pracy. 

2. Podatnik jest zobowiązany powiadomić pi-
semnie Burmistrza Słubic o zaistnieniu przesłanek 
określonych w pkt 1 i 2, powodujących utratę pra-
wa do zwolnienia z podatku od nieruchomości na 
podstawie uchwały - w terminie 14 dni od dnia 
powstania okoliczności, powodujących jego utratę. 

3. W przypadku utraty prawa do zwolnienia  
z podatku od nieruchomości przedsiębiorca zobo-
wiązany jest do zwrotu otrzymanej pomocy na 
zasadach przewidzianych w przepisach o pomocy 
publicznej dla przedsiębiorców, poprzez zapłatę 
podatku od nieruchomości zgodnie z procedurą, 
określoną w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. 
Nr 8, poz. 60 ze zm.). 

4. Obowiązek zwrotu pomocy nie powstaje, 
gdy zmniejszenie liczby pracowników zatrudnio-
nych w związku z nową inwestycją nastąpiło  
z przyczyn losowych lub gdy umowę o pracę roz-
wiązano w trybie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 
1974r. - Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 1998r. Nr 21, 
poz. 94 ze zm.) - pod warunkiem, że podatnik: 

1) w terminie 14 dni od wystąpienia tych okolicz-
ności powiadomi Burmistrza Słubic o zmniej-
szeniu stanu zatrudnienia; 

2) w terminie 30 dni od wystąpienia tych oko-
liczności uzupełni stan zatrudnienia do po-
ziomu, będącego podstawą do ustalenia 
wielkości zwolnienia z podatku od nierucho-
mości. 

§ 5 Organ podatkowy ma prawo do przepro-
wadzania kontroli w zakresie przestrzegania przez 
podatników warunków udzielenia zwolnienia  
z podatku od nieruchomości i obowiązków, zawar-
tych w programie, w tym także sprawdzania zgod-
ności ze stanem faktycznym dokumentów i infor-
macji składanych przez przedsiębiorców. 

§ 6 Traci moc uchwała Nr XXXIII/306/01 Rady 
Miejskiej z dnia 25 października 2001r. w sprawie 
zwolnienia z podatku od nieruchomości nowo 
powstałych przedsiębiorców, prowadzących dzia-
łalność produkcyjną lub usługową, którzy utworzą 
nowe, stałe miejsca pracy na terenie Gminy Słubi-
ce. 

§ 7 Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Słubic. 
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§ 8 Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni  
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo- 
 
 
 

jewództwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Tomasz Ciszewicz 

Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XLVIII/462/06 
Rady Miejskiej w Słubicach 
z dnia 6 października 2006r. 

 
Informacje dotyczące przedsiębiorcy i pomocy publicznej otrzymanej w okresie trzech kolejnych lat 

poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy na podstawie uchwały w sprawie udzie-
lania pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji oraz na tworzenie nowych miejsc pracy 
związanych z nowymi inwestycjami, przeznaczonej dla przedsiębiorców prowadzących działalność 

gospodarczą na terenie Gminy Słubice 

 

1. Pełna nazwa (firma) przedsiębiorcy 
województwo powiat 
gmina miejscowość 

Adres 
lub siedziba 
przedsiębiorcy ulica nr domu 

3.Numer identyfikacji REGON 
4. Numer identyfikacji podatkowej 
(NIP) 

5. Klasa rodzaju podstawowej działalności 
wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (Rozporządzenie 
Rady Ministrów z dnia 7 października 1997r. w spra-
wie Polskiej Klasyfikacji Działalności /PKD/ - Dz. U.  
Nr 128, poz. 829 ze zm). 

6. Forma prawna przedsiębiorcy 

 
Informacje dotyczące otrzymanej pomocy publicznej w okresie od dnia ..............do dnia .................... 

 

Lp. 
Organ 

udzielający 
pomocy 

Podstawa 
prawna 

otrzymanej 
pomocy 

Nr programu 
pomocowego, 
decyzji lub 
umowy 

Okres, 
na jaki 
została 
udzielona 
pomoc 

Wartość 
pomocy 
w PLN 

Forma 
pomocy 

Przeznaczenie 
pomocy 

Koszty 
kwalifikujące 
się do objęcia 
pomocą 

Intensywność 
pomocy 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          
          
          
          
          

 

Dane osoby upoważnionej do udzielenia informacji 

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

(imię i nazwisko)  (stanowisko służbowe)  (data i podpis) 

 
Dane osoby upoważnionej do kontaktów z organem udzielającym pomocy w sprawie informacji zawar-
tych w formularzu 
 
.........................................  ...............................................  ........................................ 

     (imię i nazwisko)        (stanowisko służbowe)          (data i podpis) 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XLVIII/462/06 
Rady Miejskiej w Słubicach  
z dnia 6 października 2006r. 

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

(imię i nazwisko I nazwa przedsiębiorcy) 

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

(adres zamieszkania I siedziba przedsiębiorcy) 

 

Deklaracja 

 
W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 3 pkt 2 lit. f uchwały w sprawie udzielania pomocy regional-
nej na wspieranie nowych inwestycji oraz na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nowymi 
inwestycjami, przeznaczonej dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie 
Gminy Słubice. 
- zobowiązuję się do, poniesienia co najmniej 25% kosztów planowanej inwestycji ze środków wła-
snych - w rozumieniu § 6 pkt 1 ppkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2006r. w spra-
wie udzielania przez gminy pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie no-
wych miejsc pracy związanych z nową inwestycją (Dz. U. Nr 142, poz. 1017). 
 
 
....................................................   ................................................................................ 
                      data     podpis przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej 
 

Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr XLVIII/462/06 
Rady Miejskiej w Słubicach  
z dnia 6 października 2006r. 

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

(imię i nazwisko I nazwa przedsiębiorcy) 

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

(adres zamieszkania I siedziba przedsiębiorcy) 

 

Deklaracja 

 
W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 3 pkt 2 lit. g uchwały w sprawie udzielania pomocy regio-
nalnej na wspieranie nowych inwestycji oraz na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nowymi 
inwestycjami, przeznaczonej dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie 
Gminy Słubice. 
- w przypadku skorzystania z pomocy na wspieranie nowych inwestycji zobowiązuję się do, utrzyma-
nia nowej inwestycji, przez okres co najmniej 5 lat od dnia jej zakończenia. 
 
 
.........................................    ................................................................................ 
               data      podpis przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej 
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Załącznik Nr 4 
do uchwały Nr XLVIII/462/06 
Rady Miejskiej w Słubicach  
z dnia 6 października 2006r. 

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

(imię i nazwisko I nazwa przedsiębiorcy) 
 
............................................................................. 

(adres zamieszkania I siedziba przedsiębiorcy) 

 

Deklaracja 

 
W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 3 pkt 2 lit. h uchwały w sprawie udzielania pomocy regio-
nalnej na wspieranie nowych inwestycji oraz na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nowymi 
inwestycjami, przeznaczonej dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie 
Gminy Słubice. 
- w przypadku skorzystania z pomocy na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwesty-
cją zobowiązuję się do, utrzymania nowych miejsc pracy przez okres co najmniej 5 lat od dnia ich 
utworzenia. 
 
 
........................................    ............................................................................... 
             data      podpis przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej 
 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XLV/361/06 
RADY POWIATU W MIĘDZYRZECZU1 

 
z dnia 11 października 2006r. 

 
w sprawie określenia zasad zbycia aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej, oddania ich w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie 

 

Na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 
1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, 
poz. 408 z późn. zm.2) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Samodzielny publicmy zakład opieki zdro-
wotnej zwany dalej zakładem jest zobowiązany 
uzyskać pozytywną opinię rady społecznej zakładu 
w sprawie zbycia aktywów trwałych. 

§ 2. 1. Zbycie, oddanie w dzierżawę, najem, 
użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych za-
kładu może nastąpić tylko według cen rynkowych, 
z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W przypadku przekształcenia zakładu, pole-
gającego na wydzieleniu i przejęciu określonego 
zakresu działania przez nowo powstałąjednostkę 
na zasadach prywatyzacji pracowniczej, zbycie, 

oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie lub 
użyczenie aktywów trwałych może nastąpić we-
dług cen uzgodnionych przez te jednostki. 

§ 3. 1. W przypadku oddania w dzierżawę, na-
jem lub użytkowanie nieruchomości lub jej części 
zakład jest zobowiązany zawiadomić Zarząd Po-
wiatu w Międzyrzeczu w terminie 14 dni od dnia 
zawarcia umowy. 

2. W przypadku zamiaru oddania w użyczenie 
nieruchomości lub jej części zakład jest zobowią-
zany uzyskać zgodę Zarządu Powiatu w Między-
rzeczu. 

§ 4. Zakład jest zobowiązany prowadzić odręb-
ne rejestry: 
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1) zbytych aktywów trwałych; 

2) oddanych w dzierżawę, najem, użytkowanie 
lub użyczenie nieruchomości lub ich części; 

3) oddanych w dzierżawę, najem, użytkowanie 
lub użyczenie pozostałych aktywów trwałych, 
w tym 

4) aparatury i sprzętu medycznego. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XL/311/06 Rady Po-
wiatu w Międzyrzeczu z dnia 29 marca 2006r.  
w sprawie określenia zasad zbycia, wydzierżawie-
nia lub wynajęcia majątku trwałego samodziel-
nych publicznych zakładów opieki zdrowotnej  
(Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 34, poz. 766). 

Przewodniczący Rady 
Tomasz Reszel 

_______________________________________________ 
1 Rada Powiatu w Międzyrzeczu jest organem powiatu tworzącym 
jednostki organizacyjne, na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy  
z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym  

(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220,  
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, 
poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz 
z 2004r. Nr 102. poz. 1055) oraz art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia  
30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91. 
poz. 408 z późn. zm.2). 

2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.  
z 1992r. Nr 63, poz. 315 z 1994r. Nr 121, poz. 591, z 1995r.  
Nr 138, poz. 682, z 1996r. Nr 24, poz. 110, z 1997r. Nr 104,  
poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998r. Nr 106, 
poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999r. Nr 28, 
poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, 
poz. 136, Nr43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193  
i Nr 120, poz. 1268, z 2001r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961,  
Nr 100, poz. 1083, Nr 111. poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, 
poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002r. Nr 113,  
poz. 984, z 2003r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152,  
Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215, z 2004r. 
Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2103, z 2005r. Nr 164, poz. 1365, 
Nr 169, poz. 1420, Nr 239, poz. 2020 i Nr 249, poz. 2104 oraz  
z 2006r. Nr 75, poz. 518 i Nr 143, poz.1032. 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XLV/362/06 
RADY POWIATU W MIĘDZYRZECZU1 

 
z dnia 11 października 2006r. 

 
w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg powiatowych w powiecie międzyrzeckim 

 
Na podstawie art. 6a ust. 3 ustawy z dnia  

21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U.  
z 2004r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.1) uchwala 
się, co następuje: 

§ 1. Ustala się przebieg istniejących zamiej-
skich dróg powiatowych w powiecie międzyrzec-
kim, określony w załączniku Nr 1 do uchwały. 

§ 2. Ustala się przebieg istniejących dróg po-
wiatowych w granicach administracyjnych miast 
w powiecie międzyrzeckim, określony w załączniku 
Nr 2 do uchwały. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Tomasz Reszel 

_______________________________________________ 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszo-

ne w Dz. U. z 2004r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005r. Nr 163,  

poz. 1362 i 1364, Nr 169, poz. 1420, Nr 172, poz. 1440 i poz. 1441  

i Nr 179, poz. 1486. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                              poz. 1832 
Województwa Lubuskiego Nr 100 
 

7891 

Załącznik Nr 1 
do uchwaly Nr XLV/362/06 

Rady Powiatu w Międzyrzeczu  
z dnia 11 października 2006r. 

 

Przebieg zamiejscowych dróg powiatowych w powiecie międzyrzeckim 
 

Lp. 
Numer 
drogi 

Lokalizacja drogi 
gmina/miasto 

Przebieg dróg w powiecie 

1 2 3 4 

1 1210F gm. Trzciel od dr. pow. nr 1339F Lutol Mokry - granica powiatu - (Dą-
brówka)  

2 1213F m. Międzyrzecz 
gm. Międzyrzecz  
gm. TrzecieI 

od dr. kraj. Nr 3 Międzyrzecz (uI. Konstytucji 3 Maja) – 
Skoki – Bukowiec – 
Lutol Suchy - Chociszewo - granica powiatu – (Rogoziniec) 

3 1242F gm. Międzyrzecz od dr. woj. nr 137 Pieski - granica powiatu - (Zarzyń) 

4 1246F gm. Międzyrzecz (Zarzyń) – granica powiatu – do dr. pow.  Nr 1268F Wysoka 

5 1268F gm. Międzyrzecz 
gm. Trzciel 

(Boryszyn) - granica powiatu- Wysoka - Kaława – Szumiąca –  
Stary Dwór – Łagowiec – dr. pow. Nr 1231F (Lutol Suchy) 

6 1269F gm. Bledzew dd dr. nr 137F (Templewo) – granica powiatu (Wielowieś) 

7 1277F gm. Bledzew (Glisno) – granica powiatu – Dąbowiec – dr dr. pow. nr  1343F 
Nowa Wieś 

8 1295F gm. Bledzew 
 
m. Skwierzyna 

(Lubniewice) - granica powiatu - Osiecko – Sokola Dąbrowa  
– Bledzew- Zemsko – do dr. kraj nr 3 Skwierzyna (ul. Ble-
dzewska) 

9 1319F gm. Bledzew od dr. kraj. nr 3 (Ociosna) - Stary Dworek - Zemsko - Popowo  
- do dr. kraj nr 3 

10 1320F gm. Bledzew 
gm. Przytoczna 
gm. Międzyrzecz 
gm. Przytoczna 

od dr. kraj. nr 3 (Popowo) – 
 
 
Twierdzielewo – do dr. pow. nr 1326F Rokitno 

11 1321F gm. Przytoczna 
gm. Międzyrzecz 

od dr. kraj. nr 24 Chełmsko – Twierdzielewo – 
do dr. pow. nr 1326F Kalsko 

12 1322F m. Skwierzyna 
gm. Przytoczna 

od dr. kraj. nr 24 Skwierzyna (ulica bez nazwy) – 
Krasne Dłusko – Gaj - Nowiny – Stryszki – granica wojewódz-
twa – (Muchocin) 

13 1323F gm. Przytoczna od dr. pow. nr 1322F - Stryszki - Strychy - do dr kraj. nr 24  
- Wierzbno 

14 1324F gm. Przytoczna od dr. 1322F Gaj – Dębówko - do dr kraj. nr 24 Przytoczna 

15 1325F gm. Przytoczna od dr. pow. nr 1322F Krasne Dłusko – Nowa Niedrzwica – do 
dr. kraj. nr 24 (Gliszczki) 

16 1326F gm. Przytoczna 
gm. Międzyrzecz 
gm. Międzyrzecz 

od dr kraj.nr 24(Glszczki) – Rokitno – 
Kalsko - 
do dr. kraj. nr 3 Międzyrzecz (ulica bez nazwy) 

17 1327F gm. Przytoczna od dr. pow. nr 1326F (Rokitno) – Lubikówko – Lubikowo – do 
dr. kraj. nr 24 (Goraj) 

18 1328F gm. Międzyrzecz 
gm. Pszczew 

od dr. woj. Nr 137 (Bobowicko) – Żółwin – Kuligowo – 
Stołuń – Szarcz – do dr. pow.. nr 1332F Pszczew 
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19 1329F gm. Pszczew od dr. pow. nr 1328F Stołuń – do dr. pow. 1332F Pszczew 

20 1330F gm. Przytoczna 
gm. Pszczew 

od dr. pow. nr 1327F Lubikowo – 
do dr. pow. nr 1328F Szarcz 

21 1331F gm. Pszczew 
gm. Trzciel 
gm. Trzciel 

od dr. pow. nr 1332F Pszczew – Borowy Młyn – 
Rybojady – 
do dr. woj. Nr 137 Trzciel (ulica bez nazwy) 

22 1332F gm. Międzyrzecz 
gm. Pszczew 

od dr. woj. nr 137 Bobowicko –  
Policko - Pszczew – Nowe Gorzycko - do dr. kraj. nr 24 (Sterki) 

23 1333F gm. Pszczew od dr. pow. nr 1332F - Zielomyśl - do dr gminnej nr 004405F 

24 1334F gm. Pszczew od dr. pow. nr 1332F - Stoki - granica województwa – (Dor-
mowo) 

25 1335F gm. Pszczew (Dormowo) – granica województwa – Świechocin – do  
dr. pow. nr 1337F Silna 

26 1336F gm. Pszczew od dr. pow. nr 1334F Stoki – Świechocin – granica wojewódz-
twa – (Łowyń) 

27 1337F gm. Pszczew od dr. pow. nr 1332F Pszczew- Silna – granica województwa  
– (Piotry) 

28 1338F gm. Pszczew 
woj. Wielkopolskie 
gm. Trzciel 
m. Trzciel 

od dr. pow. nr 1337F Silna - granica województwa – (Stara 
Jabłonka) 
(Stara Jabłonka) - granica województwa – Jabłonka Tartak - 
do dr. pow. nr 1358F Trzciel (ul. Świerczewskiego) 

29 1339F m. Trzciel 
gm. Trzciel 

od dr. pow. nr 1358F Trzciel (ul. Zbąszyńska) – 
Lutol Mokry – granica województwa – (Zbąszyń) 

30 1340F m. Trzciel 
 

od dr. pow. nr 1358F Trzciel (Osiedle Kolejowe) – granica 
województwa – (Prądówka) 

31 1341F gm. Bledzew  
gm. Międzyrzecz 

od dr. pow. 1295F Sokola Dąbrowa – Goruńsko – Chycina- 
Kursko – do dr. woj. Nr 137 Pieski 

32 1342F gm. Międzyrzecz od dr. pow. nr 1341F Kursko – Kęszyca – do dr. kraj. nr 3 Nie-
toperek 

33 1343F gm. Bledzew  od dr. pow. nr 1295F Sokola Dąbrowa – Nowa Wieś – do  
dr. pow. nr 1344F Templewo 

34 1344F gm. Bledzew od dr. pow. nr 1295F Bledzew – Goruńsko – do dr. woj. nr 137 

35 1345F gm. Bledzew 
gm. Międzyrzecz 

od dr. pow. nr 1341F Chycina – 
Gorzyca – Wojeciechówek – do dr. woj. nr 137 

36 1346F gm. Międzyrzecz 
m. Międzyrzecz 

od dr. gminnej nr 003505F – Św. Wojciech – 
do dr. kraj. nr 3 Międzyrzecz (ul. Winnica) 

37 1347F gm. Międzyrzecz od dr. woj. nr 137 (Bobrowicko) – Kuźnik – do dr. pow.  
nr 1213F Skoki 

38 1348F gm. Międzyrzecz od dr. pow. nr 1213F (Skoki) – Wyszanowo – do dr. pow.  
nr 1213F Bukowiec 

39 1349F gm. Skwierzyna 
m. Skwierzyna 

od dr. kraj. nr 3 Trzebiszewo – Rakowo – 
do dr. kraj. nr 3 Skwierzyna (ul. Rzeźnicka) 

40 1350F gm. Bledzew 
m. Skwierzyna 

od dr. pow. nr 1319F Stary Dworek – 
do dr. pow. nr 1295F Skwierzyna (ul. Starodworska) 

41 1351F gm. Skwierzyna (Stare Polichno) – granica powiatu – Gościnowo – do dr. woj. 
nr 159 Murzynowo 
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42 1352F gm. Skwierzyna Osetnica – Gościnowo – Dobrojewo – do dr. woj. nr 159 

43 1353F gm. Międzyrzecz 
gm. Trzciel 

od dr. pow. nr 1213F Bukowiec – 
Żydowo – do dr. woj. nr 137 (Sierczynek) 

44 1354F gm. Międzyrzecz 
gm. Trzciel 

od dr. pow. 1213F Bukowiec – 
Stary Dwór – do dr. kraj. nr 2 (Brójec) 

45 1355F gm. Trzciej od dr. pow. nr 1354F (Brójce) – Łagowiec – Panowiec (prze-
jazd kolejowy) 

46 1356F gm. Trzciel od dr. kraj. nr 2 – Brójce – do dr. kraj. nr 2 

47 1357F gm. Pszczew od dr. pow. nr 1332F (Bobowicko) – Janowo – do dr. pow.  
nr 1332F Policko 

48 1358F gm. Trzciel 
m. Trzciel 

od dr. kraj. nr 2 – 
Trzciel (ul. Armii Czerwonej – ul. Poznańska – ul. Świerczew-
skiego) – 
do granicy województwa (dr. kraj. nr 2) 

 
 

Załącznik Nr 2 
do uchwaly Nr XLV/362/06 

Rady Powiatu w Międzyrzeczu  
z dnia 11 października 2006r. 

 
Przebieg dróg powiatowych w granicach administracyjnych miast w powiecle międzyrzeckim 

 

Lp. 
Numer 
drogi 

Miasto 
Lokalizacja drogi 

- ulica 
Przebieg drogi - ulicy 

1 2 3 4 5 

1 3301F 
Międzyrzecz 

ul. Chrobrego 
od ul. Waszkiewicza (dr kraj. nr 3) - do ul. Pia-
stowskiej (przejazd kolejowy) 

2 3302F  ul. Krasińskiego 
od ul. Wojska Polskiego - do ul. Zachodniej  
(dr. woj. nr 137) 

3 3303F  ul. Księdza Skargi 
od ul. 30 Stycznia (dr. woj. nr 137) - do ul. Staszi-
ca 

4 3304F  ul. Libelta 
od ul. Waszkiewicza (dr. kraj. nr 3) - do ul. Winni-
ca 

5 3305F  ul. Marcinkowskiego 
od ul. Konstytucji 3 Maja - do ul. 30 Stycznia  
(dr. woj. nr 137) 

6 3306F  ul. Piastowska 
od ul. Chrobrego (przejazd kolejowy) - do granicy 
miasta 

7 3307F  ul. Przemysłowa 
od ulicy bez nazwy (dr. pow. nr 1326F) - do  
ul. Reymonta 

8 3308F  ul. Reymonta 
od ul. Waszkiewicza (dr.kraj. nr 3) - do ul. Lipce  
- ogródki działkowe 

9 3309F  ul. Staszica 
od ul. 30 Stycznia (dr. woj. nr 137) - do ul. Wasz-
kiewicza (dr. kraj. nr 3) 

10 3310F  
ul. Stoczniowców 
     Gdańskich 

od ul. Konstytucji 3 Maja - do ul. 30 Stycznia  
(dr. woj. nr 137) 
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11 3311F ul. Chopina 
od ul. Wojska Polskiego - do ul. Świerczewskiego 
(dr. kraj.nr 3) 

12 3312F ul. Wojska Polskiego od ul. Zachodniej (dr. woj nr 137) 
13 3313F ul. Zakaszewskiego od ul. Waszkiewicza (dr. kraj. nr 3) 
14 3314F 

 

ul. Lipce od ul. Reymonta - do ul. Piastowskiej 

15 4101F ul. Sikorskiego 
od ul. Poznańskiej - do Pl. Zjednoczenia  Narodo-
wego 

16  

Trzciel 

ul. Kościuszki od ul. Sikorskiego - do dr. kraj nr 2 
 

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

1836 
 

UCHWAŁA NR XXXV/246/06 
RADY GMINY SŁOŃSK 

 
z dnia 12 października 2006r. 

 
w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Budzigniewie w Filię Szkoły Podstawowej  

im. „Przyjaźni Narodów” w Słońsku 
 

Na podstawie art. 59 ust. 1 i 6 w związku z art. 61 
ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie 
oświaty (tekst jednolity – Dz. U. z 2004r. Nr 256, 
poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się, co nastepuje: 

§ 1. Przekształca się z dniem 1 września 2006r. 
Szkołę Podstawową w Budzigniewie w Filię Szkoły 
Podstawowej im. „Przyjaźni Narodów” w Słońsku, 
wchodzącą w skład Zespołu Szkół w Słońsku przy 
ulicy Lipowej 9, wraz z ograniczeniem struktury 
organizacyjnej do klas 0 – III. 

§ 2. Do obwodu szkoły filialnej należą miej-
scowości: Budzigniew, Jamno, Polne, Głuchowo, 
Lemierzycko i Grodzisk. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXX/212/06 Rady 
Gminy Słońska z dnia 28 lutego 2006r. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 wrze-
śnia 2006r. i podlega ogloszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

Przewodnicząca Rady 
Lilla Burkiewicz 

 

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

 

1837 
 

UCHWAŁA NR XXXII/236/06 
RADY GMINY ZABÓR 

 
z dnia 12 października 2006r. 

 
w sprawie zmiany uchwały Nr VI/44/03 Rady Gminy Zabór z dnia 17 czerwca 2003r. w sprawie ustale-
nia zasad udzielania stypendiów za wyniki w nauce uczniom Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicz-

nego Gimnazjum w Zaborze 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm) uchwala się co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr VI/44/03 Rady 
Gminy Zabór z dnia 17 czerwca 2003r. w sprawie 
ustalenia zasad udzielania stypendiów za wyniki  
w nauce uczniom Publicznej Szkoły Podstawowej  
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i Publicznego Gimnazjum w Zaborze, § 1 ust. 3 
otrzymuje następującą treść: 

„3. Stypendium stanowi dwukrotność kwoty naj-
niższego zasiłku rodzinnego.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Lubuskiego i podlega rozpla-
katowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy  
i w poszczególnych sołectwach. 

Przewodniczący Rady 
Bogdan Szafrański 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XXXII/239/06 
RADY GMINY ZABÓR 

 
z dnia 12 października 2006r. 

 
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat brutto za usługi w zakresie odbierania odpadów komunal-
nych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczy-

stości ciekłych z terenu Gminy Zabór 

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 wrze-
śnia 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (tekst jednolity: Dz. U z 2005r. Nr 236, 
poz. 2008 z późn. zm.) uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się górne stawki opłat brutto pono-
szone przez właścicieli nieruchomości na terenie 
Gminy Zabór za usługi w zakresie: 

1) odbierania odpadów komunalnych nie zbie-
ranych w sposób selektywny w wysokości: 
66,67zł za 1m3; 

2) opróżniania zbiorników bezodpływowych i tran-
sportu nieczystości ciekłych w wysokości: 9,00zł 
za 1m3. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Lubuskiego i podlega rozpla-
katowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy  
i w poszczególnych sołectwach. 

Przewodniczący Rady 
Bogdan Szafrański 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XXXII/241/06 
RADY GMINY ZABÓR 

 
z dnia 12 października 2006r. 

 
w sprawie nadania nazwy na terenie miejscowości Droszków 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia  
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. 
zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Rada Gminy Zabór nadaje nowo powstałej 
ulicy w miejscowości Droszków nazwę „Wspólna”. 

§ 2. Ulica „Wspólna” stanowi działkę oznaczo-
ną numerami 16/6 i 353/86 obręb Droszków, której 
szczegółowe położenie przedstawiono na mapie 
stanowiącej załącznik graficzny do uchwały.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Lubuskiego i podlega roz-
plakatowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 
Gminy i w poszczególnych sołectwach. 

Przewodniczący Rady 
Bogdan Szafrański 
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Załącznik 
do uchwały Nr XXXII/241/06 

Rady Gminy Zabór 
z dnia 12 października 2006r. 
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1840 
 

POROZUMIENIE NR 30/2006 
 

zawarte w dniu 30 października 2006r.  
 

pomiędzy 

Powiatem Świebodzińskim, reprezentowanym 
przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: 

1. Ryszard Szafiński - Starosta 

2. Franciszek Karczyński - Wicestarosta 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Doroty 
Karbowiak, zwanym dalej Przekazującym, 

a 

Gminą Zbąszynek,  reprezentowaną przez: 

1. Wiesława Czyczerskiego - Burmistrza 

przy kontrasygnacie Skarbnika – Anety Nawracały, 
zwaną dalej Przejmującym, 

dotyczące zimowego utrzymania dróg powiato-
wych na terenie gminy Zbąszynek, od 15 listopa-
da każdego roku do 31 marca następnego roku 

§ 1. Zimowe utrzymanie obejmuje drogi po-
wiatowe zamiejskie, o łącznej długości 17,2km  
– zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego poro-
zumienia. 

§ 2. Przejmujący zobowiązuje się do: 

1) utrzymywania ciągłej przejezdności dróg po-
przez ich odśnieżanie wg wymienionych stan-
dardów zimowego utrzymania dróg – zał. Nr 1; 

2) w razie potrzeby, zwalczania śliskości pośnie-
gowej i gołoledzi poprzez  posypywanie dróg 
mieszanką soli i piasku, zwłaszcza miejsc nie-
bezpiecznych, ujętych w zał. Nr 2 do niniej-
szego porozumienia. Do wykonywania tych 
zadań należy używać materiałów atestowa-
nych (kruszywa frakcji 0/2 – 0/4mm); 

3) usuwania z dróg piasku pozostałego po zi-
mowym utrzymaniu, w terminie do 30 kwiet-
nia każdego roku. 

§ 3. W imieniu Przekazującego nadzór nad cało-
ścią spraw związanych z zimowym utrzymaniem 
dróg, będących przedmiotem porozumienia sprawu-
je Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Świebo-
dzinie, Przejmującego w sprawach dotyczących rea- 
 
 
 
 

lizacji porozumienia reprezentuje Kierownik Refe-
ratu Infrastruktury Technicznej Urzędu Miejskiego 
w Zbąszynku. 

§ 4. Na prowadzenie zadań wymienionych w § 2 
Przekazujący przeznaczy kwotę 15.000zł (słownie: 
piętnaście tysięcy zł). 

§ 5. Zapłata za zimowe utrzymanie dróg nastąpi 
w dwóch ratach, na podstawie not księgowych, 
wystawionych na Zarząd Dróg Powiatowych  
w Świebodzinie: 

1) za okres od 15 listopada do 31 grudnia dane-
go roku - w terminie 14 dni od daty otrzyma-
nia noty księgowej wraz z dokumentami po-
twierdzającymi prowadzenie prac; 

2) po zakończeniu zimowego utrzymania dróg  
i odbiorze oczyszczenia nawierzchni, w termi-
nie 14 dni od daty otrzymania noty księgowej 
wraz z dokumentami potwierdzającymi wy-
konanie prac. 

§ 6. W przypadku stwierdzenia niewykonania 
zadania w zakresie ustalonym w § 2 porozumienia, 
Przekazujący pomniejszy kwotę określoną w § 4  
o 2% za każdy dzień niewywiązania się z obowiąz-
ku zimowego utrzymania dróg, mimo że warunki 
atmosferyczne tego wymagały. 

§ 7. Porozumienie zawiera się na czas nieozna-
czony; może być ono rozwiązane po 3 - miesięcz-
nym okresie wypowiedzenia. 

§ 8. W sprawach nieuregulowanych porozu-
mieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

§ 9. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają 
formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

§ 10. Porozumienie wchodzi w życie z dniem 
podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

§ 11. Porozumienie sporządza się w 4 jedno-
brzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze 
stron. 
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Załącznik Nr 1 
do porozumienia Nr 30/2006 

zawartego w dniu 30 października 2006r. 

 

Zimowe utrzymanie dróg 
Wykaz dróg powiatowych 

 
3 standard zimowego utrzymania dróg 

 
1. 
2. 

1213F 
1215F 

Rogoziniec – Dąbrówka Wlkp. 
Dąbrówka Wlkp. – Zbąszynek - Kosieczyn 

8,3 
2,7 

  Razem: 11,0 
 

4 standard zimowego utrzymania dróg 
 

  Gmina Zbąszynek  
1. 1210F gr. pow. (Lutol Mokry) - Dąbrówka Wlkp. 2,6 
2. 1216F m. - Kręcko 0,6 
3. 1212F Szczaniec – Rogoziniec (m. Rogoziniec) 0,8 
4. 1297F Kosieczyn – gr. pow. 2,2 
  Razem: 6,2 
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Załącznik Nr 2 
do porozumienia Nr 30/2006 

zawartego w dniu 30 października 2006r. 

 

Lp. 
Nr miejsca 
niebezp. 

Nr drogi Nazwa drogi 
Lokalizacja 

(km) 

Długość 
odcinka 
(mb) 

Rodzaj niebezpieczeństwa 

1 2 3 4 5 6 7 
3 standard zimowego utrzymania 

 
1. 

 
1 

 
1213F 

 
Rogoziniec - Dąbrówka Wlkp. 

 
20+648-20+798 

 
150 

skrzyżowanie z drogą, pochylenie 

 2   21+623-21+923 300 skrzyżowanie z drogą, łuk 
 3   24+550-24+850 300 skrzyżowanie z drogą 
 4   25+520-25+720 200 skrzyżowanie z drogą 
 5   28+230-28+430 200 skrzyżowanie z drogą 
2. 6 1215F Dąbrówka Wlkp. - Zbąszynek 0+187-0+387 200 skrzyżowanie z koleją 
 7   2+482-2+682 200 skrzyżowanie z drogą 
   Razem 3 standard  1550  

4 standard zimowego utrzymania 
1. 8 1210F Ojerzyce – Szczaniec - Dąbrówka Wlkp. 5+343-5+443 100 skrzyżowanie z drogą 
2. 9 1216F Opalewo - Kręcko 5+645-5+745 100 skrzyżowanie z drogą 
3. 10 1212F Szczaniec - Rogoziniec 13+355-13+455 100 skrzyżowanie z drogą 
4. 12 1197F Kosieczyn – gr. pow. (Nowa Wieś) 0+000-0+100 100 skrzyżowanie z drogą 
   Razem 4 standard:  400  
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