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ROZPORZADZENIE NR 12/2006 
WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 
z dnia 14 lutego 2006r. 

 
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Strzelce Krajeńskie 

 
Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 
18 lipca 2001r. - Prawo wodne (Dz. U. z 
2005r. Nr 239,  
poz. 2019, Nr 267, poz. 2255) zarządza się, 
co następuje: 

§ 1. Wyznacza się aglomerację Strzelce 
Krajeńskie o równoważnej liczbie 
mieszkańców 21.706,  
z oczyszczalnią ścieków w Strzelcach 
Krajeńskich, obejmującą następujące 
miejscowości z terenu Gminy Strzelce 
Krajeńskie: Strzelce Krajeńskie, Bob-
rówko, Bronowice, Buszów, Danków, 
Długie, Gardzko, Licheń, Lipie Góry, 
Lubicz, Ogardy, Sidłów, Sokólsko, 

Strzelce Klasztorne, Tuczno, Małe 
Osiedle, Wełmin, Przyłęg, Brzoza. 

§ 2. Obszar i granice aglomeracji, o 
której mowa w § 1 są oznaczone na mapie 
w skali 1:25 000, stanowiącej załącznik do 
niniejszego rozporządzenia. 

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

Wojewoda Lubuski 
Marek Ast

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Dziennik Urzędowy                                                     - 836 -                                                                poz. 305 
Województwa Lubuskiego Nr 12  

 
  

      Załącznik 
do rozporządzenia Nr 12/2006 

Wojewody Lubuskiego 
z dnia 14 lutego 2006r. 
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ROZPORZADZENIE NR 13/2006 
WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 
z dnia 14 lutego 2006r. 

 
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Świdnica 

 
Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 
2001r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239,  
poz. 2019, Nr 267, poz. 2255) zarządza się, co na-
stępuje: 

§ 1. Wyznacza się aglomerację Świdnica  
o równoważnej liczbie mieszkańców 4.453, z ist-
niejącą oczyszczalnią ścieków w Drzonowie i pla-
nowaną oczyszczalnią ścieków w Świdnicy, obej-
mującą następujące miejscowości z terenu Gminy 
Świdnica: Świdnica, Piaski, Koźla, Grabowiec, 
Lipno, Letnica, Słone, Buchałów, Drzonów, Rado-
mia, Orzewo. 

§ 2. Obszar i granice aglomeracji, o której mo-
wa w § 1 są oznaczone na mapie w skali 1:25 000, 
stanowiącej załącznik do niniejszego rozporządze-
nia. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upły-
wie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Lubuskiego. 

Wojewoda Lubuski 
Marek Ast
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Załącznik 
do rozporządzenia Nr 13/2006 

Wojewody Lubuskiego 
z dnia 14 lutego 2006r. 
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ZARZĄDZENIE NR 45/2005 
WÓJTA GMINY LUBISZYN 

 
z dnia 30 grudnia 2005r. 

 
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Lubiszynie 

 
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) za-
rządzam nadanie: 

Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy  
w Lubiszynie 

Rozdział I. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gmi-
ny w Lubiszynie zwany dalej Regulaminem określa 
organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Gmi-
ny w Lubiszynie. 

2. Urząd Gminy w Lubiszynie działa na pod-
stawie: 

1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142,  
poz. 1591 z późn. zm.); 

2) Statutu Gminy Lubiszyn - uchwała Nr V/31/03 
Rady Gminy Lubiszyn z dnia 21 marca 2003r. 
(Dz. Urz. Woj. Lub. z 2003r. Nr 21, poz. 398  
z późn. zm.); 

3) ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracowni-
kach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1593 z późn. zm.); 

4) niniejszego Regulaminu; 

5) innych przepisów prawnych. 

§ 2. Siedzibą Urzędu Gminy w Lubiszynie jest 
budynek zlokalizowany w Lubiszynie przy Placu 
Jedności Robotniczej 1, a siedzibą Urzędu Stanu 
Cywilnego jest budynek zlokalizowany w Lubiszy-
nie przy ul. Myśliborskiej 9. 

§ 3.1. Urząd czynny jest w godzinach: 

- poniedziałek od godz. 7.30 do godz. 16.00, 

- wtorek od godz. 7.30 do godz. 15.30, 

- środa od godz. 7.30 do godz. 15.30, 

- czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30, 

- piątek od godz. 7.30 do godz. 15.00. 

2. Urząd Stanu Cywilnego udziela ślubów także 
w niedziele, święta i dni powszednie wolne od 
pracy w godzinach od 9.00 do 16.00. 

§ 4. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 

1) gmina – Gmina Lubiszyn; 

2) rada - Rada Gminy Lubiszyn; 

3) urząd - Urząd Gminy w Lubiszynie; 

4) wójt – Wójt Gminy Lubiszyn; 

5) zastępca wójta - Zastępca Wójta Gminy Lubi-
szyn; 

6) skarbnik - Skarbnik Gminy Lubiszyn; 

7) kierownik referatu – Kierownik Referatu lub 
upoważniony przez wójta pracownik; 

8) zastępca kierownika USC – Zastępca Kierow-
nika USC; 

9) radca prawny – Radca Prawny. 

§ 5. 1. Urząd realizuje zadania rady oraz wójta, 
a w szczególności: 

1) zadania własne gminy; 

2) zadania zlecone; 

3) zadania wykonywane na podstawie porozu-
mień z organami administracji rządowej (za-
dania powierzone); 

4) zadania publiczne powierzone gminie w dro-
dze porozumień międzygminnych; 

5) zadania publiczne powierzone gminie w dro-
dze porozumienia komunalnego zawartego  
z powiatem, które nie zostały powierzone gm-
innym jednostkom organizacyjnym, związ-
kom komunalnym lub przekazane innym 
podmiotom na podstawie umów. 

2. Urząd jest pracodawcą dla zatrudnionych  
w nim pracowników a wójt lub osoba przez niego 
upoważniona dokonują wobec nich czynności  
w sprawach z zakresu prawa pracy. 

3. Wójt jest zwierzchnikiem służbowym kie-
rowników gminnych jednostek organizacyjnych  
i samorządowych instytucji kultury. 
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§ 6. 1. Pracą urzędu kieruje wójt przy pomocy 
zastępcy i skarbnika, powierzając im prowadzenie 
określonych spraw gminy. 

2. Wójta w czasie nieobecności spowodowanej 
urlopem, chorobą, wyjazdem służbowym zastępu-
je zastępca wójta lub inna osoba wyznaczona 
przez wójta. 

3. Zastępca wójta i skarbnik wykonują wyzna-
czone przez wójta zadania zapewniające rozwią-
zywanie problemów wynikających z zadań gminy, 
kontrolują działalność referatów i jednostek orga-
nizacyjnych gminy. Na podstawie upoważnienia 
wójta mogą wydawać w jego imieniu decyzje, 
postanowienia w indywidualnych sprawach z za-
kresu administracji publicznej oraz zaświadczenia  
i podpisywać bieżącą korespondencję. 

4. Wójt może upoważnić inne niż wymienione 
w ust. 3 osoby do wydawania w jego imieniu de-
cyzji, postanowień i zaświadczeń oraz podpisywa-
nia dokumentów i korespondencji. 

Rozdział II. 

Struktura organizacyjna i zadania ogólne 

§ 7. W skład urzędu wchodzą następujące ko-
mórki organizacyjne i stanowiska pracy o symbo-
lach: 

1) Referat Budżetu i Finansów (RBF); 

2) Referat Prawno - Administracyjny Kadr  
i Spraw Społecznych (RPA); 

3) Referat Spraw Gospodarczych i Ochrony 
Środowiska (RSG); 

4) Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego  
i Spraw Wojskowych (ZK); 

5) Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności 
(USC); 

6) Stanowisko ds. Oświaty, Kultury, Ochrony 
Zdrowia (OŚ); 

7) Radca Prawny. 

§ 8. Na czele referatów stoją kierownicy lub 
upoważnieni przez wójta pracownicy. 

§ 9. Schemat organizacyjny urzędu określa za-
łącznik. 

§ 10. 1. Kierownicy odpowiedzialni są za orga-
nizację pracy i merytoryczną działalność referatu, 
realizację powierzonych zadań, dyscyplinę pracy 
podległych pracowników a w szczególności za: 

1) nadzór nad właściwym i terminowym zała-
twianiem spraw; 

2) nadzór nad właściwym wypełnianiem obo-
wiązków przez podległych pracowników, wła-
ściwym przyjmowaniem i obsługą interesan-
tów; 

3) opracowanie projektów uchwał, decyzji, za-
rządzeń, postanowień, umów w zakresie 
prowadzonych spraw; 

4) właściwe rozpatrywanie skarg i wniosków; 

5) nadzór nad przestrzeganiem przepisów doty-
czących ochrony danych osobowych, infor-
macji niejawnych; 

6) nadzór nad właściwym archiwizowaniem do-
kumentacji archiwalnej oraz baz danych  
w systemie informatycznym; 

7) właściwe i terminowe sporządzanie informa-
cji do prowadzenia strony internetowej urzę-
du; 

8) prawidłową gospodarkę środkami finanso-
wymi w referacie. 

2. Kierownicy współpracują w szczególności: 

1) ze skarbnikiem w zakresie propozycji plano-
wania zadań do projektu budżetu oraz racjo-
nalnego wydatkowania środków finansowych 
z budżetu gminy, a także propozycji zmian  
w trakcie wykonywania budżetu; 

2) z zastępcą wójta w zakresie właściwego funk-
cjonowania urzędu, zabezpieczenia materia-
łowego oraz obsługi interesantów; 

3) z Pełnomocnikiem ochrony informacji nie-
jawnych w zakresie realizacji przepisów 
ustawy o ochronie informacji niejawnych. 

§ 11. Do wspólnych zadań referatów należy: 

1) zapewnienie właściwej i terminowej realizacji 
zadań wynikających z prawa europejskiego, 
ustaw, uchwał, programów i planów rozwoju 
gminy; 

2) współdziałanie z właściwymi organami admi-
nistracji samorządowej i rządowej; 

3) współdziałanie z organizacjami społeczno  
- gospodarczymi; 

4) opracowywanie propozycji do projektów wie-
loletnich i rocznych programów i planów roz-
woju gminy; 

5) opracowywanie projektu budżetu w zakresie 
działania referatów; 

6) przygotowywanie okresowych sprawozdań, 
analiz i informacji; 

7) przygotowywanie pod obrady rady, komisji 
rady stosownych materiałów, projektów 
uchwał wraz z uzasadnieniem a dla wójta pro-
jektów zarządzeń i postanowień w zakresie 
działania referatu; 

8) realizacja zadań w zakresie obronności i sta-
nów klęski żywiołowej należących do wójta; 
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9) zapewnienie ochrony informacji niejawnych 
w zakresie działania referatu; 

10) zapewnienie ochrony administrowanych 
zbiorów danych osobowych; 

11) sporządzanie i aktualizowanie informacji do 
prowadzenia strony internetowej urzędu. 

Rozdział III. 

Zakresy zadań Wójta, Zastępcy Wójta i Skarbnika 
Gminy 

§ 12 Do zakresu zadań Wójta należy w szcze-
gólności: 

1) reprezentowanie gminy na zewnątrz; 

2) kierowanie bieżącymi sprawami gminy; 

3) podejmowanie czynności w sprawach z za-
kresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób 
do podejmowania tych czynności; 

4) wydawanie przepisów porządkowych w spra-
wach niecierpiących zwłoki i mogących za-
grażać życiu; 

5) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służ-
bowego wobec wszystkich pracowników 
urzędu i kierowników gminnych jednostek 
organizacyjnych; 

6) wydawanie decyzji w sprawach z zakresu 
administracji publicznej oraz upoważnianie 
pracowników urzędu do wydawania decyzji  
w swoim imieniu; 

7) zapewnienie przestrzeganie prawa przez 
wszystkich pracowników Urzędu; 

8) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli 
spadkodawcy; 

9) rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczegól-
nymi komórkami organizacyjnym. 

§ 13 Do zakresu zadań Zastępcy Wójta należy 
w szczególności: 

1) podejmowanie czynności kierownika Urzędu 
podczas nieobecności Wójta lub wynikającej  
z innych przyczyn niemożności pełnienia 
obowiązków przez Wójta; 

2) nadzór nad organizacją pracy w urzędzie oraz 
systematyczne wdrażanie optymalnych zasad 
organizacji i pełnienie stałego nadzoru nad 
funkcjonowaniem urzędu; 

3) wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowe-
go wobec pracowników bezpośrednio mu 
podległych; 

4) prowadzenie spraw związanych ze szkole-
niami i doskonaleniem zawodowym pracow-
ników urzędu; 

5) wykonywanie innych czynności powierzo-
nych mu na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy  
o samorządzie gminnym. 

§ 14 Skarbnik wykonuje zadania głównego 
księgowego budżetu gminy określone w ustawie  
o finansach publicznych a ponadto: 

1) prowadzi gospodarkę finansową gminy zgod-
nie z obowiązującymi przepisami; 

2) przygotowuje materiały do projektu budżetu 
gminy; 

3) przygotowuje układ wykonawczy budżetu 
gminy; 

4) zapewnia prawidłowy przebieg wykonania 
budżetu gminy; 

5) dokonuje okresowych analiz i ocen realizacji 
budżetu gminy i przedkłada je organom gmi-
ny; 

6) opracowuje procedury kontroli finansowej, 
przygotowuje projekty przepisów wewnętrz-
nych w tym zakresie; 

7) współpracuje z innymi kierownikami w zakre-
sie opracowywania projektów programów 
gospodarczych gminy, wieloletnich progra-
mów inwestycyjnych, planów rozwoju lokal-
nego; 

8) współpracuje z Regionalną Izbą Obrachun-
kową, instytucjami rozliczającymi budżet 
państwa i gminy; 

9) przeprowadza kontrole w zakresie gospodarki 
finansowej; 

10) realizuje zadania gminy wynikające z ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolon-
tariacie. 

Rozdział IV. 

Zadania referatów i samodzielnych stanowisk 
pracy 

§ 15. 1. Do zadań Referatu Budżetu i Finansów 
należy w szczególności: 

1) przygotowywanie projektów uchwał budże-
towych i projektów uchwał w zakresie podat-
ków, opłat oraz pomocy publicznej; 

2) analiza wykonania budżetu oraz wnioskowa-
nie o zmiany w budżecie; 

3) prowadzenie rachunkowości budżetowej 
gminy; 

4) prowadzenie obsługi kasowej; 

5) prowadzenie księgowości urzędu; 

6) prowadzenie obsługi finansowej ochotni-
czych straży pożarnych oraz bibliotek gmin-
nych; 
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7) prowadzenie ewidencji podatników podatków 
pobieranych przez gminę w oparciu o złożone 
deklaracje podatkowe, informacje podatkowe, 
ewidencję gruntów oraz inne dokumenty; 

8) dokonywanie wymiarów podatków i opłat lo-
kalnych; 

9) prowadzenie ewidencji wniosków podatni-
ków: 

a) o zastosowanie ulg i zwolnień ustawowych 
w podatku rolnym, 

b) o zastosowanie ulg w zapłacie podatków  
tj. umorzenie, odroczenie terminu płatno-
ści, rozłożenie na raty; 

10) wystawianie faktur VAT i księgowanie ich za-
płaty; 

11) sprawowanie nadzoru nad poborem podat-
ków w tym również rozliczanie inkasentów 
poboru podatków; 

12) prowadzenie obsługi kasowej znaków skar-
bowych 

13) prowadzenie windykacji podatków i opłat lo-
kalnych oraz innych należności pieniężnych; 

14) przyjmowanie sprawozdań budżetowych od 
jednostek organizacyjnych, ich kontrola, spo-
rządzanie sprawozdań z wykonania budżetu 
gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

15) prowadzenie spraw związanych z udzielonymi 
i otrzymanymi kredytami, pożyczkami, porę-
czeniami, gwarancjami; 

16) prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie 
funduszy celowych; 

17) prowadzenie spraw finansowych dotyczących 
uzyskania funduszy z Unii Europejskiej, wła-
ściwego ich rozliczania zgodnie z obowiązują-
cymi w tym zakresie procedurami; 

18) prowadzenie rozliczeń publiczno - prawnych; 

19) prowadzenie obsługi finansowej Zakładowe-
go Funduszu Świadczeń Socjalnych pracow-
ników; 

20) wystawianie zaświadczeń o wysokości zarob-
ków dla pracowników oraz zlikwidowanych 
jednostek organizacyjnych gminy; 

21) wystawianie zaświadczeń interesantom w za-
kresie finansów oraz podatków i opłat; 

22) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem 
pomocy publicznej dla przedsiębiorców  
w tym prowadzenie współpracy z Urzędem 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów; 

23) analiza wykorzystania przekazanych dotacji 
dla podległych jednostek i jej rozliczanie we 
współpracy z innymi referatami; 

24) rozliczanie we współpracy z innymi referata-
mi środków finansowych przekazanych na 
działalność pożytku publicznego; 

25) współpraca z Urzędem Skarbowym w zakre-
sie planowania i realizacji dochodów budże-
towych; 

26) prowadzenie ewidencji środków trwałych. 

2. Referatem Budżetu i Finansów zarządza 
skarbnik. 

§ 16. 1. Do zadań Referatu Prawno - Admini-
stracyjnego Kadr i Spraw Społecznych należy: 

1) zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjo-
nowania urzędu; 

2) prowadzenie spraw kancelaryjnych i archi-
wum urzędu; 

3) zabezpieczenie organizacyjno - techniczne 
spotkań, uroczystości organizowanych przez 
wójta lub radę; 

4) sprawowanie obsługi biurowej i sekretarskiej 
wójta, rady, komisji; 

5) współpraca z urzędnikiem wyborczym w za-
kresie organizacji wyborów i referendum; 

6) udostępnianie informacji publicznej w zakre-
sie dostępu do dokumentów rady, wójta; 

7) przekazywanie uchwał, zarządzeń i innych ak-
tów prawnych według właściwości do orga-
nów nadzoru; 

8) przekazywanie do publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego aktów 
prawa miejscowego; 

9) prowadzenie spraw związanych z bezpieczeń-
stwem i higieną pracy pracowników; 

10) prowadzenie spraw kadrowych pracowników 
i kierowników samorządowych jednostek or-
ganizacyjnych; 

11) prowadzenie spraw związanych ze szkole-
niem i dokształcaniem pracowników; 

12) zaopatrzenie urzędu w środki techniczne, 
oprogramowanie, materiały biurowe, książki, 
prasę oraz prowadzenie ich ewidencji; 

13) prowadzenie ewidencji Kasy Zapomogowo  
- pożyczkowej; 

14) administrowanie systemami komputerowymi 
urzędu; 

15) prowadzenie strony internetowej urzędu; 

16) realizacja zadań wynikających z ustawy o do-
stępie do informacji publicznej, w szczegól-
ności prowadzenie strony podmiotowej Biule-
tynu Informacji Publicznej; 
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17) przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywa-
nia skarg i wniosków; 

18) współpraca partnerska z gminami polskimi  
i zagranicznymi; 

19) prowadzenie spraw związanych z przynależ-
nością gminy do stowarzyszeń; 

20) prowadzenie spraw związanych z promocją 
gminy; 

21) prowadzenie spraw dotyczących odbywania 
praktyk uczniowskich, studenckich, stażów 
pracy; 

22) prowadzenie spraw dotyczących prac inter-
wencyjnych, prac społeczno - użytecznych; 

23) prowadzenie spraw dotyczących wykonywa-
nia nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele 
społeczne przez osoby skazane przez sąd; 

24) przekazywanie do realizacji uchwał rady, 
wniosków i interpelacji radnych, zarządzeń 
wójta dla referatów według właściwości; 

25) prowadzenie rejestrów: 

a) skarg i wniosków, 

b) uchwał rady, 

c) zarządzeń, postanowień wójta, 

d) wydawanych upoważnień i pełnomoc-
nictw, 

e) interpelacji i wniosków radnych; 

26) prowadzenie spraw związanych z pieczęciami 
i tablicami urzędowymi; 

27) prowadzenie spraw dotyczących wysyłania  
i przyjmowania korespondencji; 

28) prowadzenie spraw Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych; 

29) obsługa poczty elektronicznej; 

30) obsługa wyborów w sołectwach; 

31) prowadzenie dokumentacji PFRON. 

2. Referatem Prawno - Administracyjnym za-
rządza zastępca wójta w sposób zapewniający 
optymalną realizację zadań referatu i ponosi za to 
odpowiedzialność przed wójtem. 

§ 17. Do zadań Radcy Prawnego należy: 

1) zapewnienie zgodności działania organów 
gminy z przepisami prawa: 

a) opiniowanie pod względem prawnym pro-
jektów uchwał rady, zarządzeń wójta, 

b) udzielanie na wniosek organów gminy, kie-
rownictwa urzędu opinii i porad prawnych, 

c) informowanie pracowników o zmianach  
w obowiązującym stanie prawnym, 

d) informowanie organów gminy oraz pra-
cowników o uchybieniach w ich działalno-
ści i skutkach prawnych tych uchybień, 

e) opiniowanie pod względem prawnym pro-
jektów umów, zmian umów, wypowiadania 
umów, 

f) nadzór prawny nad egzekucją należności; 

2) występowanie w charakterze pełnomocnika 
procesowego w postępowaniu sądowym, 
administracyjnym i przed innymi organami 
orzekającymi; 

3) sprawowanie zastępstwa procesowego; 

4) pomoc w redagowaniu pism, których treść 
może mieć wpływ na wynik ewentualnego 
procesu. 

§ 18. Do zadań Referatu Spraw Gospodarczych 
i Ochrony Środowiska należą: 

1) sprawy gospodarowania nieruchomościami 
stanowiącymi własność gminy; 

2) sprawy komunalizacji mienia, wywłaszczania, 
scalania i podziału nieruchomości; 

3) sprawy dotyczące zwiększania gminnego za-
sobu nieruchomości; 

4) prowadzenie rozgraniczeń nieruchomości; 

5) prowadzenie rejestru mienia gminnego i jego 
inwentaryzacja; 

6) prowadzenie spraw związanych z realizacją 
zadań określonych w ustawie Prawo geolo-
giczne i górnicze; 

7) prowadzenie ewidencji gospodarstw rolnych; 

8) prowadzenie spraw związanych ze spisami 
rolnymi; 

9) sprawy melioracji; 

10) sprawy wyłączenia użytków rolnych z pro-
dukcji; 

11) sprawy związane z leśnictwem, zalesianiem, 
łowiectwem; 

12) prowadzenie rejestru i dokumentacji sołectw 
gminy, współdziałanie z nimi; 

13) sprawy związane z zapobieganiem oraz zwal-
czaniem skutków klęsk żywiołowych w rolnic-
twie, a także zapobieganie zagrożeń środowi-
ska; 

14) prowadzenie kontroli w zakresie odpowie-
dzialności cywilnej rolników z tytułu posiada-
nia gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczenia 
budynków wchodzących w skład gospodar-
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stwa rolnego od ognia i innych zdarzeń loso-
wych; 

15) wydawanie zaświadczeń dotyczących gospo-
darstw rolnych; 

16) przygotowanie dokumentów umożliwiających 
poświadczenie oświadczeń rolników związa-
nych z zakupem użytków rolnych; 

17) prowadzenie spraw związanych z ochroną 
zwierząt; 

18) przygotowywanie zezwoleń na uprawy maku 
i konopii; 

19) prowadzenie spraw związanych z organizacją 
grzebowisk i utylizacją padłych zwierząt; 

20) współpraca z inspekcją weterynaryjną w za-
kresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt; 

21) sporządzanie list uprawnionych do głosowa-
nia w wyborach do rady powiatowej izby rol-
niczej; 

22) sprawy utrzymania porządku i czystości  
w gminie oraz wykonywanie kontroli w tym 
zakresie; 

23) sprawy handlu, czasu pracy placówek han-
dlowych i usługowych; 

24)  sprawy związane z cmentarzami komunal-
nymi; 

25) sprawy wynikające z ustawy o wychowaniu  
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmo-
wi; 

26) realizacja zadań gminy wynikających z usta-
wy o transporcie drogowym, ustawy o dro-
gach publicznych, ustawy o ruchu drogo-
wym; 

27)  przygotowywanie zezwoleń: 

a) na świadczenie usług odbioru odpadów 
komunalnych, 

b) licencje transportowe i zezwolenia trans-
portowe, 

c) na sprzedaż napojów alkoholowych; 

28) realizacja zadań z ustawy o swobodzie dzia-
łalności gospodarczej w zakresie: 

a) prowadzenia ewidencji działalności gospo-
darczej, 

b) współdziałanie z Krajowym Rejestrem Są-
dowym, 

c) udostępnianie danych z ewidencji, 

d) promowanie przedsiębiorczości na terenie 
gminy, prowadzenie działalności informa-
cyjnej i oświatowej, 

e) współdziałanie z samorządem gospodar-
czym, organizacjami pracodawców oraz 
innymi organizacjami przedsiębiorców; 

29) gospodarowanie mieniem gminnym, które 
nie zostało przekazane innym użytkownikom; 

30) prowadzenie spraw wynikających z ustawy  
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym 
zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego 
a w szczególności: 

a) przydział lokali mieszkalnych i socjalnych, 

b) opracowywania stawek czynszu za miesz-
kania, 

c) prowadzenia racjonalnej gospodarki loka-
lami mieszkalnymi; 

31) podejmowanie działań zmierzających do po-
zyskiwania przez gminę środków finanso-
wych z funduszy pomocowych z Unii Euro-
pejskiej, nadzorowanie ich wydatkowania, 
rozliczanie etapowe i końcowe, współdziała-
nie w tym zakresie z innymi referatami  
a w szczególności z Referatem Budżetu i Fi-
nansów; 

32) realizacja programów rozwoju wsi; 

33) prowadzenie kart obiektów hotelarskich i in-
nych; 

34) prowadzenie kontroli ewidencji obiektów,  
w których prowadzone są usługi hotelarskie; 

35) koordynowanie wykonawstwa inwestycji  
i remontów kapitalnych prowadzonych przez 
gminę i zapewnienie prawidłowego przebie-
gu realizacji zadań w tym zakresie; 

36) prowadzenie spraw określonych przez ustawę 
Prawo zamówień publicznych; 

37) dokonywanie uzgodnień usytuowania projek-
towanych sieci technicznego uzbrojenia tere-
nu; 

38) opracowywanie planów szczegółowych zago-
spodarowania przestrzennego; 

39) wydawanie decyzji lokalizacyjnych inwestycji 
o charakterze lokalnym; 

40) prowadzenie spraw z zakresu ochrony śro-
dowiska, ochrony przyrody, gospodarki wod-
nej, ochrony złóż surowców mineralnych, 
ochrony przed zanieczyszczeniami oraz wy-
konywanie kontroli w tym zakresie; 

41) prowadzenie spraw związanych z nazwami 
miejscowości, ulic, placów; 

42) prowadzenie spraw związanych z numeracją 
nieruchomości; 

43) prowadzenie spraw związanych ze zmianą 
granic miejscowości; 
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44) prowadzenie spraw związanych z zaopatrze-
niem w wodę, odprowadzaniem ścieków, 
przeciwdziałania zanieczyszczeniu środowi-
ska; 

45) przygotowywanie zezwoleń na usuwanie 
drzew i krzewów oraz naliczanie opłat za go-
spodarcze korzystanie ze środowiska; 

46) opracowywanie założeń do gminnego pro-
gramu ochrony środowiska i planów gospo-
darki odpadami; 

47) prowadzenie spraw związanych z opracowy-
waniem wieloletnich programów inwestycyj-
nych, programów rewitalizacji; 

48) sporządzanie wniosków w celu pozyskania 
pomocy finansowej z programów pomoco-
wych; 

49) rozliczanie środków uzyskanych z programów 
pomocowych oraz współdziałanie w tym za-
kresie z Referatem Budżetu i Finansów; 

50)  prowadzenie spraw dotyczących dróg gmin-
nych i oświetlenia drogowego; 

51) prowadzenie spraw gospodarczych urzędu,  
w tym administrowanie budynkami urzędu. 

§ 19 Do zadań stanowiska ds. Zarządzania Kry-
zysowego i Spraw Wojskowych należy: 

1) inicjowanie podejmowanie przedsięwzięć or-
ganizacyjnych w celu zapewnienia właściwej  
i terminowej realizacji zadań określonych  
w planach pracy i wynikających z aktów 
prawnych; 

2) przygotowywanie dla potrzeb Wójta spra-
wozdań i informacji dotyczących powierzo-
nego odcinka pracy; 

3) opracowywanie, aktualizowanie i realizowa-
nie planów z zakresu obrony cywilnej i zarzą-
dzania kryzysowego; 

4) realizacja zadań związanych z tworzeniem, 
restrukturyzacją formacji obrony cywilnej 
oraz szkoleniem z zakresu OC; 

5) właściwa gospodarka materiałowa sprzętem 
OC zgromadzonym w magazynie gminnym; 

6) wykonywanie zarządzeń, poleceń i wytycz-
nych organów (jednostek nadrzędnych) oraz 
Wójta – Szefa OC Gminy w zakresie obrony 
cywilnej i zarządzania kryzysowego; 

7) planowanie i organizowanie współdziałania 
formacji OC w zakresie prowadzenia akcji ra-
tunkowych i usuwania skutków klęsk żywio-
łowych oraz nadzwyczajnych zagrożeń w cza-
sie pokoju, ostrzegania i alarmowania; 

8) propagowanie problematyki związanej  
z obroną cywilną; 

9) opracowywanie, aktualizowanie planów, do-
kumentów z zakresu obronności oraz realiza-
cja innych przedsięwzięć w tym zakresie; 

10) opracowywanie i utrzymywanie w stałej ak-
tualności dokumentów związanych z natych-
miastowym uzupełnieniem Sił Zbrojnych; 

11) szkolenie osób funkcyjnych z zakresu spraw 
związanych z uruchomieniem akcji kurierskiej; 

12) realizacja zadań w zakresie powszechnego 
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, 
w tym związanych z rejestracją przedpoboro-
wych i poborem; 

13) planowanie, aktualizacja i realizacja świad-
czeń osobistych i rzeczowych na rzecz obro-
ny, współpraca w tym zakresie z Wojskową 
Komendą Uzupełnień i innymi jednostkami 
organizacyjnymi; 

14) prowadzenie kancelarii tajnej Urzędu Gminy; 

15) współpraca z Pełnomocnikiem ds. Ochrony 
Informacji Niejawnych w zakresie szkolenia, 
kontroli i ochrony informacji niejawnych; 

16) właściwe oznaczanie, rejestrowanie i prze-
chowywanie dokumentów niejawnych; 

17) doręczanie korespondencji niejawnej w obrę-
bie Gminy Lubiszyn; 

18) przekazywanie korespondencji niejawnej 
upoważnionym pracownikom; 

19) archiwizacja dokumentów niejawnych  
w Urzędzie Gminy. 

§ 20. Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego i Ewi-
dencji Ludności należy: 

1) prowadzenie rejestru stałych mieszkańców 
gminy; 

2) przyjmowanie zgłoszeń pobytu stałego i po-
bytu czasowego; 

3) prowadzenie spraw meldunkowych; 

4) prowadzenie i aktualizowanie spisu wybor-
ców z rejestrem stałych mieszkańców; 

5) prowadzenie postępowania administracyjne-
go w sprawach wymeldowania i zameldowa-
nia na pobyt stały na wniosek strony lub  
z urzędu; 

6) sporządzanie wykazu dzieci podlegających 
obowiązkowi szkolnemu i wysyłania zmian 
adresowych; 

7) zawiadamianie Wojewódzkiego Banku Da-
nych o wszelkich zmianach danych osobo-
wych mieszkańców gminy; 

8) wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu; 
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9) udzielanie informacji na wniosek o udostęp-
nienie danych osobowych; 

10) przekazywanie danych do Departamentu Re-
jestrów Państwowych celem nadania numeru 
ewidencyjnego PESEL; 

11) przyjmowanie i elektroniczne przetwarzanie 
wniosków o wydanie dowodów osobistych  
w systemie obsługi obywatela; 

12) przyjmowanie druków o wymianie dowodów 
osobistych; 

13) wydawanie dowodów osobistych; 

14) prowadzenie spraw związanych ze zgroma-
dzeniami i imprezami masowymi; 

15) realizowanie zadań związanych z wyborami  
i referendami w zakresie swoich kompetencji; 

16) sporządzanie aktów małżeństw, urodzeń, 
zgonów; 

17) przyjmowanie zapewnień stwierdzających 
zdolność prawną do zawarcia związku mał-
żeńskiego; 

18) wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej 
obywatela polskiego do zawarcia małżeństwa 
za granicą; 

19) prowadzenie ksiąg stanu cywilnego i wyda-
wanie wypisów; 

20) załatwianie korespondencji krajowej i konsu-
larnej; 

21) wydawanie decyzji: 

a) o wpisaniu do ksiąg stanu cywilnego aktu 
stanu cywilnego sporządzonego za granicą, 

b) o uzupełnieniu treści aktu stanu cywilnego, 

c) o odtworzeniu treści aktu stanu cywilnego, 

d) o skróceniu terminu wyczekiwania do za-
warcia małżeństwa, 

e) o sprostowaniu oczywistego błędu pisar-
skiego; 

22) przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka, 
o powrocie do poprzedniego nazwiska, o na-
daniu dziecku nazwiska męża matki, o zmia-
nie imienia dziecku;  

23) sporządzanie wniosków i nadanie medali ju-
bilatom za długoletnie pożycie małżeńskie; 

24) organizowanie jubileuszy długoletniego po-
życia małżeńskiego; 

25) archiwizacja dokumentów stanu cywilnego 
i prowadzenie archiwum USC; 

26) prowadzenie sprawozdawczości statystycz-
nej; 

27) prowadzenie spraw związanych z ustawą  
o zmianie imion i nazwisk. 

§ 21. Do zadań Stanowiska ds. Oświaty, Kultu-
ry, Ochrony Zdrowia należy: 

1) prowadzenie rejestru publicznych i niepu-
blicznych placówek oświatowych; 

2) prowadzenie spraw związanych z działalno-
ścią, tworzeniem, łączeniem, likwidacją lub 
reorganizacją jednostek oświaty, kultury  
i sportu; 

3) nadzór nad przygotowywaniem projektów 
statutów, regulaminów szkół, samorządo-
wych instytucji kultury; 

4) współdziałanie z dyrektorami przy opraco-
wywaniu i przedkładaniu do zatwierdzenia 
wójtowi projektów arkuszy organizacyjnych 
szkół; 

5) przygotowywanie konkursów na dyrektorów 
szkół, samorządowych instytucji kultury; 

6) prowadzenie spraw kadrowych dotyczących 
dyrektorów szkół, byłych pracowników oświa-
ty; 

7) kontrola i prowadzenie ewidencji spełnienia 
obowiązku szkolnego; 

8) organizowanie egzaminów na nauczyciela 
mianowanego; 

9) współuczestniczenie w przygotowaniu projek-
tu budżetu w zakresie oświaty oraz projektu 
dotacji do szkół niepublicznych i samorządo-
wych instytucji kultury oraz merytoryczny 
nadzór nad wykorzystaniem tych dotacji; 

10) prowadzenie spraw związanych z dowozami 
dzieci i młodzieży do szkół; 

11) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem 
pomocy materialnej o charakterze socjalnym 
dla uczniów, w tym rozpatrywanie wniosków, 
przygotowywanie projektów decyzji, rozlicza-
nie przyznanych świadczeń; 

12) współdziałanie z kuratorem oświaty w zakre-
sie realizacji przez organy gminy zadań wyni-
kających z ustawy o systemie oświaty i usta-
wy Karta Nauczyciela; 

13) prowadzenie archiwum dokumentów po zli-
kwidowanych jednostkach oświatowych 

14) współdziałanie z organizacjami pozarządo-
wymi, kościelnymi, stowarzyszeniami i inny-
mi organizacjami społecznymi działającymi 
na terenie gminy w zakresie oświaty, kultury, 
sportu, spraw społecznych i ochrony zabyt-
ków; 

15) współdziałanie z właściwymi organami w za-
kresie opieki lekarskiej i pielęgniarskiej świad-



Dziennik Urzędowy                                                     - 849 -                                                                poz. 305 
Województwa Lubuskiego Nr 12  

świadczonej przez placówki otwartej opieki 
zdrowotnej oraz czasu pracy aptek; 

16) prowadzenie spraw związanych z naliczaniem 
i wypłatą świadczeń pomocy materialnej  
o charakterze socjalnym dla uczniów; 

17) redagowanie pisma gminnego „Lubiszyńskie 
wieści”. 

Rozdział V. 

Kontrola wewnętrzna 

§ 22. Kontrola pracowników i poszczególnych 
komórek organizacyjnych Urzędu dokonywana 
jest pod względem: 

a) legalności, 

b) gospodarności,  

c) rzetelności,  

d) celowości, 

e) terminowości, 

f) skuteczności. 

§ 23. Celem kontroli jest ustalanie przyczyn  
i skutków ewentualnych nieprawidłowości, ustala-
nie osób odpowiedzialnych za stwierdzone nie-
prawidłowości oraz określanie sposobów napra-
wienia stwierdzonych nieprawidłowości i przeciw-
działania im w przyszłości. 

§ 24. W Urzędzie przeprowadza się następują-
ce rodzaje kontroli: 

1) kompleksowe obejmujące całość lub obszer-
ną część działalności poszczególnych komó-
rek organizacyjnych lub samodzielnych sta-
nowisk; 

2) problemowe - obejmujące wybrane zagad-
nienia lub zagadnienie z zakresu działalności 
kontrolowanej komórki lub stanowiska, sta-
nowiące niewielki fragment jego działalności; 

3) wstępne - obejmujące kontrole zamierzeń  
i czynności przed ich dokonaniem oraz stop-
nia przygotowania; 

4) bieżące - obejmujące czynności w toku; 

5) sprawdzające (następne) - mające miejsce po 
dokonaniu określonych czynności, w szcze-
gólności mające na celu ustalenie, czy wyniki 
poprzednich kontroli zostały uwzględnione  
w toku postępowania kontrolowanej komórki 
organizacyjnej lub stanowiska.  

§ 25. 1. Postępowanie kontrolne przeprowadza 
się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne 
ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalno-
ści kontrolowanej komórki organizacyjnej Urzędu 
lub stanowiska, rzetelne jego udokumentowanie  
i ocenę działalności. 

2. Stan faktyczny ustala się na podstawie do-
wodów zebranych w toku postępowania kontrol-
nego. 

3. Jako dowód może być wykorzystane 
wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako 
dowody mogą być wykorzystane w szczególności: 
dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, 
opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświa-
dczenia kontrolowanych.  

§ 26. Kontroli dokonują: 

1) wójt lub osoba działająca na podstawie peł-
nomocnictwa udzielonego przez Wójta  
- w odniesieniu do kierowników poszczegól-
nych komórek organizacyjnych lub stanowisk 
(w tym stanowisk samodzielnych); 

2) kierownicy poszczególnych komórek organi-
zacyjnych w odniesieniu do podporządkowa-
nych im pracowników.  

§ 27. 1. Z przeprowadzonej kontroli komplek-
sowej sporządza się, w terminie 7 dni od daty jej 
zakończenia, protokół pokontrolny. 

2. Protokół pokontrolny powinien zawierać:  

a) określenie kontrolowanej komórki lub stano-
wiska,  

b) imię i nazwisko kontrolującego (kontrolują-
cych),  

c) daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kon-
trolnych,  

d) określenie przedmiotowego zakresu kontroli  
i okresu objętego kontrolą,  

e) imię i nazwisko kierownika kontrolowanej 
komórki organizacyjnej albo osoby zajmują-
cej kontrolowane stanowisko,  

f) przebieg i wynik czynności kontrolnych,  
a w szczególności wnioski kontroli wskazują-
ce na stwierdzone nieprawidłowości oraz 
wskazanie dowodów potwierdzających usta-
lenia zawarte w protokole,  

g) datę i miejsce podpisania protokołu,  

h) podpisy kontrolującego (kontrolujących) oraz 
kierownika kontrolowanej komórki organiza-
cyjnej albo pracownika zajmującego kontro-
lowane stanowisko, lub notatkę o odmowie 
podpisania protokołu z podaniem przyczyn 
odmowy,  

i) wnioski oraz propozycje co do sposobu usu-
nięcia stwierdzonych nieprawidłowości. 

3. O sposobie wykorzystania wniosków i pro-
pozycji pokontrolnych decyduje Wójt.  

§ 28. W przypadku odmowy podpisania proto-
kółu przez kierownika kontrolowanej komórki lub 



Dziennik Urzędowy                                                     - 850 -                                                                poz. 305 
Województwa Lubuskiego Nr 12  

osobę zajmującą kontrolowane stanowisko, osoby 
te są obowiązane do złożenia na ręce kontrolują-
cego w terminie 3 dni od daty odmowy pisemne-
go wyjaśnienia jej przyczyn.  

§ 29. Protokół sporządza się w 2 egzempla-
rzach, które otrzymują Wójt i kierownik kontrolo-
wanej jednostki (pracownik zajmujący kontrolo-
wane stanowisko). 

§ 30.1. Z kontroli innych niż kompleksowe spo-
rządza się notatkę służbową zawierającą odpo-
wiednio elementy przewidziane dla protokołu po-
kontrolnego. 

2. Wójt może polecić sporządzenie protokołu 
pokontrolnego także z innych kontroli niż kom-
pleksowa. 

Rozdział VI. 

Zasady podpisywania pism 

§ 31. Wójt podpisuje:  

1) zarządzenia, regulaminy i okólniki wewnętrz-
ne; 

2) pisma związane z reprezentowaniem gminy 
na zewnątrz; 

3) pisma zawierające oświadczenia woli w za-
kresie zarządu mieniem gminy; 

4) odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące kie-
rowników referatów; 

5) decyzje z zakresu administracji publicznej, do 
których wydawania w jego imieniu nie upo-
ważnił pracowników urzędu; 

6) pełnomocnictwa i upoważnienia do działania 
w jego imieniu, w tym pisma wyznaczające 
osoby uprawnione do podejmowania czyn-
ności z zakresu prawa pracy wobec pracow-
ników urzędu; 

7) pisma zawierające oświadczenia woli urzędu 
jako pracodawcy; 

8) pełnomocnictwa do reprezentowania gminy 
przed sądami i organami administracji pu-
blicznej; 

9) odpowiedzi na interpelacje i zapytania rad-
nych; 

10) pisma zawierające odpowiedzi na postulaty 
mieszkańców, zgłaszane za pośrednictwem 
radnych; 

11) inne pisma, jeśli ich podpisywanie Wójt za-
strzegł dla siebie.  

§ 32. Zastępca Wójta i Skarbnik podpisują pi-
sma pozostające w zakresie ich zadań, nie zastrze-
żone do podpisu wójta.  

§ 33. Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cy-
wilnego podpisuje pisma pozostające w zakresie 
jego zadań. 

§ 34. Kierownicy referatów podpisują:  

1) pisma związane z zakresem działania refera-
tów, nie zastrzeżone do podpisu wójta; 

2) decyzje administracyjne oraz pisma w spra-
wach do załatwiania których zostali upoważ-
nieni przez wójta; 

3) pisma w sprawach dotyczących organizacji 
wewnętrznej referatów i zakresu zadań dla 
poszczególnych stanowisk.  

§ 35. Na przygotowanych projektach pism,  
w tym decyzji administracyjnych, zaświadczeniach 
(w dolnym, lewym rogu) podaje się imię i nazwi-
sko osoby sporządzającej projekt w raz z numerem 
telefonu. 

Rozdział VII. 

Postanowienia końcowe 

§ 36. Procedury dotyczące wewnętrznej kontro-
li finansowej, które obejmują szczegółowy zakres, 
sposób i tryb jej przeprowadzania ustala wójt od-
rębnym zarządzeniem. 

§ 37. 1. Wójt przyjmuje interesantów w spra-
wach skarg i wniosków oraz w sprawach indywi-
dualnych z zakresu administracji publicznej w każ-
dy piątek od godziny 730 do godziny 1530. 

 2. W przypadku nieobecności w pracy wójta  
w dniu określonym w ust. 1 przyjmowanie intere-
santów w sprawach skarg i wniosków wykonuje 
zastępca wójta. 

3. Zastępca wójta, skarbnik, kierownicy i pra-
cownicy urzędu przyjmują interesantów w spra-
wach skarg i wniosków oraz w sprawach indywi-
dualnych z zakresu administracji publicznej w go-
dzinach pracy urzędu. 

§ 38. Zasady i tryb wykonywania czynności 
kancelaryjnych urzędu określa rozporządzenie 
Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kan-
celaryjnej dla organów gmin i związków mię-
dzygminnych. 

§ 39. Obowiązki pracowników i pracodawcy 
określa; 

1) ustawa o pracownikach samorządowych; 

2) Kodeks pracy; 

3) Regulamin Pracy Urzędu Gminy w Lubiszynie. 

§ 40. Traci moc zarządzenie Nr 22/03 z dnia  
5 maja 2003r. w sprawie Regulaminu Organizacyj-
nego Urzędu Gminy w Lubiszynie i Zarządzenie  
Nr 3/2005 Wójta Gminy Lubiszyn z dnia 17 stycz-
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nia 2005r. w sprawie zmiany Regulaminu Organi-
zacyjnego Urzędu Gminy w Lubiszynie. 

§ 41. Wykonanie zarządzenia powierza się Za-
stępcy Wójta Gminy Lubiszyn. 

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

Wójt Gminy  
Roman Koniec
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Załącznik Nr 1 
do zarządzenia Nr 45/2005 

Wójta Gminy Lubiszyn 
z dnia 30 grudnia 2005r. 
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UCHWAŁA NR XXVI/125/05 
RADY MIEJSKIEJ W BABIMOŚCIE  

 
z dnia 22 lipca 2005r.  

 
w sprawie opisu planowanych do realizacji zadań dla wsi Podmokle Małe i przekazania w administra-
cje Urzędowi Miejskiemu w Babimoście części nieruchomości, na której znajduje się Gminny Skansen 

Maszyn i Urządzeń Rolniczych oraz boisko wielofunkcyjne 
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (teks jednolity 
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi 
zmianami) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się dla wsi Podmokle Małe opis 
planowanych do realizacji zadań w ramach działa-
nia „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dzie-
dzictwa kulturowego” sektorowego programu 
operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja 
sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów 
wiejskich”. 

§ 2. Opis planowanych do realizacji zadań pod 
tytułem „Budowa Centrum Rekreacyjno - Sporto-
wego oraz Skansenu Maszyn i Urządzeń Rolni-
czych w Podmoklach Małych” stanowi załącznik 
Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3. 1. Postanawia się przekazać w administra-
cję Urzędowi Miejskiemu w Babimoście część 
działki gminnej Nr 83/14 o pow. 4050m2 położonej 
w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej w Podmoklach 
Małych, na której znajduje się Gminny Skansen 
Maszyn i Urządzeń Rolniczych oraz boisko wielo-
funkcyjne, zgodnie z planem, stanowiącym załącz-
nik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

2. Z ramienia Urzędu nieruchomością admini-
strować będzie pracownik zatrudniony na stano-
wisku ds. rolnictwa, melioracji i leśnictwa. 

§ 4. 1. Administrator umożliwi stały dostęp 
mieszkańcom danej społeczności do zrealizowa-
nego projektu. 

2. Administrator wyposaży obiekty (nierucho-
mości) w odpowiednie tablice informacyjne, mó-

wiące o przeznaczeniu obiektów, godzinach ich 
otwarcia oraz zasadach korzystania (tablice regu-
laminowe) zgodnie z załączonym regulaminem 
stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Babimostu. 

§ 5. Tracą moc:  

1) uchwała Nr XV/81/04 Rady Miejskiej w Babi-
moście z dnia 5 lipca 2004 roku w sprawie 
przyjęcia opisu planowanych do realizacji za-
dań dla wsi Podmokle Małe; 

2) uchwała Nr XXIV/118/05 Rady Miejskiej  
w Babimoście z dnia 6 czerwca 2005 roku  
w sprawie zmiany uchwały Nr XV/81/04 Rady 
Miejskiej w Babimoście z dnia 5 lipca 2004 
roku. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
i podlega podaniu do publicznej wiadomości po-
przez rozplakatowanie na urzędowych tablicach 
ogłoszeń. 

Przewodniczący Rady 
Krzysztof Małycha 

 
Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr XXVI/125/05 
Rady Miejskiej w Babimoście  

z dnia 22 lipca 2005r. 
 

załącznik niepublikowany 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XXVI/125/05 

Rady Miejskiej w Babimoście  
z dnia 22 lipca 2005r. 
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Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr XXVI/125/05 

Rady Miejskiej w Babimoście  
z dnia 22 lipca 2005r. 

 

Regulamin korzystania z Gminnego Skansenu 
Maszyn i Urządzeń Rolniczych oraz boiska wielo-

funkcyjnego 
 

I. Ogólne zasady korzystania z boiska wielofunkcyj-
nego 

1. Obiekt jest ogólnodostępny, czynny od po-
niedziałku do niedzieli w godz. 12.00 - 20.00 oraz  
w trakcie trwania zaplanowanych imprez. 

2. Na boisku szkolnym dzieci do lat 7 mogą 
przebywać wyłącznie pod opieką osób dorosłych. 

3. Młodzież i osoby dorosłe mogą przebywać 
na terenie boiska pod warunkiem, że użytkują 
obiekt zgodnie z jego sportowym przeznaczeniem. 

4. Zajęcia na boisku mogą odbywać się wy-
łącznie w zmiennym obuwiusportowym na mięk-
kich, płaskich spodach. 

5. Na boisku i na trybunach obiektu zabrania 
się palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu, 
wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi 
oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, nisz-
czenia wyposażenia oraz urządzeń, wchodzenia na 
elementy konstrukcyjne, przebywania zwierząt. 

6. Korzystający z obiektu oraz widzowie zobo-
wiązani są do zachowania porządku i czystości na 
terenie obiektu oraz stosowania się do poleceń 
obsługi obiektu, pod groźbą usunięcia z obiektu. 

7. Organizatorzy imprez i zajęć sportowych 

ponoszą pełną odpowiedzialność za powstałe  
w trakcie korzystania z obiektu szkody. 

8. Za przestrzeganie przepisów niniejszego re-
gulaminu odpowiedzialni są  trenerzy, nauczyciele, 
opiekunowie grup oraz organizatorzy imprez.  

9. Administrator obiektu nie odpowiada za rze-
czy pozostawione na jego terenie. 

10. Za wypadki na terenie obiektu administra-
tor nie ponosi odpowiedzialności. 

II. Ogólne zasady korzystania z gminnego skan-
senu maszyn i urządzeń rolniczych 

1. Obiekt jest ogólnodostępny, czynny od po-
niedziałku do niedzieli w godz. 12.00 - 20.00 oraz  
w trakcie trwania zaplanowanych imprez. 

2. W skansenie zabrania się palenia tytoniu 
oraz spożywania alkoholu, wnoszenia opakowań 
szklanych, niszczenia eksponatów i wyposażenia 
oraz urządzeń, wchodzenia na elementy konstruk-
cyjne, przebywania zwierząt. 

3. Korzystający z obiektu zobowiązani są do 
zachowania porządku i czystości na terenie obiek-
tu oraz stosowania się do poleceń obsługi obiektu, 
pod groźbą usunięcia z obiektu. 

4. Organizatorzy imprez ponoszą pełną odpo-
wiedzialność za powstałe w trakcie korzystania  
z obiektu szkody.  

5. Administrator obiektu nie odpowiada za rze-
czy pozostawione na jego terenie.  

6. Za wypadki na terenie obiektu administrator 
nie ponosi odpowiedzialności. 

=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XXVIII/130/05 
RADY MIEJSKIEJ W BABIMOŚCIE  

 

z dnia 24 września 2005r.  
 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/125/05 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 22 lipca 2005 roku 
 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi 
zmianami) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale XXVI/125/05 Rady Miejskiej  
w Babimoście z dnia 22 lipca 2005 roku w sprawie 
przyjęcia opisu planowanych do realizacji zadań dla 
wsi Podmokle Małe i przekazania w administrację 
Urzędowi Miejskiemu w Babimoście części nieru-
chomości, na której znajduje się Gminny Skansen 
Maszyn i Urządzeń Rolniczych oraz boisko wielo-
funkcyjne, wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Nieruchomością administrować będzie 

Urząd Miejski w Babimoście”. 

2) § 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Babimostu. 

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

Przewodniczący Rady 
Krzysztof Małycha
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UCHWAŁA NR XXXVIII/216/2005 
RADY GMINY W OTYNIU  

 
z dnia 25 listopada 2005r.  

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Konradowo i części 

wsi Otyń 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
tekst jednolity z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. 
zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717) Rada 
Gminy w Otyniu uchwala co następuje: 

Rozdział I. 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy  
w Otyniu Nr XIV/79/2003 z dnia 22 grudnia 2003r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Konradowo i Otyń (część), oraz zgodnie ze stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy Otyń uchwalonym 
uchwałą Nr XXVI/145/01 z dnia 5 lutego 2001r. 
uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego wsi Konradowo i części wsi Otyń. 

2. Plan obejmuje obszar położony w obrębie 
wsi Konradowo i częściowo w obrębie wsi Otyń 
ograniczony zgodnie z załącznikiem graficznym do 
niniejszej uchwały: 

1) od południa rzeką Śląską Ochlą; 

2) od zachodu projektowaną drogą ekspresową 
Nr 3; 

3) od wschodu istniejącą drogą krajową Nr 3; 

4) od północy terenami rolniczymi. 

3. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są 
4 załączniki: 

1) rysunek planu w skali 1:2.000 będący załącz-
nikiem graficznym Nr 1; 

2) wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy  
w  skali:10.000 będący załącznikiem graficz-
nym Nr 2: 

3)  rozstrzygnięcia, o których mowa w art. 20 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym stanowią załącznik Nr 3 i 4. 

§ 2. Przedmiotem planu jest przeznaczenie te-
renu pod zabudowę mieszkaniową, mieszkaniowo- 
usługową, usługową, techniczno - produkcyjną, 

pod użytkowanie rolnicze, zieleń, lasy i wody, pod 
komunikację i infrastrukturę techniczną. 

§ 3. 1 Ustalenia planu w obszarze o którym 
mowa w § 1 ust. 2 zostają wyrażone w treści ni-
niejszej uchwały obejmującej: 

Rozdział I. Przepisy ogólne. 

Rozdział II. 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 krajo-
brazu kulturowego, 

- zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  
i zabytków oraz dóbr kultur współczesnej, 

- wymagania wynikające z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznej, 

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

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

- sposobów i terminów tymczasowego zago-
spodarowania. 

Rozdział III. Przepisy dotyczące wydzielonych stref 
i elementów funkcjonalno – przestrzennych okre-
ślające szczególne warunki zagospodarowania 
terenu oraz ograniczenia w ich użytkowaniu w tym 
zakaz zabudowy. 

Rozdział IV. Warunki zagospodarowania dla po-
szczególnych terenów określające: 

- użytkowania terenów (przeznaczenia tere-
nów), 

- parametry i wskaźniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, 

- stawki procentowe na podstawie których 
ustala się opłatę, o której mowa w art. 36  
ust 4. 
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Rozdział V. Przepisy przejściowe i końcowe. 

2. Odstępuje się od ustaleń dotyczących granic 
i sposobów zagospodarowania terenów lub obiek-
tów podlegających ochronie, ustalonych na pod-
stawie odrębnych przepisów, w tym terenów gór-
niczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo 
powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas 
ziemnych, ze względu na to, że nie występują one 
na terenie objętym planem. 

3. W rysunku planu obowiązują następujące 
oznaczenia: 

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

2) oznaczenia terenów wydzielonych liniami 
rozgraniczającymi, składające się z symbolu 
literowego przeznaczenia terenu i numeru 
wyróżniającego go spośród innych terenów; 

3) oznaczenie graficzne granicy obszaru chro-
nionego krajobrazu; 

4) oznaczenia graficzne stref i elementów funk-
cjonalno – przestrzennych; 

5) oznaczenia graficzne linii regulacyjnych za-
budowy - nakazanych i nieprzekraczalnych; 

6) pozostałe nie wymienione wyżej oznaczenia 
mają charakter informacyjny. 

§ 4. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: 

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

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

3) przepisach szczególnych – należy przez to ro-
zumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz  
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 użytkowania wyzna-
czony na rysunku planu liniami rozgraniczają-
cymi i oznaczony symbolem literowym i licz-
bowym; 

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

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

8) użytkowaniu podstawowym – należy przez to 
rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu, który 
dominuje w obszarze wydzielonym liniami 
rozgraniczającymi; 

9) użytkowaniu dopuszczalnym – należy przez to 
rozumieć rodzaj przeznaczenia inny niż pod-
stawowy, który uzupełnia i wzbogaca użyt-
kowanie podstawowe; 

10) dostępności do drogi publicznej – należy 
przez to rozumieć dostępność zgodnie  
z ustawą o gospodarce nieruchomościami  
a także dostępność przez układ dróg we-
wnętrznych dojazdowych posiadających zjaz-
dy lub zjazd do drogi publicznej; 

11) drogach wewnętrznych – należy przez to ro-
zumieć drogi nie zaliczone 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-
krywającą ukształtowaną powierzchnię; 

13) wysokość zabudowy - należy przez to rozu-
mieć maksymalny pionowy wymiar budynku 
liczony 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 jakaś  
z kondygnacji ma większą powierzchnię od 
kondygnacji przyziemia to ją traktujemy jako 
kondygnację naziemną o największej obsza-
rowo powierzchni), przy czym powierzchnię 
zabudowy działki obliczamy jako sumę po-
wierzchni zabudowy wszystkich obiektów bu-
dowlanych wraz z budynkami gospodarczymi 
i garażami występujących w obrębie działki; 

15) powierzchni biologicznie czynnej – należy 
przez to rozumieć niezabudowaną i nieutwar-
dzoną powierzchnię terenu działki, pokrytą 
roślinnością ( naturalną lub urządzoną ) sta-
nowiącą  powierzchnię ekologicznie czynną; 

16) usługach publicznych - należy przez to rozu-
mieć działalność administracji publicznej oraz 
podległych jej lub nadzorowanych przez nią 
podmiotów, realizujących zadania na rzecz 
obywateli wynikające z ustaw, a także działal-
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ność pozarządowych stowarzyszeń wyższej 
użyteczności publicznej; 

17) przestrzeni publicznej - należy przez to rozu-
mieć ogólnodostępne obszary o dominującej 
funkcji komunikacji pieszej, takie jak place 
miejskie, pasaże handlowe, aleje parkowe 
wraz z ich otoczeniem w granicach widoczno-
ści, czyli wraz z przedpolem obiektów kubatu-
rowych; 

18) usługach komercyjnych – należy przez to ro-
zumieć usługi realizowane ze środków niepu-
blicznych a w szczególności usługi z zakresu 
handlu, gastronomii, rzemiosła, rzemiosła 
produkcyjnego; 

19) usługach nieuciążliwych– należy rozumieć ta-
ki rodzaj usług, który nie wywołuje uciążliwo-
ści dla otoczenia – ich ewentualna uciążliwość 
zamyka się w granicach działki; 

20) uciążliwości – należy przez to rozumieć uciąż-
liwość powodowaną przez przedsięwzięcia 
mogące znacząco oddziaływać na środowisko 
wymienione i określone Rozporządzeniem 
Rady Ministrów w sprawie określenia rodza-
jów przedsięwzięć mogących znacząco od-
działywać na środowisko oraz szczegółowych 
kryteriów związanych z klasyfikacją przedsię-
wzięć do sporządzenia raportu i o oddziały-
waniu na środowisko; 

21) zagospodarowaniu tymczasowym – należy 
przez to rozumieć określony niniejszym pla-
nem sposób użytkowania i sposób zagospo-
darowania do czasu realizacji przeznaczenia 
podstawowego i dopuszczalnego; 

22) stawce procentowej - należy przez to rozu-
mieć wzrost wartości nieruchomości spowo-
dowany ustaleniami planu, upoważniający do 
pobrania od właściciela jednorazowej opłaty 
w przypadku jej zbycia, zgodnie z art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym; 

23) linii regulacyjnych zabudowy: 

a) nakazanej linii zabudowy - linia, na której 
należy usytuować front zabudowy, z do-
puszczeniem: wykuszy, balkonów, ryzali-
tów oraz możliwości wycofania części ele-
wacji (maksymalnie na około 1/3 fasady 
frontowej), 

b) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy 
przez to rozumieć granicę wzdłuż terenów 
komunikacji publicznej wydzielonych pa-
sów infrastruktury technicznej poza którą 
nie może być wysunięte lico budynku. Do-
puszcza się jej nieznaczne naruszenie dla 
zadaszeń wejściowych, rzutu dachu, wyku-
szy, balkonów, i elementów wystroju archi-
tektonicznego; 

24)  strefie technicznej (strefie uciążliwości, stre-
fie ochronnej), - należy przez to rozumieć stre-
fy od sieci i urządzeń infrastruktury technicz-
nej obejmujące: 

a) strefę negatywnego oddziaływania na ludzi 
zamieszkujących na stałe, lub zagrożenia 
wybuchem, o których szerokości i sposobie 
zagospodarowania mówią przepisy szcze-
gólne, 

b) pas terenu wzdłuż sieci po obu jej stronach 
pozwalający na stały lub okresowy dostęp 
operatora kontrolującego stan sieci,  
a w przypadku awarii na jej usunięcie. Sze-
rokość tej strefy ustala się na podstawie 
rodzaju sieci, średnicy i głębokości posa-
dowienia. 

§ 5. Określone w § 3 ust. 1 pkt 1 zasady zago-
spodarowania terenu wg rodzaju użytkowania 
obejmują : 

1) podstawowy rodzaj użytkowania (użytkowa-
nie podstawowe w rozumieniu § 4 pkt 8); 

2) dopuszczalny rodzaj użytkowania (użytkowa-
nie dopuszczalne w rozumieniu § 4 pkt 9); 

3) obszar o ustalonym w planie użytkowaniu te-
renu jest określony na rysunku planu liniami 
rozgraniczającymi obowiązującymi (oznaczo-
nymi linią ciągłą) lub orientacyjnymi (ozna-
czony linią przerywaną); 

4) przebieg linii rozgraniczających obowiązują-
cych może być zmieniony tylko w trybie 
zmian w planie miejscowym (art. 27 ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym z 27 marca 2003r.); 

5) przebieg linii rozgraniczających orientacyj-
nych może być uściślony na etapie realizacji 
inwestycji w ramach projektu zagospodaro-
wania działki (możliwość łączenia działek); 

6) 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; 

7) przedstawione na rysunku planu przebiegi 
sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizacji 
związanych z nimi urządzeń określają zasadę 
obsługi terenu w zakresie infrastruktury tech-
nicznej; 

8) na rysunku planu tereny wydzielone liniami 
rozgraniczającymi oznaczono symbolami 
zgodnie z ich podstawowym przeznaczeniem; 



Dziennik Urzędowy                                                     - 859 -                                                                poz. 305 
Województwa Lubuskiego Nr 12  

9) wyznaczone na rysunku planu nieprzekra-
czalne linie zabudowy są liniami obowiązują-
cymi, ustalającymi granicę lokalizacji obiek-
tów kubaturowych w danym terenie. 

Rozdział II. 

Przepisy obowiązujące w całym w obszarze planu 

§ 6. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-
czające tereny o różnym przeznaczeniu lub róż-
nych zasadach zagospodarowania: 

1) tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi, 
mogą być zagospodarowane wyłącznie na ce-
le zgodne z podstawowym przeznaczeniem 
lub łącznie na cele przeznaczenia podstawo-
wego i dopuszczalnego, zgodnie z ustalenia-
mi określonymi w rozdziale 4 oraz zasadami 
określonymi w przepisach szczegółowych ni-
niejszej uchwały z zastrzeżeniem, iż zagospo-
darowanie na cele zgodne z przeznaczeniem 
dopuszczalnym nie może zaistnieć samo-
dzielnie oraz stanowić więcej niż 40% zago-
spodarowania; 

2) każdorazowo w ramach terenu wydzielonych 
liniami rozgraniczenia obok zagospodarowa-
nia zgodnie z przeznaczeniem podstawowym 
i dopuszczalnym mogą występować: drogi 
wewnętrzne, miejsca postojowe dla samo-
chodów osobowych, sieci i urządzenia infra-
struktury technicznej, zieleń izolacyjna - o ile 
nie są wykluczone przedmiotowo lub inaczej 
regulowane w ustaleniach określonych  
w rozdziale 4 oraz w zasadach określonych  
w pozostałych przepisach szczegółowych 
planu. 

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

1. W celu właściwego usytuowania budynków 
na działce wraz z innymi elementami zagospoda-
rowania (ogrodzenie, obiekty małej architektury 
oraz zieleń) i dostosowaniu formą i gabarytami do 
cech lokalnego krajobrazu i otaczającego zainwe-
stowania należy: 

1) lokalizować zabudowę z zachowaniem okre-
ślonych przez ustalenia planu w rozdziale  
4 parametrów i wskaźników oraz wyznaczo-
nych na rysunku planu linii regulacyjnych za-
budowy (nowo - projektowaną zabudowę lo-
kalizować 6.0 od linii rozgraniczających drogi 
publiczne i wewnętrzne), przy czym zaleca 
się: 

a) na działkach dla których nie określono linii 
zabudowy, budynki należy sytuować  
w sposób zapewniający optymalne nasło-
necznienie terenu działek i minimalizację 
zacienienia sąsiednich nieruchomości, oraz 
na zasadach ogólnych określonych w pra-

wie budowlanym i warunkach technicz-
nych, 

b) w terenach sąsiadujących z terenami lasów 
i zadrzewień oznaczonymi na rysunku pla-
nu symbolem „ZL”, minimalna odległość 
nowych budynków od granicy lasu powin-
na wynosić 20m, 

c) pas terenu pomiędzy linią zabudowy a linią 
rozgraniczającą wykorzystać wyłącznie pod 
realizację: utwardzonego wjazdu na teren 
działki, dojścia do budynku, zadaszonego  
i osłoniętego miejsca pod pojemniki na 
śmieci, miejsc do parkowania, sieci i urzą-
dzeń infrastruktury technicznej, zieleń de-
koracyjną i użytkową; 

2) budynki warsztatów wytwórczych i rzemieśl-
niczych oraz budynki gospodarcze sytuować 
w głębi działki - za budynkami mieszkalnymi  
i usługowymi; 

3) 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 higieniczno 
- sanitarnymi, o bezpieczeństwie i higienie 
pracy, o ochronie przeciwpożarowej oraz  
o drogach publicznych, 

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

c) jednoczesnej realizacji na przylegających 
działkach stykających się budynków o po-
dobnej funkcji i rozwiązaniach architekto-
nicznych na granicy działek, prowadzonej 
wspólnie przez właścicieli terenu. 

2. Aby rozwiązania architektoniczne dla zabu-
dowy, ogrodzeń i obiektów małej architektury 
obrębie działki, kształtować w sposób ujednolico-
ny należy: 

1) materiały budowlane na elewację zastosować 
z materiałów tradycyjnych typu: cegła, ka-
mień, drewno, dachówka ceramiczna; 

2) dopuszcza się stosowanie pochodnych lub 
imitujących materiały tradycyjne typu: elewa-
cyjne płytki ceramiczne lub imitujące cegłę, 
kamień; okładziny i panele imitujące drewno; 
blacha lub papa bitumiczna z fakturą imitują-
cą dachówkę ceramiczną; 

3) zakazuje się pozostawianie nie otynkowanych 
zewnętrznych ścian uwidaczniających kon-
strukcyjne materiały budowlane, za wyjąt-
kiem: 
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a) istniejących budynków o ścianach wyko-
nanych w całości z cegły pełnej lub klinkie-
rowej o odpowiedniej estetyce wykończe-
nia, 

b) nowych budynków wykonanych w całości  
z cegły pełnej lub klinkierowej, dla których 
tego rodzaju estetyka elewacji będzie za-
mierzonym elementem wykazanym w do-
kumentacji projektowej; 

4) zakazuje się w kolorystyce elewacji w tym 
tynków i pokrycia dachowego stosowania ja-
skrawych kolorów, a w szczególności jaskra-
wych odcieni żółtego, czerwonego, zielonego 
i niebieskiego; 

5) zaleca się stosowanie kolorów o niskiej in-
tensywności zabarwienia; 

6) zaleca się stosowanie kolorów tynków ja-
snych, pastelowych, a w szczególności odcie-
ni bieli, żółci, beżu, brązu, szarości lub po-
chodne tych kolorów typu: kolory piaskowe 
lub kremowe; 

7) ogrodzenia widoczne od strony ulicy lub in-
nych przestrzeni publicznych wykonywać, do-
stosowując rozwiązania materiałowe i kolory-
styczne do architektury budynku, przy czym 
nie mogą być realizowane przy użyciu prefa-
brykatów betonowych lub wykonanych z ma-
teriałów sztucznych, odpadowych. 

3. Elementy reklamowe należy lokalizować wg 
następujących zasad: 

1) zakazuje się umieszczania reklam wielkoprze-
strzennych typu bilboard na całym obszarze 
opracowania;  

2) zakazuje się wykonywania napisów bezpo-
średnio na ścianach i dachach budynków oraz 
na ogrodzeniach; 

3) dopuszcza się umieszczanie elementów re-
klamowych (szyldy, reklamy, tablice informa-
cyjne) na krawędzi dachu, ścianie budynku 
czy ogrodzeniu, przy czym nakazuje się aby: 

a) szyldy i elementy reklamowe umieszczane 
na ścianach budynków i krawędzi dachu 
nawiązywały do podziałów i kolorystyki fa-
sad oraz nie wykraczały poza obrys budyn-
ku, 

b) szyldy i elementy reklamowe umieszczane 
na ogrodzeniach nawiązywały do jego tek-
toniki. 

4. Ustalenia niniejszego paragrafu odnoszą się 
również do wszelkich rozbudów nadbudów i re-
montów elewacji oraz remontów lub wymiany 
ogrodzenia, elementów reklamowych i obiektów 
małej architektury. 

§ 8. 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-
niejszego paragrafu: 

1)  w zakresie ochrony powietrza przed zanie-
czyszczeniem: wykorzystanie dla celów 
grzewczych paliw gazowych płynnych, ener-
gii elektrycznej, słonecznej lub geotermalnej;  

2) zachowanie wymogów określonych w przepi-
sach szczególnych dotyczących dopuszczal-
nych emisji, w tym hermetyzację procesów 
technologicznych, ograniczających emisję za-
nieczyszczeń; 

3) w zakresie ochrony przed hałasem zakazuje 
się lokalizacji obiektów budowlanych i urzą-
dzeń przekraczających wymogi w zakresie 
dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku, w 
szczególności w stosunku do istniejącej i pro-
jektowanej zabudowy mieszkaniowej i usłu-
gowej; 

4) w zakresie ochrony powierzchni ziemi i śro-
dowiska przed odpadami: gromadzenie od-
padów komunalnych w pojemnikach i po se-
gregacji wywożenie ich na wskazane wysypi-
sko przez wyspecjalizowane przedsiębior-
stwo; 

5) w zakresie ochrony powierzchni ziemi: 

a) minimalizować przekształcenia powierzchni 
ziemi i jej ochronę przed erozją poprzez 
właściwe zagospodarowanie terenu i od-
prowadzanie wód opadowych, 

b) odkładać i wykorzystywać na terenach 
przeznaczonych do rekultywacji pod zieleń 
(na trawniki i pod krzewy i drzewa) glebę 
urodzajną ( humus ) uzyskaną w czasie wy-
konywania wykopów pod zabudowę i ko-
munikację, 

c) masy ziemne stanowiące grunt rodzimy, 
usuwane lub przemieszczane w związku  
z realizacją przedsięwzięcia wykorzystać 
dla potrzeb niwelacji terenu – (z zastrzeże-
niem przepisów o ograniczeniu zmian na-
turalnego ukształtowania) lub realizacji 
elementów zagospodarowania terenu; 

6) w zakresie ochrony wód przed zanieczyszcze-
niem należy: uszczelniać powierzchnie komu-
nikacyjne (place, drogi i parkingi): 

a) instalować urządzenia oczyszczające wody 
opadowe i roztopowe tj. separatory i osad-
niki,  
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b) zabezpieczyć inwestycje przedsięwzięć 
mogących prowadzić do zanieczyszczenia 
wód powierzchniowych i podziemnych 
przed przenikaniem zanieczyszczeń sto-
sownie do lokalnych warunków hydroge-
ologicznych,  

7) w zakresie ochrony terenów zieleni i wartości 
krajobrazowych w celu ochrony lokalnych 
wartości krajobrazu oraz zieleni należy: 

a) zachować i utrzymać kompleksy leśne, 

b) zachować w maksymalnym stopniu natu-
ralne ukształtowanie, 

c) zachować i utrzymać skupiska zadrzewień  
i zakrzewień w sąsiedztwie rzeki Śląskiej 
Ochli,  

d) zachować szpalery drzew o walorach kom-
pozycyjnych, 

e) zachować istniejącą zieleń, z dopuszcze-
niem wycinki w sytuacji konieczności 
wprowadzenia niezbędnych rozwiązań  
z zakresu przedsięwzięć liniowych odpo-
wiednio: infrastruktury technicznej i komu-
nikacyjnej, oraz porządkowania struktury 
osadniczej, wprowadzając w każdym przy-
padku obowiązek kompensacji przyrodni-
czej, o której mowa w przepisach ochrony 
środowiska,  

f) kształtować nową zieleń w sposób nie koli-
dujący z zabudową, wprowadzać nasadze-
nia zgodnie z siedliskiem przy uwzględnie-
niu docelowej wysokości i rozłożystości 
oraz otwarć widokowych,  

g) dopuścić cięcia sanitarne mające na celu 
uczytelnienie, usuwanie elementów zakłó-
cających otwarcia widokowe na panoramę 
układu urbanistycznego wsi i uczytelnianie 
otwarć widokowych,  

h) w ramach terenów zieleni dopuszcza się 
realizację ciągów pieszych i ścieżek, w tym 
wydzielonych. 

2. Zakazuje się wprowadzania funkcji uciążli-
wych dla otoczenia oraz użytkowania terenu na 
cele funkcji pogarszających jakość środowiska,  
w sąsiedztwie terenów mieszkaniowych i prze-
strzeni publicznych, w szczególności funkcji zwią-
zanych ze składowaniem, gromadzeniem lub prze-
twarza -niem odpadów, złomu, zużytych pojaz-
dów, maszyn i urządzeń, opakowań, paliw lub 
innych materiałów, a także polegającej na hodowli 
lub uboju zwierząt w ramach działalności gospo-
darczej. 

3. Zakazuje się lokalizacji obiektów i urządzeń 
których uciążliwość przekracza granice posiadanej 
nieruchomości oraz przekracza normy określane 

jako znacząco oddziaływujące na zdrowie ludzi  
i środowisko. 

4. W zakresie lokalizacji przedsięwzięć mogą-
cych znacząco oddziaływać na środowisko  
– w rozumieniu przepisów prawa ochrony środo-
wiska: 

1) dopuszcza się lokalizację inwestycji wskaza-
nych w przepisach ochrony środowiska, 
obowiązujących w tym zakresie, jako przed-
sięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko, dla których sporządzenie raportu 
może być wymagane, pod warunkiem, iż 
spełnione będą dopuszczalne normy określa-
jące standardy jakości środowiska;  

2) dopuszcza się modernizację, przebudowę ist-
niejących obiektów wskazanych w przepisach 
ochrony środowiska, obowiązujących w tym 
zakresie, jako przedsięwzięć mogących zna-
cząco oddziaływać na środowisko jeżeli pla-
nowane przedsięwzięcie spowoduje ograni-
czenie dotychczasowych, negatywnych od-
działywań na środowisko lub zdrowie ludzi. 

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

Dla obszaru objętego planem ustala się następują-
ce zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej celem któ-
rych jest ochrona, utrzymanie i zachowanie naj-
wartościowszych elementów zabytkowych, kultu-
rowych i krajobrazowych, dla których szczegółowe 
ustalenia zawarte są w rozdziale 3: 

1) wyznacza się strefy ochrony stanowisk ar-
cheologicznych „W”; 

2) obejmuje się ochroną obiekty zabytkowe po-
siadające znaczące walory kulturowe ozna-
czone graficznie na rysunku planu, na zasa-
dach określonych w rozdziale 3; 

3) zobowiązuje każdego kto w trakcie prowa-
dzenia robót budowlanych i ziemnych odkrył 
przedmiot, co do którego istnieje przypusz-
czenie iż jest on zabytkiem: 

a) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszko-
dzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, 

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

c) niezwłocznie zawiadomić o tym Lubuskie-
go Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków, a jeśli to nie jest możliwe Wójta Oty-
nia. 

§ 10. Wymagania wynikające z potrzeb kształ-
towania przestrzeni publicznych. 

1. W celu właściwego kształtowania przestrzeni 
publicznych do których zalicza się tereny dróg 
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publicznych, tereny usług publicznych, tereny zie-
leni urządzonej, tereny parkingów ogólnodostęp -
nych, tereny ciągów pieszych, trasy ścieżek rowe-
rowych - nie tylko wyznaczonych w planie ale 
również tych które towarzyszą przeznaczeniu pod-
stawowemu lub dopuszczalnemu w obszarze 
przestrzeni publicznej: 

1) zaleca się realizację systemu powiązanych 
przestrzeni publicznych w oparciu o cało-
ściową koncepcję programowo-przestrzenną, 
w ramach przeznaczenia podstawowego  
i dopuszczalnego ustalonego dla wskazanych 
w planie terenów otwartych oraz wskazanych 
ciągów alei, ciągów pieszych i tras ścieżek 
rowerowych; 

2) zaleca się obsadzenie ulic drzewami o pokro-
ju kulistym i wysokości 4.0m ÷ 6.0m; 

3) zaleca się stosowanie elementów małej archi-
tektury (rzeźb, krzyży, kapliczek) na zamknię-
ciach perspektyw ulicznych; 

4) ustala się przystosowanie przestrzeni pu-
blicznych dla osób niepełnosprawnych. 

2. Dopuszcza się organizację, publicznych im-
prez masowych w terenach oznaczonych w planie 
symbolem „US”, za zgodą właścicieli i po uzyska-
niu zgody władz gminy oraz spełnieniu warunków 
określonych w przepisach odrębnych. 

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

1. Ustalenia planu odnoszące się do przezna-
czenia terenów obowiązują niezależnie od istnieją-
cych i planowanych podziałów na działki grunto-
we. 

2. Na rysunku planu oznaczono zalecane linie 
podziału na działki budowlane, odnoszące się wy-
łącznie do tych miejsc które wymagają nowego 
lub innego od istniejącego podziału. 

3. Dla terenów w których istniejące podziały 
własnościowe nie pozwalają na realizację zamie-
rzenia inwestycyjnego, zgodnie z określonymi  
w rozdziale 3 parametrami i wskaźnikami kształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu, 
należy zakazać zabudowy lub możliwość jej prze-
prowadzenia uzależnić od scalenia i wtórnego 
podziału. 

4. Każdorazowo wydzielanie nowej działki na 
cele budownictwa mieszkaniowego musi spełniać 
następujące warunki: 

1)  minimalna powierzchnia działki – 600.0m²; 

2) minimalna szerokość frontu działki dla bu-
dynków wolnostojących – 18.0m, minimalna 
szerokość frontu działki dla budynków szere-
gowych 6.0m; 

3) minimalna szerokość wydzielonego dojazdu 
w zależności od liczby wydzielanych działek: 

a) do 2 działek – 5.0m., 

b) powyżej 2 działek – 6.0m. 

5. Warunek obsługi wydzielonej działki budow-
lanej uznaje się za spełniony, jeśli styka się ona co 
najmniej z niepubliczną drogą wewnętrzną o mi-
nimalnej szerokości 5.0m. 

§ 12. Zasady adaptacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 

1. Układ komunikacyjny określa się zgodnie  
z przeznaczeniem podstawowym oraz parametra-
mi i klasyfikacją dróg ustalonymi w rozdziale 4: 

1) układ komunikacyjny wsi z układem ze-
wnętrznym związany jest trzema drogami: 

a) powiatową o klasie drogi zbiorczej w ukła-
dzie równoległym od drogi krajowej Nr 3 
do wsi Ługi, 

b) gminną o klasie drogi lokalnej w układzie 
prostopadło – równoległym, od projekto-
wanej drogi powiatowej do wsi Zakęcie , 

c) gminną klasy drogi lokalnej w układzie 
prostokątnym łączącą drogę gminną i pro-
jektowaną  powiatową, 

d) pozostałe drogi obsługujące wieś to drogi 
gminne o klasie dróg dojazdowych uzupeł-
nione przez drogi wewnętrzne o klasie dróg 
dojazdowych; 

2) program parkingowy zaspokajający potrzeby 
mieszkańców, personelu i klientów, wyliczony 
według parametrów i wskaźników określo-
nych dla poszczególnych terenów w rozdziale 
4 należy: zbilansować w ramach terenu pla-
nowanej inwestycji, w szczególności oznacza 
to zakaz realizacji nowych inwestycji nie speł-
niających tego warunku. 

2. W zakresie adaptacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej:  

1) w zakresie zaopatrzenia w wodę ustalenia 
obejmują: 

a) dostawę wody na teren miejscowości z ist-
niejącego wodociągu na terenie wsi Otyń,  

b) utrzymanie przebiegu głównej sieci wiej-
skiej w liniach rozgraniczających istnieją-
cych dróg, 

c) przy projektowaniu nowych przebiegów 
należy dążyć do utworzenia pierścieniowe-
go układu  wodociągów, 

d) ilość dostarczanej wody dla poszczegól-
nych typów zabudowy określa „Rozporzą-
dzenie Ministra Infrastruktury z 14 stycznia 
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2002r. w sprawie określenia przeciętnych 
norm zużycia wody” z późniejszymi zmia-
nami. 

2) w zakresie odprowadzenia ścieków ustalenia 
obejmują: 

a) rozdzielczy, grawitacyjno – tłoczny system 
kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem 
ścieków bytowych poprzez wieś Otyń, Mo-
drzyca na oczyszczalnię w Nowej Soli, oraz 
grawitacyjny system odprowadzania wód 
opadowych i roztopowych do rzeki Śląska 
Ochla, po ich podczyszczeniu do poziomu 
uzgodnionego z RZGW na podstawie od-
powiedniego pozwolenia wodnoprawnego, 
dopuszcza się rozwiązania alternatywne, 

b) utrzymanie przebiegu kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej w liniach rozgraniczających 
istniejących dróg, 

c) projektuje się budowę przepompowni ście-
ków, rurociągów tłocznych i sieci kanaliza-
cyjnej na terenie wsi Konradowo, 

d) dopuszcza się, gromadzenia podczyszczo-
nych wód opadowych w odizolowanych od 
powierzchni ziemi zbiornikach wód opa-
dowych z ich gospodarczym wykorzysta-
niem, 

e) do czasu realizacji kanalizacji dopuszcza się 
gromadzenie ścieków w przydomowych 
szczelnych zbiornikach oraz ich okresowe 
wywożenie na oczyszczalnię w Nowej Soli. 

3) w zakresie zaopatrzenia w gaz ustalenia 
obejmują: 

a) docelowo dostawa gazu na teren miejsco-
wości z istniejącego gazociągu średniego 
ciśnienia na terenie wsi, 

b) utrzymanie przebiegu gazociągów w li-
niach rozgraniczających istniejących dróg, 

c) dla sieci należy stosować strefy kontrolo-
wane zgodne z Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. w spra-
wie warunków technicznych, jakim powin-
ny odpowiadać sieci gazowe, 

d) do czasu realizacji gazociągu przewiduje 
się stosowanie gazu bezprzewodowego 
(propan – butan); 

4) w zakresie zaopatrzenia w ciepło ustalenia 
obejmują: konieczność dostosowania źródeł 
ciepła spalających paliwa stałe do wymogów 
aktualnych norm ochrony środowiska; 

5) w zakresie gospodarki odpadami ustalenia 
obejmują: usuwanie nieczystości poprzez 
gromadzenie odpadów stałych z uwzględnie-
niem ich segregacji na terenie działek i wy-

wóz ich na wskazane wysypisko przez wyspe-
cjalizowane przedsiębiorstwo, 

6) w zakresie elektroenergetyki ustalenia obej-
mują: 

a) utrzymuje się przebieg linii 15kV i 20kV 
wraz ze strefami uciążliwości przez tereny 
oznaczone na rysunku planu,  

b) adaptuje się dla potrzeb planu istniejące 
stację transformatorowe, 

c) planuje się budowę kablowych linii 15kV 
przez tereny zgodnie z rysunkiem planu 
wraz ze stacjami transformatorowymi, 

d) z chwilą wzrostu zapotrzebowania energii 
projektuje się wymianę jednostek trans-
formatorowych na jednostki o większej 
mocy; 

7) dopuszcza się zmiany przebiegu i parame-
trów istniejących sieci infrastruktury tech-
nicznej i każdorazowo dopuszcza się możli-
wość ich przełożenia na koszt władających te-
renem i na warunkach ustalonych z gestorem 
danej sieci – o ile nie narusza to struktury da-
nej sieci, nie pogarsza warunków obsługi i nie 
narusza interesów osób trzecich; 

8) trasy projektowanych sieci infrastruktury 
technicznej należy w miarę możliwości pro-
wadzić w liniach rozgraniczających drogi,  
z uwzględnieniem przy realizacji możliwości 
umieszczenia w przekroju poprzecznym ulic 
wszystkich sieci projektowanych docelowo,  
z zachowaniem zasad ich rozmieszczenia  
(w tym wzajemnych odległości) określonych 
w obowiązujących przepisach szczególnych. 
Ponadto w projektach tych należy uwzględnić 
możliwość wprowadzenia podziemnych sieci 
teletechnicznych; 

9) dopuszcza się lokalizację nowych, nie uwi-
docznionych w rysunku planu przewodów  
i urządzeń infrastruktury technicznej związa-
nych z obsługą zagospodarowania terenu we 
wszystkich obszarach, również poza wyzna-
czonymi pasami drogowymi przy spełnieniu 
następujących warunków: 

a) uzyskania zgody właściciela nieruchomo-
ści, 

b) powiązanie z elementami ekofizjograficz-
nymi, w szczególności projektowanie sieci 
z uwzględnieniem: ukształtowania terenu, 
walorów krajobrazowych, obszarów le-
śnych i skupisk zadrzewień, przebiegu cie-
ków wodnych, 

c) powiązanie ze strukturą władania, w szcze-
gólności projektowanie wzdłuż granic nie-
ruchomości oraz w sposób umożliwiający 
realizację przeznaczenia terenu. 
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§ 13. Sposób i termin tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania i użytkowania terenów. 

1. Obiekty, ogrodzenia i elementy zagospoda-
rowania istniejące w pasach drogowych wyzna-
czonych liniami rozgraniczającymi ulic publicznych 
pozostawia się do czasu modernizacji (budowy) 
ulicy jako tymczasowe zagospodarowanie - bez 
prawa powiększania kubatury, z możliwością do-
konywania remontów. 

2. W odniesieniu do funkcji istniejących, po-
wodujących przekraczanie warunków, zasad i 
przepisów określonych w niniejszej uchwale, uzna-
je się je jako tymczasowe zagospodarowanie, przy 
czym należy określić horyzont czasowy w którym, 
zagospodarowanie to będzie zgodne z ustaleniami 
planu, w zależności od uciążliwości jaką istniejąca 
funkcja powoduje w stosunku do sąsiednich tere-
nów. 

3. Dopuszcza się czasowe wykorzystanie tere-
nu w ramach utworzenia bazy budowlanej lub 
składowania materiałów na potrzeby realizacji 
inwestycji drogowych lub infrastrukturalnych, 
jedynie za zgodą właściciela oraz po stosownym 
uzgodnieniu z właściwym wydziałem urzędu mia-
sta. 

Rozdział III. 

Przepisy dotyczące wydzielonych stref i elemen-
tów funkcjonalno – przestrzennych określajace 
szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu w tym za-

kaz zabudowy 

§ 14. Strefa chronionego krajobrazu na tere-
nach położonych na obszarze chronionego krajo-
brazu, obowiązują ograniczenia w zagospoda- 
rowaniu zawarte w Rozporządzeniu Wojewody 
Lubuskiego Nr 14 poz. 820 z 2003r. 

§ 15. Strefa ochrony wartości przyrodniczych  
- korytarz ekologiczny rynny terenowej rzeki Ślą-
skiej Ochli dla terenu objętego na rysunku planu 
strefą ochrony wartości przyrodniczych, w szcze-
gólności odnoszącą się do Doliny Śląskiej Ochli, 
skupisk zadrzewień i zakrzewień, a także tych ob-
szarów które stanowią unikalną w skali wsi war-
tość przyrodniczą ustala się: 

1) zakazuje się jakichkolwiek zmian w obecnym 
ukształtowaniu terenu w szczególności doty-
czących: 

a) lokalizowania w dolinach potoków jakiego-
kolwiek trwale połączonego z gruntem za-
inwestowania, za wyjątkiem mostów, bu-
dowli hydrotechnicznych i elektrowni wod-
nych, 

b) wycinki drzew i krzewów bez ważnych po-
wodów takich jak bezpieczeństwo użytko-
wania dróg, placów, obiektów kubaturo-

wych oraz urządzeń i sieci infrastruktury, 
nie dotyczy to cięć zdrowotnych, rutyno-
wych zabiegów ogrodniczych, w tym prze-
kształceń monokultur gatunkowych; 

2) dopuszcza się użytkowanie terenu zgodnie  
z przeznaczaniem podstawowym i dopusz-
czalnym przy czym ustala się: 

a) zakaz zabudowy,  

b) zakaz urządzania parkingów oraz innych 
utwardzonych placów, 

c) dopuszcza się tworzenie ciągów pieszych 
urządzeń rekreacyjnych oraz elementów 
małej architektury tylko jeśli wykorzystują 
one naturalne ukształtowanie terenu oraz 
wykonane są z naturalnych materiałów jak 
kamień i drewno, 

d) dopuszcza się przebieg liniowych obiektów 
infrastruktury technicznej tylko w przypad-
ku jeśli inny jej przebieg nie jest możliwy, 
przy czym każdorazowo należy uzgodnić 
możliwości przebiegu z właściwym wydzia-
łem urzędu gminnego. 

§ 16. Ciągi alei i szpalery. 

1. Nakazuje się ochronę wskazanych na rysun-
ku planu ciągów alei do zachowania, celem której 
jest utrzymanie, rozwijanie i pielęgnacja obecnego 
kształtu, w szczególności ochrona szpalerów 
drzew. 

2. Dopuszcza się możliwość powiększania 
i tworzenia nowych odcinków alei na zasadzie 
kontynuacji oraz potrzeby tworzenia lokalnych 
powiązań pieszych, przy czym zaleca się wykorzy-
stanie w tym celu wskazanych na rysunku planu 
orientacyjnych przebiegów ciągów alei do uzupeł-
nień: 

1) przy trasowaniu i projektowaniu nowych cią-
gów alei należy: 

a) tworzyć pasy zieleni towarzyszącej pomię-
dzy chodnikiem a jezdnią w postaci szpale-
ru drzew, żywopłotu lub pasa trawnika  
w zależności od możliwości wynikającej  
z szerokości w liniach rozgraniczających 
drogi, 

b) dla terenów otwartych realizować ciągi alei 
w postaci szpaleru drzew, 

c) każdorazowo tworzyć lub rezerwować te-
reny wzdłuż alei na lokalizację ścieżek ro-
werowych, 

2) dopuszcza się w pasie zieleni towarzyszącej 
możliwość: 

a) lokalizowania ukrytych sieci i urządzeń in-
frastruktury technicznej, 
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b) lokalizowania w pasie zieleni towarzyszącej 
miejsc postojowych. 

§ 17. Strefa układu urbanistycznego. 

W strefie obejmującej w granicach określo-
nych na rysunku planu historyczne rozplanowanie 
wsi rzędówka należy: 

a) zachować układ i charakter otoczenia wraz  
z zielenią, elementami małej architektury  
i ukształtowaniem terenu, 

b) realizować nowe elementy przestrzenne, 
obiekty budowlane oraz rozbudowy, przebu-
dowy, i modernizacje obiektów chronionych 
w sposób harmonijnie nawiązujący do oto-
czenia i rozwijający jego wątki kompozycyjne, 
przy czym warunki zabudowy zagospodaro-
wania terenu wymagają uzgodnienia z wła-
ściwymi służbami ochrony zabytków, za wy-
jątkiem drobnych bieżących remontów i na-
praw nie wpływających na zmianę oryginal-
nych elementów architektury tj.: formy, mate-
riału, układu przestrzennego, 

c) ustalenia ppkt b) nie dotyczą wymiany insta-
lacji, remontów bieżących i prac zabezpiecza-
jących, które nie naruszają fasad i układu 
ścian konstrukcyjnych.  

§ 18. Strefy ochrony stanowisk archeologicz-
nych. 

W strefie „W” ochrony stanowisk archeolo-
gicznych obejmującej w granicach określonych na 
rysunku planu dwa stanowiska archeologiczne 
należy: 

a) przeprowadzić badania archeologiczne, 

b) wszelkie działania inwestycyjno – remontowe 
i prace ziemne przeprowadzać pod nadzorem 
właściwych służb archeologicznych i konser-
watorskich, 

c) w razie konieczności zakazać inwestycji w tej 
strefie, 

d) prowadzenie badań archeologicznych, jak 
również działań inwestycyjno – remontowych 
i prac ziemnych wymaga uzyskania pozwole-
nia wojewódzkiego konserwatora zabytków. 

§ 19. Obiekty zabytkowe. 

Obiekty zabytkowe objęte ewidencją: dom  
Nr 16 i 36 wskazane na rysunku planu, dla których 
ustala się: 

1) zakaz rozbudowy i nadbudowy w zakresie na-
ruszającym podstawowe zewnętrzne cechy 
stylistyczne i funkcjonalne; 

2) przy renowacji i modernizacji obiektu zabyt-
kowego należy zachować w szczególności: 

a) zewnętrzny charakter elewacji i bryły  
w tym: podział otworów okiennych  
i drzwiowych,  

b) detalu dekoracyjnego oraz kątów nachyle-
nia połaci dachowych, 

c) wewnętrzne cechy funkcjonalne i elementy 
wystroju wnętrza: schody, balustrady, sufi-
ty itp.; 

3) prowadzenie wszelkich prac budowlanych 
związanych z adaptacją, prac renowacyj-
nych i konserwatorskich po wcześniejszych 
uzgodnieniach z właściwym wojewódzkim 
konserwatorem zabytków, za wyjątkiem 
drobnych bieżących remontów i napraw 
nie naruszających ustaleń pkt 2 

§ 20. Strefy techniczne. 

Dla obiektów budowlanych, ogrodzeń trwa-
łych, dróg, nawierzchni utwardzonych i zadrze-
wień lokalizowanych w odległościach mniejszych 
niż wynikają z niżej określonych stref, konieczne 
jest uzyskanie zgody zarządzającego siecią: 

1) ustala się strefy ograniczonego użytkowania 
terenów dla napowietrznych linii elektroener-
getycznych średniego napięcia, wynoszące 
odpowiednio 8m od osi linii 20kV; 

2) ustala się że budynki i budowle mogą być 
usytuowane w odległości nie mniejszej niż 
10m od granicy obszaru kolejowego, z tym że 
odległość ta od osi skrajnego toru nie może 
być mniejsza niż 20m; 

3) ustala się zasięg uciążliwości od terenów ko-
lejowych (oddziaływanie akustyczne szlaków 
kolejowych) dla zabudowy mieszkaniowej 
50.0m, dla innych obiektów 20.0m; 

4) ustala się zasięg uciążliwości od projektowa-
nej drogi ekspresowej Nr 3 dla zabudowy 
mieszkaniowej 100.0m. 

Rozdział IV. 

Warunki zagospodarowania dla poszczególnych 
terenów 

§ 21. Ustalenia dotyczące terenów MW których 
podstawowym przeznaczeniem jest zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzinna (cztero rodzinne do-
my). 

1. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) zabudowa jednorodzinna szeregowa; 

2) nieuciążliwa działalność usługowa lub rze-
mieślnicza, prowadzona jako towarzysząca 
podstawowej funkcji mieszkaniowej, wyłącz-
nie na zasadzie wykorzystania części parteru 
budynku mieszkalnego - z wyłączeniem tere-
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nu działki i zlokalizowanych na niej zabudo-
wań gospodarczych. 

2. Parametry i wskaźniki zagospodarowania te-
renu: 

1) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 
do powierzchni działki – nie więcej niż 25%; 

2) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej 
niż 55%; 

3) program parkingowy i garażowy: 

a) dla zabudowy mieszkaniowej – nie mniej 
niż 1 miejsce postojowe na lokal mieszkal-
ny lub 1 garaż na lokal mieszkalny, 

b) w przypadku prowadzenia działalności 
usługowej należy ustalić indywidualnie dla 
zamierzonego sposobu użytkowania jednak 
nie mniej niż dodatkowe 1 miejsce posto-
jowe na 25m² powierzchni użytkowej lokali.  

3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy: 

1) gabaryty zabudowy – zaleca się stosowanie 
wyważonych, prostych brył o dostosowanych 
proporcjach (wraz z kształtem dachu) każdo-
razowo do kontekstu otoczenia oraz warto-
ściowych elementów miejscowej tradycji bu-
dowlanej i krajobrazu; 

2) wysokość zabudowy - nie więcej niż 2 kondy-
gnacje plus poddasze użytkowe i nie wyższa 
niż 12.0m; 

3) geometria dachu: 

a) w przypadku stosowania dachów spadzi-
stych nakazuje się zachowanie symetrycz-
nych kątów nachylenia połaci z kalenicą 
równoległą do dłuższej osi budynku przy 
czym: 

- kąt nachylenia dla zabudowy mieszka-
niowej – od 20° do 45°, 

- kąt nachylenia dla zabudowy garażowej 
– od 15° do 45°, 

b) wyklucza się stosowanie połaci dachowych 
przesuniętych w linii kalenicy. 

4. Tymczasowe zagospodarowanie do czasu 
realizacji nowej zabudowy mieszkaniowej obejmu-
je: 

1) miejsca postojowe; 

2) zieleń urządzoną; 

3) urządzenia sportu i rekreacji. 

5. Stawka procentowa: 25%. 

6. Dodatkowo: 

nakazuje się lokalizować garaże w obrysie budyn-
ku mieszkalnego lub w wolnostojących zespołach, 
przy czym: 

1) garaże lokalizowane poniżej wejściowej kon-
dygnacji w przyziemiu lub poniżej poziomu 
gruntu mogą wychodzić poza obrys budynku 
pod warunkiem, że część poza budynkiem 
będzie na zewnątrz wykorzystana w ramach 
powierzchni biologicznie czynnej, lub w for-
mie ciągów komunikacyjnych; 

2) w zespole garaży powinno znajdować się nie 
mniej niż 6 boksów garażowych; 

3) zakazuje się lokalizowania garaży przylegają-
cych w parterze do budynku mieszkalnego. 

§ 22. Ustalenia dotyczące terenów MN których 
podstawowym przeznaczeniem jest zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna. 

1. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) nieuciążliwa działalność usługowa lub rze-
mieślnicza, prowadzona jako towarzysząca 
podstawowej funkcji mieszkaniowej, wyłącz-
nie na zasadzie wykorzystania części budynku 
mieszkalnego – z wyłączeniem terenu działki  
i zlokalizowanych na niej zabudowań gospo-
darczych; 

2) działalność agroturystyczna, która prowadzo-
na jest jako towarzysząca podstawowej funk-
cji mieszkaniowej, wyłącznie na zasadzie wy-
korzystania części budynku mieszkalnego lub 
z możliwością wykorzystania istniejących bu-
dynków gospodarczych oraz wykorzystania 
terenu działki wyłącznie w celach zlokalizo-
wania urządzeń rekreacyjnych; 

3) budowę siedlisk i prowadzenie działalności 
rolniczej. 

2. Parametry i wskaźniki zagospodarowania te-
renu: 

1) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 
do powierzchni działki – nie więcej niż 30%; 

2) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej 
niż 50%; 

3) program parkingowy i garażowy: 

a) dla zabudowy mieszkaniowej – nie mniej 
niż 1 miejsce postojowe na budynek plus 
garaż, 

b) w przypadku prowadzenia działalności 
usługowej lub rzemieślniczej należy ustalić 
indywidualnie dla zamierzonego sposobu 
użytkowania jednak nie mniej niż dodatko-
we 2 miejsca postojowe na budynek, dla 
samochodów dostawczych związanych  
z prowadzoną działalnością usługową i rze-
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rzemieślniczą należy zapewnić dodatkowe 
miejsca garażowe lub postojowe.  

3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy: 

1) gabaryty zabudowy – zaleca się stosowanie 
wyważonych, prostych brył o dostosowanych 
proporcjach (wraz z kształtem dachu) każdo-
razowo do kontekstu otoczenia oraz warto-
ściowych elementów miejscowej tradycji bu-
dowlanej i krajobrazu; 

2) wysokość zabudowy: 

a) mieszkaniowej – nie więcej niż 1 kondy-
gnacje plus poddasze użytkowe i nie wyż-
sza niż 9.0m, 

b) gospodarczej i garaży wolnostojących – nie 
więcej niż 1 kondygnacja plus poddasze 
użytkowe i nie wyższa niż 6m; 

3) geometria dachu: 

a) w przypadku stosowania dachów spadzi-
stych nakazuje się zachowanie symetrycz-
nych kątów nachylenia połaci przy czym: 

- kąt nachylenia dla zabudowy mieszka-
niowej – od 35° do 45°, 

- kąt nachylenia dla zabudowy gospodar-
czej i garażowej – od 30° do 45°, 

b) w przypadkach łączenia budynków gospo-
darczych i garaży z budynkiem mieszkal-
nym, należy stosować identyczne kąty na-
chylenia połaci w przedziale takim jak okre-
ślono dla zabudowy mieszkaniowej, 

c) wyklucza się stosowanie połaci dachowych 
przesuniętych w linii kalenicy. 

4. Stawka procentowa: 15%. 

5. Dodatkowo: 

1) zakazuje się realizacji budynków mieszkal-
nych w formie parterowego obiektu z płaskim 
dachem; 

2) nakazuje się aby działalność handlowa, usłu-
gowa, wytwórcza lub rzemieślnicza prowa-
dzona zgodnie z przeznaczeniem podstawo-
wym lub dopuszczalnym w sąsiedztwie tere-
nów mieszkaniowych, nie stwarzała uciążli-
wości, w szczególności w postaci: 

a) wytwarzania hałasu, wibracji, drażniących 
woni lub światła o dużym natężeniu, 

b) wykorzystywania surowców lub materia-
łów niebezpiecznych w szczególności tok-
sycznych i łatwopalnych mogących stano-
wić zagrożenie w wypadku ich niekontro-
lowanego przedostania się do otoczenia, 

np. w wyniku pożaru lub w stanach nad-
zwyczajnych zagrożeń, 

c) dojazdu samochodów ciężarowych o ła-
downości powyżej: 

- 8 ton - w wypadku działek posiadających 
wjazdy z ulic klasy L,  

- 2 ton - w wypadku działek posiadających 
wjazdy z ulic klasy D i dojazdowych we-
wnętrznych. 

§ 23. Ustalenia dotyczące terenów MN1 któ-
rych podstawowym przeznaczeniem jest zabudo-
wa mieszkaniowa jednorodzinna. 

1. Przeznaczenie dopuszczalne: 

zabudowa jednorodzinna szeregowa. 

2. Parametry i wskaźniki zagospodarowania te-
renu: 

1) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 
do powierzchni działki – nie więcej niż 30%; 

2) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej 
niż 50%; 

3)  program parkingowy i garażowy nie mniej 
niż 1 miejsce postojowe na budynek plus ga-
raż. 

3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy: 

1) gabaryty zabudowy – zaleca się stosowanie 
wyważonych, prostych brył o dostosowanych 
proporcjach (wraz z kształtem dachu) każdo-
razowo do kontekstu otoczenia oraz warto-
ściowych elementów miejscowej tradycji bu-
dowlanej i krajobrazu; 

2) wysokość zabudowy: 

a) mieszkaniowej – nie więcej niż 1 kondy-
gnacje plus poddasze użytkowe i nie wyż-
sza niż 9.0m, 

b) gospodarczej i garaży wolnostojących – nie 
więcej niż 1 kondygnacja plus poddasze 
użytkowe i nie wyższa niż 6m; 

3) geometria dachu: 

a) w przypadku stosowania dachów spadzi-
stych nakazuje się zachowanie symetrycz-
nych kątów nachylenia połaci przy czym: 

- kąt nachylenia dla zabudowy mieszka-
niowej – od 35° do 45°, 

- kąt nachylenia dla zabudowy gospodar-
czej i garażowej – od 30° do 45°, 

b) w przypadkach łączenia budynków gospo-
darczych i garaży z budynkiem mieszkal-
nym, należy stosować identyczne kąty na-
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chylenia połaci w przedziale takim jak okre-
ślono dla zabudowy mieszkaniowej. 

4. Stawka procentowa: 15%. 

§ 24. Ustalenia dotyczące terenów MU, których 
podstawowym przeznaczeniem jest zabudowa 
mieszkaniowo – usługowa. 

1. Przeznaczenie podstawowe, w zakresie któ-
rego mieści się: zabudowa mieszkaniowa jedno-
rodzinna wraz z możliwością prowadzenia nie-
uciążliwej działalności usługowej i rzemieślniczej, 
która może być prowadzona jako towarzysząca 
funkcji mieszkaniowej z możliwością wykorzysta-
nia terenu działki na zasadzie lokalizacji nowych 
obiektów lub wykorzystania istniejącej w obrębie 
nieruchomości zabudowy.  

2. Przeznaczenie dopuszczalne - wykorzystanie 
całego budynku pod działalność usługową (han-
del, gastronomia, motel, hotel, administracja, sie-
dziby firm i biur) jedynie w przypadku wykonania 
całościowego zorganizowanego programu inwe-
stycyjnego. 

3. Parametry i wskaźniki zagospodarowania te-
renu: 

1) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 
do powierzchni działki – nie więcej niż 50%; 

2) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej 
niż 30%; 

3) program parkingowy i garażowy: 

a) dla zabudowy jednorodzinnej – nie mniej 
niż 2 miejsca postojowe na budynek, 

b) w przypadku prowadzenia działalności 
usługowej i rzemieślniczej należy ustalić 
indywidualnie, 

c) dla zamierzonego sposobu użytkowania 
jednak nie mniej niż 1 miejsca postojowe 
na 25m² powierzchni użytkowej lokalu, 

d) dla samochodów dostawczych związanych 
z prowadzoną działalnością usługową  
i rzemieślniczą należy zapewnić dodatkowe 
miejsca garażowe lub postojowe.  

4. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy: 

1) gabaryty zabudowy – zaleca się stosowanie 
wyważonych, prostych brył o dostosowanych 
proporcjach (wraz z kształtem dachu) każdo-
razowo do kontekstu otoczenia oraz warto-
ściowych elementów miejscowej tradycji bu-
dowlanej i krajobrazu, 

2) wysokość zabudowy: 

a) jednorodzinnej – nie więcej niż 1 kondy-
gnacje plus poddasze użytkowe i nie wyż-
sza niż 9.0m, 

b) usługowej gospodarczej i garaży wolnosto-
jących – nie więcej niż 1 kondygnacja plus 
poddasze użytkowe i nie wyższa niż 6.0m, 

c) usługowej związanej z określonym prze-
znaczeniem dopuszczalnym - nie więcej niż 
2 kondygnacje plus poddasze użytkowe  
i nie wyższa niż 10.0m; 

3) geometria dachu: 

a) w przypadku stosowania dachów spadzi-
stych nakaz stosowania symetrycznych ką-
tów nachylenia połaci z kalenicą prostopa-
dłą do drogi przy czym: 

- kąt nachylenia dla zabudowy mieszka-
niowej – od 35° do 45°, 

- kąt nachylenia dla zabudowy garażowej 
– od 30° do 45°, 

b) w przypadkach łączenia budynków gospo-
darczych i garaży z budynkiem mieszkal-
nym lub usługowym, należy stosować 
identyczne kąty nachylenia połaci w prze-
dziale takim jak określono dla zabudowy 
mieszkaniowej, 

c) wyklucza się stosowanie połaci dachowych 
przesuniętych w linii kalenicy. 

5. Tymczasowe zagospodarowanie do czasu 
realizacji nowej zabudowy mieszkaniowej obejmu-
je: 

1) miejsca postojowe; 

2) zieleń urządzoną; 

3) urządzenia sportu i rekreacji. 

6. Stawka procentowa: 30%. 

7. Dodatkowo: zakazuje się prowadzenia dzia-
łalności handlowej, usługowej, prowadzonej 
zgodnie z przeznaczeniem podstawowym lub do-
puszczalnym w sąsiedztwie terenów mieszkanio-
wych, która może stwarzać uciążliwości, w szcze-
gólności w postaci: 

1) wytwarzania hałasu, wibracji, drażniących 
woni lub światła o dużym natężeniu; 

2) wykorzystywania surowców lub materiałów 
niebezpiecznych w szczególności toksycznych 
i łatwopalnych mogących stanowić zagroże-
nie w wypadku ich niekontrolowanego przed-
ostania się do otoczenia, np. w wyniku pożaru 
lub w stanach nadzwyczajnych zagrożeń; 

3) dojazdu samochodów ciężarowych o ładow-
ności powyżej: 

a) 8 ton - w wypadku działek posiadających 
wjazdy z ulic klasy L, 
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b) 2 ton - w wypadku działek posiadających 
wjazdy z ulic klasy D i dojazdowych we-
wnętrznych. 

§ 25. Ustalenia dotyczące terenów UP których 
podstawowym przeznaczeniem usługi publiczne. 

1. Przeznaczenie podstawowe, w zakresie któ-
rego mieści się plac zabaw. 

2. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) usługi komercyjne, w tym usługi gastronomii; 

2) tereny zieleni urządzonej; 

3) urządzenia sportu i rekreacji. 

3. Parametry i wskaźniki zagospodarowania te-
renu: 

1) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 
do powierzchni działki – nie więcej niż 10%; 

2) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej 
niż 80%; 

3) program parkingowy i garażowy: w przypad-
ku usług gastronomii w ilości nie mniejszej 
niż 1 miejsce postojowe na 6 miejsc kon-
sumpcyjnych. 

4. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy: 

1) gabaryty zabudowy: 

a) zaleca się stosowanie wyważonych, pro-
stych brył o dostosowanych proporcjach 
(wraz z kształtem dachu) każdorazowo do 
kontekstu otoczenia oraz wartościowych 
elementów miejscowej tradycji budowlanej 
i krajobrazu, 

b) dopuszcza się stosowanie indywidualnych, 
oryginalnych rozwiązań o dostosowanych 
proporcjach do otaczającej zabudowy, przy 
zachowaniu określonej niżej wysokości za-
budowy; 

2) wysokość zabudowy: nie więcej niż 1 kondy-
gnacje nie wyższa niż 3.0m; 

3) geometria dachu: dopuszcza się stosowanie 
indywidualnych, oryginalnych rozwiązań,  
o dostosowanych proporcjach wraz z kształ-
tem dachu, do otaczającej zabudowy.  

5. Tymczasowe zagospodarowanie: 

1) terenowe parkingi ogólnodostępne; 

2) obiekty handlowe typu: kioski, namioty, budki 
oraz ogródki gastronomiczne w ramach zor-
ganizowanej działalności sezonowej, okreso-
wej przy czym: 

a) należy zgłosić do zaakceptowania przez 
władze gminy projekt zagospodarowania 
działki na czas działalności ze wskazaniem 

rozmieszczenia obiektów, dróg pieszych  
i dojazdów pożarowych oraz formy obiek-
tów (gabaryty, wysokość, zadaszenie, użyte 
materiały, kolorystyka), 

b) należy uzgodnić ze wskazanym przedsię-
biorstwem komunalnym sposób obsługi 
sanitarnej terenu oraz odbioru odpadów, 

c) należy przedstawić sposób i termin likwi-
dacji zagospodarowania. 

6. Stawka procentowa: 30%. 

7. Dodatkowo: zakazuje się lokalizacji garaży 
wolnostojących. 

§ 26. Ustalenia dotyczące terenów UC, których 
podstawowym przeznaczeniem są usługi komer-
cyjne. 

1. Przeznaczenie podstawowe, w zakresie któ-
rego mieszczą się: 

1) usługi handlu detalicznego i gastronomii; 

2) zakłady rzemieślnicze i wytwórcze – w obsza-
rach z wykluczeniem funkcji składowych, 
uciążliwych dla środowiska. 

2. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) funkcja mieszkaniowa, w ramach obsługi 
działalności związanej z przeznaczeniem pod-
stawowym; 

2) tereny zieleni urządzonej; 

3) urządzenia sportu i rekreacji. 

3. Parametry i wskaźniki zagospodarowania te-
renu: 

1) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 
do powierzchni działki – nie więcej niż 50%; 

2) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej 
niż 30%; 

3) program parkingowy i garażowy: 

a) w przypadku usług handlu w ilości nie 
mniejszej niż 1 miejsce postojowe na 25m² 
powierzchni handlowej, 

b) w przypadku usług gastronomii w ilości nie 
mniejszej niż 1 miejsce postojowe na  
6 miejsc konsumpcyjnych. 

4. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy: 

1) gabaryty zabudowy: 

a) zaleca się stosowanie wyważonych, pro-
stych brył o dostosowanych proporcjach 
(wraz z kształtem dachu) każdorazowo do 
kontekstu otoczenia oraz wartościowych 
elementów miejscowej tradycji budowlanej 
i krajobrazu, 
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b) dopuszcza się stosowanie indywidualnych, 
oryginalnych rozwiązań o dostosowanych 
proporcjach do otaczającej zabudowy, przy 
zachowaniu określonej niżej wysokości za-
budowy; 

2) wysokość zabudowy: nie więcej niż 2 kondy-
gnacje plus poddasze użytkowe i nie wyższa 
niż 12.0m; 

3) geometria dachu: 

a) dopuszcza się stosowanie indywidualnych, 
oryginalnych rozwiązań, o dostosowanych 
proporcjach wraz z kształtem dachu, do 
otaczającej zabudowy, 

b) w przypadku stosowania dachów spadzi-
stych nakazuje się zachowanie symetrycz-
nych kątów nachylenia połaci z kalenicą 
równoległą do dłuższej osi budynku przy 
zachowaniu kątów nachylenia mieszczą-
cych się w przedziale od 30° do 45°, 

c) wyklucza się stosowanie połaci dachowych 
przesuniętych w linii kalenicy. 

5. Tymczasowe zagospodarowanie do czasu 
realizacji nowej zabudowy mieszkaniowej obejmu-
je: 

1) miejsca postojowe; 

2) zieleń urządzoną; 

3) urządzenia sportu i rekreacji. 

6. Stawka procentowa 30%. 

7. Dodatkowo: zakazuje się lokalizacji garaży 
wolnostojących. 

§ 27. Ustalenia dotyczące terenów UCC, któ-
rych podstawowym przeznaczeniem jest  zabudo-
wa usługowa dużych obiektów handlowych o po-
wierzchni sprzedaży do 2.000m². 

1. Przeznaczenie podstawowe, w zakresie któ-
rego mieszczą się: 

1) usługi handlu detalicznego i gastronomii; 

2) zakłady rzemieślnicze i wytwórcze – w obsza-
rach z wykluczeniem funkcji składowych, 
uciążliwych dla środowiska. 

2. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) tereny zieleni urządzonej; 

2) urządzenia sportu i rekreacji. 

3. Parametry i wskaźniki zagospodarowania te-
renu: 

1) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 
do powierzchni działki – nie więcej niż 70%; 

2) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej 
niż 10%; 

3) program parkingowy i garażowy: 

a) w przypadku usług handlu w ilości nie 
mniejszej niż 1 miejsce postojowe na 25m² 
powierzchni handlowej, 

b) w przypadku usług gastronomii w ilości nie 
mniejszej niż 1 miejsce postojowe na 6 
miejsc konsumpcyjnych. 

4. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy: 

1) gabaryty zabudowy: 

a) zaleca się stosowanie wyważonych, pro-
stych brył o dostosowanych proporcjach 
(wraz z kształtem dachu) każdorazowo do 
kontekstu otoczenia oraz wartościowych 
elementów miejscowej tradycji  budowla-
nej i krajobrazu, 

b) dopuszcza się stosowanie indywidualnych, 
oryginalnych rozwiązań o dostosowanych 
proporcjach do otaczającej zabudowy, przy 
zachowaniu określonej niżej wysokości za-
budowy; 

2) wysokość zabudowy: nie więcej niż 2 kondy-
gnacje ale nie wyższa niż 7.0m, 

3) geometria dachu: 

a) dopuszcza się stosowanie indywidualnych, 
oryginalnych rozwiązań, o dostosowanych 
proporcjach wraz z kształtem dachu, do 
otaczającej zabudowy,  

b) w przypadku stosowania dachów spadzi-
stych nakazuje się zachowanie symetrycz-
nych kątów nachylenia połaci z kalenicą 
równoległą do dłuższej osi budynku przy 
zachowaniu kątów nachylenia mieszczą-
cych się w przedziale od 30° do 45°, 

c) wyklucza się stosowanie połaci dachowych 
przesuniętych w linii kalenicy. 

5. Tymczasowe zagospodarowanie do czasu 
realizacji nowej zabudowy usługowej obejmuje: 

1) miejsca postojowe; 

2) zieleń urządzoną; 

3) urządzenia sportu i rekreacji. 

6. Stawka procentowa 30%. 

7. Dodatkowo: zakazuje się lokalizacji garaży 
wolnostojących. 

§ 28. Ustalenia dotyczące terenu US, którego 
podstawowym przeznaczeniem są usługi sportu  
i rekreacji. 

1. Przeznaczenie dopuszczalne: lokalizację 
funkcji związanej z przeznaczeniem podstawowym 



Dziennik Urzędowy                                                     - 871 -                                                                poz. 305 
Województwa Lubuskiego Nr 12  

w obiektach kubaturowych, handel, gastronomia, 
zieleń urządzoną. 

2. Parametry i wskaźniki zagospodarowania te-
renu związane przeznaczeniem dopuszczalnym: 

1) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 
do powierzchni działki – nie więcej niż 25%; 

2) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej 
niż 65%, przy czym obejmuje ona również te-
renowe urządzenia sportowe i rekreacyjne; 

3) program parkingowy - należy ustalić indywi-
dualnie dla zamierzonego sposobu użytko-
wania, co najmniej pokrywające potrzeby 
użytkowników i zatrudnionych. 

3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy związane z przeznaczeniem dopuszczalnym: 

1) gabaryty zabudowy: 

a) zaleca się stosowanie wyważonych, pro-
stych brył o dostosowanych proporcjach 
(wraz z kształtem dachu) każdorazowo do 
kontekstu otoczenia oraz wartościowych 
elementów miejscowej tradycji budowlanej 
i krajobrazu, 

b) dopuszcza się stosowanie indywidualnych, 
oryginalnych rozwiązań, przy zachowaniu 
określonej niżej wysokości zabudowy; 

2) wysokość zabudowy – nie więcej niż 1 kon-
dygnacja plus poddasze użytkowe i nie wyż-
sza niż 9.0 m, geometria dachu - dopuszcza 
się stosowanie indywidualnych, oryginalnych 
rozwiązań. 

4. Tymczasowe zagospodarowanie: 

1) place publiczne w ramach zorganizowanych, 
sezonowych, lokalnych imprez masowych; 

2) obiekty handlowe typu: kioski, namioty, budki 
w ramach zorganizowanej działalności sezo-
nowej, okresowej przy czym: 

a) należy zgłosić do zaakceptowania przez 
władze gminy projekt zagospodarowania 
działki na czas działalności ze wskazaniem 
rozmieszczenia obiektów, dróg pieszych  
i dojazdów pożarowych oraz formy obiek-
tów (gabaryty, wysokość, zadaszenie, użyte 
materiały, kolorystyka), 

b) należy uzgodnić ze wskazanym przedsię-
biorstwem komunalnym sposób obsługi 
sanitarnej terenu oraz odbioru odpadów, 

c) należy przedstawić sposób i termin likwi-
dacji zagospodarowania. 

5. Stawka procentowa: 30%. 

§ 29. Ustalenia dotyczące terenów Kdx których 
podstawowym przeznaczeniem są ciągi piesze. 

1. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) zieleń urządzona; 

2) ścieżki rowerowe; 

3) dojazd w uzasadnionych przypadkach do nie-
ruchomości oraz do działalności zlokalizowa-
nej w ramach przeznaczenia podstawowego  
i dopuszczalnego dla terenów „ZP” i „R”. 

2. Parametry zagospodarowania terenu: szero-
kości w liniach rozgraniczenia zgodnie z rysunkiem 
planu stanowiącym załącznik graficzny Nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

§ 30. Ustalenia dotyczące terenów KDZ, KDL, 
KDD, których podstawowym przeznaczeniem tere-
nu są drogi publiczne wraz z urządzeniami towa-
rzyszącymi. 

1. Przeznaczenie dopuszczalne - wyznaczanie 
miejsc postojowych dla samochodów, jeśli pozwa-
lają na to parametry przekroju poprzecznego ulicy. 

2. Parametry i wskaźniki zagospodarowania te-
renu: 

1) droga klasy Z (zbiorcza), jednojezdniowa 
dwupasowa, o minimalnej szerokości w li-
niach rozgraniczających – 20m, oznaczona 
symbolem KDZ; 

2) drogi klasy L (lokalne), jednojezdniowe dwu-
pasowe, o minimalnej szerokości w liniach 
rozgraniczających – 12m, oznaczone symbo-
lami: KD; 

3) drogi klasy D (dojazdowe), o minimalnej sze-
rokości w liniach rozgraniczających – 10m, 
oznaczone symbolami: KDD. 

3. Tymczasowe zagospodarowanie zgodnie  
z § 11. 

4. Dodatkowo: 

1) dla terenu oznaczonego w planie symbolem 
KDZ należy zapewnić w przekroju poprzecz-
nym drogi lokalizację przynajmniej po jednej 
stronie jezdni chodnika o minimalnej szero-
kości 1,5m z pasem zieleni towarzyszącej  
(z pominięciem odcinków wiaduktów i mo-
stów) pomiędzy chodnikiem a jezdnią; 

2) dla terenu oznaczonego w planie symbolem 
KDL oraz KDD należy zapewnić w przekroju 
poprzecznym drogi lokalizację przynajmniej 
po jednej stronie jezdni chodnika o minimal-
nej szerokości 1,5m; 

3) każdorazowo zaleca się realizację obustron-
nych chodników w każdym z terenów wymie-
nionych w niniejszym paragrafie w zależności 
od możliwości wynikającej z szerokości w li-
niach rozgraniczających drogi. 
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§ 31. Ustalenia dotyczące terenów KDW któ-
rych podstawowym przeznaczeniem terenu są 
drogi wewnętrzne wraz z urządzeniami towarzy-
szącymi. 

1. Przeznaczenie dopuszczalne - wyznaczanie 
miejsc postojowych dla samochodów, jeśli pozwa-
lają na to parametry przekroju poprzecznego ulicy. 

2. Parametry i wskaźniki zagospodarowania te-
renu: drogi dojazdowe wewnętrzne oznaczone 
symbolami KDW o minimalnej szerokości w li-
niach rozgraniczających 8.0m – 6.0m. 

3. Tymczasowe zagospodarowanie zgodnie  
z § 11. 

4. Dodatkowo: 

1) dla terenu oznaczonego w planie symbolem 
KDW należy zapewnić w przekroju poprzecz-
nym drogi lokalizację przynajmniej po jednej 
stronie jezdni chodnika o minimalnej szero-
kości 0,75m; 

2) każdorazowo zaleca się realizację obustron-
nych w zależności od możliwości wynikającej 
z szerokości w liniach rozgraniczających dro-
gi. 

§ 32. Ustalenia dotyczące terenu KK którego 
podstawowym przeznaczeniem gruntów pod 
obiekty i urządzenia kolejowe teren o którym mo-
wa w ust. 1 stanowią tereny zamknięte zgodnie  
z przepisami szczególnymi. 

§ 33. Ustalenia dotyczące skrzyżowania KDKK 
linii kolejowej z drogą powiatową KDZ. 

1. Skrzyżowanie linii kolejowej z drogą pu-
bliczną powinno spełniać wymagania techniczne 
określone dla tego typu obiektów. 

2. Skrzyżowanie linii kolejowej z drogą powia-
tową powinno być tak zaprojektowane by wyeli-
minować szkodliwe oddziaływanie wibracji na 
budynki usytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie 
skrzyżowań oraz wibracji i hałasu na który będą 
narażeni ludzie przebywający w tych budynkach. 

§ 34. Ustalenia   dotyczące   skrzyżowania 
KDWKK linii kolejowej z drogą wewnętrzną. 

Do czasu wykonania prac związanych z dostoso-
waniem istniejących skrzyżowań do wymagań 
ustalonych w rozporządzeniu Ministra Transportu  
i Gospodarki Morskiej, które powinny być przebu-
dowane na skrzyżowania dwupoziomowe należy 
stosować dodatkowo na przejazdach samoczynną 
sygnalizację świetlną z półrogatkami zamykający-
mi. 

§ 35. Ustalenia dotyczące terenu E którego 
podstawowym przeznaczeniem są urządzenia in-
frastruktury technicznej – trafostacja. 

1. Przeznaczenie dopuszczalne - obejmuje 
wszelkie urządzenia towarzyszące zaopatrzeniu  
w energię elektryczną w terenach E. 

2. Parametry i wskaźniki zagospodarowania te-
renu: teren o minimalnych wymiarach 8.0 x 8.0m, 
z dojazdem 3.5 metrową jezdnią utwardzoną. 

3. Dodatkowe ewentualne, uciążliwości bądź 
szkodliwości dla środowiska wywołane przez 
obiekt i urządzenia nie mogą wykraczać poza gra-
nice terenu, na którym są zlokalizowane i tym sa-
mym, powodować konieczności ustanowienia 
obszaru ograniczonego użytkowania. 

§ 36. Ustalenia dotyczące terenu KS którego 
podstawowym przeznaczeniem są urządzenia in-
frastruktury technicznej – przepompownie ście-
ków. 

1. Przeznaczenie dopuszczalne - obejmuje 
wszelkie urządzenia towarzyszące sieci kanaliza-
cyjnej. 

2. Parametry i wskaźniki zagospodarowania te-
renu: teren o minimalnych wymiarach 5.0 x 5.0m, 
z dojazdem 3.5 metrową jezdnią utwardzoną. 

3. Dodatkowe ewentualne, uciążliwości bądź 
szkodliwości dla środowiska wywołane przez 
obiekt i urządzenia nie mogą wykraczać poza gra-
nice terenu, na którym są zlokalizowane i tym sa-
mym, powodować konieczności ustanowienia 
obszaru ograniczonego użytkowania. 

§ 37. Ustalenia dotyczące terenów RU których 
podstawowym przeznaczeniem są tereny obsługi 
produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowla-
nych i ogrodniczych. 

1. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) uprawy ogrodnicze, sadownicze i leśne, z wy-
kluczeniem nasadzeń i zalesień obszarów dna 
dolin; 

2) szklarnie; 

3) obiekty hodowlane; 

4) składy i magazyny; 

5) urządzenia rekreacyjno – wypoczynkowe wraz 
z niezbędną infrastrukturą komunikacyjną  
i sanitarną oraz parkingami. 

2. Parametry i wskaźniki zagospodarowania te-
renu:  

1) powierzchnia trwałego zainwestowania zwią-
zanego z przeznaczeniem dopuszczalnym nie 
może przekroczyć 40% powierzchni działki; 

2) parkingi ogólnodostępne związane z przezna-
czeniem dopuszczalnym należy lokalizować 
wzdłuż wyznaczonych na rysunku planu dróg, 
ciągów pieszych lub istniejących w terenie 
dróg polnych. 
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3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy: 

1) gabaryty zabudowy - dopuszcza się stosowa-
nie indywidualnych, oryginalnych rozwiązań, 
przy zachowaniu określonej niżej wysokości 
zabudowy; 

2) wysokość zabudowy– nie więcej niż 2 kondy-
gnacje i nie wyższa niż 7.0 m; 

3) geometria dachu - dopuszcza się stosowanie 
indywidualnych, oryginalnych rozwiązań. 

4. Dodatkowo – dopuszcza się obsługę komu-
nikacyjną terenu zagospodarowanego w ramach 
przeznaczenia dopuszczalnego z wyznaczonych na 
rysunku planu ciągów pieszych oraz istniejących  
w terenie dróg polnych. 

§ 38. Ustalenia dotyczące terenów R których 
podstawowym przeznaczeniem są tereny rolnicze. 

1. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) uprawy ogrodnicze, sadownicze; 

2) urządzenia placów gier i zabaw; 

3) miejsca piknikowe, tarasy widokowe. 

2. Dodatkowo – ustala się zakaz zabudowy. 

§ 39. 1 Ustalenia dotyczące terenów RL których 
podstawowym przeznaczeniem są tereny rolnicze 
przeznaczone do zalesienia. 

2. Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje obiek-
ty i urządzenia związane z prowadzeniem gospo-
darstwa leśnego, zgodnie z planem urządzenia 
lasu. 

§ 40. Ustalenia dotyczące terenów ZP których 
podstawowym przeznaczeniem są tereny zieleni 
urządzonej. 

1. Przeznaczenie dopuszczalne – zielone miej-
sca parkingowe. 

2. Parametry i wskaźniki zagospodarowania te-
renu – powierzchnia trwałego zainwestowania 
związanego z przeznaczeniem dopuszczalnym nie 
może przekroczyć 20% powierzchni terenu. 

3. Tymczasowe zagospodarowanie: 

1) lokalizacja obiektów handlowych typu: kioski, 
namioty, budki w ramach zorganizowanej 
działalności sezonowej, okresowej za zgodą 
właściciela nieruchomości przy czym należy 
zgłosić do zaakceptowania przez władze gmi-
ny projekt zagospodarowania działki na czas 

działalności ze wskazaniem rozmieszczenia 
obiektów, dróg pieszych i dojazdów pożaro-
wych oraz formy obiektów (gabaryty, wyso-
kość, zadaszenie, użyte materiały, kolorysty-
ka) oraz sposobu i terminu ich zlikwidowania; 

2) lokalizacja parkingów ogólnodostępnych na 
potrzeby zorganizowanej działalności sezo-
nowej, okresowej za zgodą właściciela nieru-
chomości przy czym należy zgłosić do zaak-
ceptowania przez władze gminy projekt zago-
spodarowania działki na czas działalności  
z rozwiązanym układem komunikacyjnym 
oraz określeniem sposobu i terminu likwidacji 
parkingów. 

4. Dodatkowo – dla terenów oznaczonych  
w planie symbolami ZP ustala się możliwość reali-
zacji urządzeń rekreacyjnych – wypoczynkowych 
wraz z niezbędną infrastrukturą komunikacyjną  
i sanitarną oraz parkingami, w tym: 

1) urządzenia placów gier i zabaw; 

2)  miejsc piknikowych, tarasów widokowych. 

§ 41. Wyznacza się tereny WS których podsta-
wowym przeznaczeniem są tereny wód po-
wierzchniowych.  

1. Przeznaczenie dopuszczalne – teren sportów 
wodnych. 

2. Zakazuje się:  

a) doprowadzenia wód deszczowych bez wstęp-
nego podczyszczenia, 

b) realizacji obiektów budowlanych, z wyjątkiem 
urządzeń technicznych związanych z utrzy-
maniem i obsługą rzeki i małych elektrowni 
wodnych. 

Rozdział V 

Przepisy końcowe 

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

§ 43. Wykonanie uchwały powierza się Wójto-
wi Gminy Otyń. 

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

Przewodniczący Rady 
Bogdan Molenda
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XXXVIII/216/2005 

Rady Gminy w Otyniu 
z dnia 25 listopada 2005r. 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XXXVIII/216/2005 

Rady Gminy w Otyniu 
z dnia 25 listopada 2005r. 
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Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr XXXVIII/216/2005 

Rady Gminy w Otyniu 
z dnia 25 listopada 2005r. 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji  

z zakresu infrastruktury technicznej, które należą 
do zadań własnych gminy oraz zasadach ich fi-
nansowania, zgodnie 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. z 2003r. Nr 80, poz. 717, art. 7 
ust. 1 pkt 2 i 3), ustawy z dnia 8 marca 1990r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 
poz. 1591 z 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 Gminy w Otyniu rozstrzyga co nastę-
puje: 

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

1.1. Teren objęty miejscowym planem zagospoda-
rowania przestrzennego wsi Konradowo i Otyń 
(część) w granicach określonych w załączniku Nr 1 
na rysunku planu. Przewidywany zakres i termin 
realizacji: 

a) sieć wodociągowa o długości 7810.0 mb, re-
alizacja etapami, 

b) sieć kanalizacji sanitarnej o długości 9930.0 
mb, realizacja w dwóch etapach uzależniona 
od wykonania kolektora między miejscowo-
ściami Konradowo - Otyń, w pierwszej kolej-
ności na terenach już zagospodarowanych, 

c) sieć kanalizacji deszczowej o długości 9000.0 
mb, realizacja w pierwszej kolejności na tere-
nach już zagospodarowanych, 

d) sieć elektroenergetyczna NN o długości 
10140.0 mb, realizacja etapami, 

e) sieć gazowa średniego ciśnienia  o długości 
8630.0 mb, realizacja w dwóch etapachw 
pierwszej kolejności na terenach już zago-
spodarowanych, 

f) sieć dróg wewnętrznych: 

- szerokości jezdni 6.0m., o długości 
8970.0mb,  

- o szerokości jezdni 3.5m, o długości 
5005.0mb,  

realizacja etapami po ułożeniu w danej drodze 
wszystkich przewidywanych planem sieci infra-
struktury technicznej i pobudowaniu obiektów 
podstawowych na minimum 80% działek budow-
lanych położonych przy danej drodze.  

Zakres realizacji wymienionych powyżej sieci nie 
obejmuje realizacji przyłączy których budowa nie 
należy do zadań własnych gminy. Ich wykonanie 
musi nastąpić przed budową sieci dróg. 

2. Zasady finansowania zapisanych w planie 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej któ-
re należą do zadań własnych gminy, zgodnie  
z przepisami o finansach publicznych. Teren obję-
ty planem miejscowym w granicach określonych 
w załączniku nr 1 na rysunku planu: 

- finansowanie zadań związanych z realizacją 
sieci wodociągowej, linii elektroenergetycz-
nych NN, sieci kanalizacyjnych, sieci gazo-
wych i dróg wewnętrznych nastąpi ze środ-
ków własnych gminy i pomocowych. 

Załącznik Nr 4 
do uchwały Nr XXXVIII/216/2005 

Rady Gminy w Otyniu 
z dnia 25 listopada 2005r. 

 
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 Gminy w Otyniu rozstrzyga co następu-
je: 

Do projektu miejscowego  planu  zagospodarowa-
nia wsi Konradowo wyłożonego do publicznego 
wglądu wraz z prognozą skutków wpływu ustaleń 
planu na środowisko w siedzibie Urzędu Gminy  
w Otyniu przy ul. Rynek 1 w dniach od 15 czerwca 
2005r. do 6 lipca 2005r., wniesiono uwagi zgodnie 
z wykazem uwag stanowiących integralną część 
dokumentacji formalno – prawnej prac planistycz-
nych. Uwagi zostały przez Wójta Gminy Otyń po-
zytywnie rozpatrzone i uwzględnione w planie. 
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UCHWAŁA NR XXXVIII/218/2005 
RADY GMINY W OTYNIU 

 
z dnia 25 listopada 2005r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ługi 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
tekst jednolity z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póżn. 
zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ) Rada 
Gminy w Otyniu uchwala co następuje: 

Rozdział I. 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Oty-
niu Nr XIV/81/2003 z dnia 22 grudnia 2003r.  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wsi Ługi, oraz zgodnie ze studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Otyń uchwalonym uchwałą Nr XXVI/145/01 
z dnia 5 lutego 2001r. uchwala się miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego wsi Ługi. 

2. Plan obejmuje obszar położony w obrębie 
wsi Ługi ograniczony zgodnie z załącznikiem gra-
ficznym do niniejszej uchwały: 

1) od południa i zachodu rzeką Śląską Ochlą; 

2) od północy ciekami wodnymi o Nr ewid. dzia-
łek 468, 472, 476, 478 i działkami o Nr ewid 
197/1, 210/6, 210/5, 228, 519; 

3) od wschodu drogą gruntową o Nr ewid. 
działki 432 i działkami o Nr ewid. 344/6, 348, 
350/1, 346/1. 

3. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są 
4 załączniki: 

1) rysunek planu w skali 1:2.000 będący załącz-
nikiem graficznym Nr 1; 

2) wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy  
w skali 1:10 000 będący załącznikiem graficz-
nym Nr 2; 

3) rozstrzygnięcia, o których mowa w art. 20 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym: 

- sposobie rozpatrzenia uwag do projektu 
planu, 

- sposobie realizacji zapisanych w planie in-
westycji z zakresu infrastruktury technicz-

nej, które należą do zadań własnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie  
z przepisami o finansach publicznych, 

stanowią załącznik Nr 3 i 4. 

§ 2. Przedmiotem planu jest przeznaczenie te-
renu pod zabudowę mieszkaniową, usługową, 
techniczno - produkcyjną, pod użytkowanie rolni-
cze, zieleń, lasy, wody, pod komunikację i infra-
strukturę techniczną. 

§ 3. 1 Ustalenia planu w obszarze o którym 
mowa w § 1 ust. 2 zostają wyrażone w treści ni-
niejszej uchwały obejmującej: 

Rozdział I. Przepisy ogólne. 

Rozdział II. 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 krajo-
brazu kulturowego, 

- zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

- wymagania wynikające z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznej, 

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

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

- sposobów i terminów tymczasowego zago-
spodarowania. 

Rozdział III. Przepisy dotyczące wydzielonych stref  
i elementów funkcjonalno – przestrzennych okre-
ślające szczególne warunki zagospodarowania 
terenu oraz ograniczenia w ich użytkowaniu w tym 
zakaz zabudowy. 

Rozdział IV. Warunki zagospodarowania dla po-
szczególnych terenów określające: 

- użytkowania terenów (przeznaczenia tere-
nów), 
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- parametry i wskaźniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, 

- stawki procentowe na podstawie których 
ustala się opłatę, o której mowa w art. 36  
ust 4. 

Rozdział V. Przepisy przejściowe i końcowe. 

2. Odstępuje się od ustaleń dotyczących granic 
i sposobów zagospodarowania terenów lub obiek-
tów podlegających ochronie, ustalonych na pod-
stawie odrębnych przepisów, w tym terenów gór-
niczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo 
powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas 
ziemnych, ze względu na to, że nie występują one 
na terenie objętym planem. 

3. W rysunku planu obowiązują następujące 
oznaczenia: 

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

2) oznaczenia terenów wydzielonych liniami 
rozgraniczającymi, składające się z symbolu 
literowego przeznaczenia terenu i numeru 
wyróżniającego go spośród innych terenów; 

3) oznaczenie graficzne granicy obszaru chro-
nionego krajobrazu; 

4) oznaczenia graficzne stref i elementów funk-
cjonalno – przestrzennych; 

5) oznaczenia graficzne linii regulacyjnych za-
budowy - nakazanych i nieprzekraczalnych; 

6) pozostałe nie wymienione wyżej oznaczenia 
mają charakter informacyjny. 

§ 4. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: 

1) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą 
Uchwałę Rady Gminy w Otyniu o ile z treści 
przepisu nie wynika inaczej; 

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

3) przepisach szczególnych – należy przez to ro-
zumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz  
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 użytkowania wyzna-
czony na rysunku planu liniami rozgraniczają-
cymi i oznaczony symbolem literowym i licz-
bowym; 

6) liniach rozgraniczenia obowiązujących – nale-
ży przez to rozumieć linie oddzielające tereny 

o różnym przeznaczeniu bądź o różnym spo-
sobie zagospodarowania; 

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

8) użytkowaniu podstawowym – należy przez to 
rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu, który 
dominuje w obszarze wydzielonym liniami 
rozgraniczającymi; 

9) użytkowaniu dopuszczalnym – należy przez to 
rozumieć rodzaj przeznaczenia inny niż pod-
stawowy, który uzupełnia i wzbogaca użyt-
kowanie podstawowe; 

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 zjazd do 
drogi publicznej; 

11) drogach wewnętrznych – należy przez to ro-
zumieć drogi nie zaliczone 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-
krywającą ukształtowaną powierzchnię; 

13) wysokość zabudowy - należy przez to rozu-
mieć maksymalny pionowy wymiar budynku 
liczony 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 jakaś  
z kondygnacji ma większą powierzchnię od 
kondygnacji przyziemia to ją traktujemy jako 
kondygnację naziemną o największej obsza-
rowo powierzchni), przy czym powierzchnię 
zabudowy działki obliczamy jako sumę po-
wierzchni zabudowy wszystkich obiektów bu-
dowlanych wraz z budynkami gospodarczymi 
i garażami występujących w obrębie działki; 

15) powierzchni biologicznie czynnej – należy 
przez to rozumieć niezabudowaną i nieutwar-
dzoną powierzchnię terenu działki, pokrytą 
roślinnością (naturalną lub urządzoną) sta-
nowiącą powierzchnię ekologicznie czynną; 
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16) usługach publicznych - należy przez to rozu-
mieć działalność administracji publicznej oraz 
podległych jej lub nadzorowanych przez nią 
podmiotów, realizujących zadania na rzecz 
obywateli wynikające z ustaw, a także działal-
ność pozarządowych stowarzyszeń wyższej 
użyteczności publicznej; 

17) przestrzeni publicznej - należy przez to rozu-
mieć ogólnodostępne obszary o dominującej 
funkcji komunikacji pieszej, takie jak place, 
pasaże handlowe, aleje parkowe wraz z ich 
otoczeniem w granicach widoczności, czyli 
wraz z przedpolem obiektów kubaturowych; 

18) usługach komercyjnych – należy przez to ro-
zumieć usługi realizowane ze środków niepu-
blicznych a w szczególności usługi z zakresu 
handlu, gastronomii, rzemiosła, rzemiosła 
produkcyjnego; 

19) usługach nieuciążliwych– należy rozumieć ta-
ki rodzaj usług, który nie wywołuje uciążliwo-
ści dla otoczenia – ich ewentualna uciążliwość 
zamyka się w granicach działki; 

20) uciążliwości – należy przez to rozumieć uciąż-
liwość powodowaną przez przedsięwzięcia 
mogące znacząco oddziaływać na środowisko 
wymienione i określone Rozporządzeniem 
Rady Ministra w sprawie określenia rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziały-
wać na środowisko oraz szczegółowych kryte-
riów związanych z klasyfikacją przedsięwzięć 
do sporządzenia raportu i o oddziaływaniu na 
środowisko; 

21) zagospodarowaniu tymczasowym – należy 
przez to rozumieć określony niniejszym pla-
nem sposób użytkowania i sposób zagospo-
darowania do czasu realizacji przeznaczenia 
podstawowego i dopuszczalnego; 

22) stawce procentowej - należy przez to rozu-
mieć wzrost wartości nieruchomości spowo-
dowany ustaleniami planu, upoważniający do 
pobrania od właściciela jednorazowej opłaty 
w przypadku jej zbycia, zgodnie z art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym; 

23) linii regulacyjnych zabudowy: 

a) nakazanej linii zabudowy - linia, na której 
należy usytuować front zabudowy, z do-
puszczeniem: wykuszy, balkonów, ryzali-
tów oraz możliwości wycofania części ele-
wacji (maksymalnie na około 1/3 fasady 
frontowej), 

b) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy 
przez to rozumieć granicę wzdłuż terenów 
komunikacji publicznej wydzielonych pa-
sów infrastruktury technicznej poza którą 
nie może być wysunięte lico budynku; do-

puszcza się jej nieznaczne naruszenie dla 
zadaszeń wejściowych, rzutu dachu, wyku-
szy, balkonów, i elementów wystroju archi-
tektonicznego; 

24) strefie technicznej (strefie uciążliwości, strefie 
ochronnej, strefie kontrolowanej) - należy 
przez to rozumieć strefy od sieci i urządzeń in-
frastruktury technicznej obejmujące: 

a) strefę negatywnego oddziaływania na ludzi 
zamieszkujących na stałe, lub zagrożenia 
wybuchem, o których szerokości i sposobie 
zagospodarowania mówią przepisy szcze-
gólne; 

b) pas terenu wzdłuż sieci po obu jej stronach 
pozwalający na stały lub okresowy dostęp 
operatora kontrolującego stan sieci,  
a w przypadku awarii na jej usunięcie. Sze-
rokość tej strefy ustala się na podstawie 
rodzaju sieci, średnicy i głębokości posa-
dowienia. 

§ 5. Określone w § 3 ust. 1 pkt 1 zasady zago-
spodarowania terenu wg rodzaju użytkowania 
obejmują: 

1) podstawowy rodzaj użytkowania (użytkowa-
nie podstawowe w rozumieniu § 4 pkt 8 ); 

2) dopuszczalny rodzaj użytkowania (użytkowa-
nie dopuszczalne w rozumieniu § 4 pkt 9 ); 

3) obszar o ustalonym w planie użytkowaniu te-
renu jest określony na rysunku planu liniami 
rozgraniczającymi obowiązującymi (oznaczo-
nymi linią ciągłą) lub postulowanymi (ozna-
czonymi linią przerywaną ); 

4) przebieg linii rozgraniczających obowiązują-
cych może być zmieniony tylko w trybie 
zmian w planie miejscowym (art. 27 ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym z 27 marca 2003r.); 

5) przebieg linii rozgraniczających postulowa-
nych może być uściślony na etapie realizacji 
inwestycji w ramach projektu zagospodaro-
wania działki (możliwość łączenia działek ); 

6) przedstawione na rysunku planu przebiegi 
sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizacji 
związanych z nimi urządzeń określają zasadę 
obsługi terenu w zakresie infrastruktury tech-
nicznej; 

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

8) wyznaczone na rysunku planu nieprzekra-
czalne linie zabudowy są liniami ustalającymi 
granicę lokalizacji obiektów kubaturowych  
w danym terenie. 
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Rozdział II. 

Przepisy obowiązujące w całym obszarze planu 

§ 6. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-
czające tereny o różnym przeznaczeniu lub róż-
nych zasadach zagospodarowania: 

1) tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi, 
mogą być zagospodarowane wyłącznie na ce-
le zgodne z podstawowym przeznaczeniem 
lub łącznie na cele przeznaczenia podstawo-
wego i dopuszczalnego, zgodnie z ustalenia-
mi określonymi w rozdziale 4 oraz zasadami 
określonymi w przepisach szczegółowych ni-
niejszej uchwały z zastrzeżeniem, iż zagospo-
darowanie na cele zgodne z przeznaczeniem 
dopuszczalnym nie może zaistnieć samo-
dzielnie oraz stanowić więcej niż 40% zago-
spodarowania; 

2) każdorazowo w ramach terenu wydzielonych 
liniami rozgraniczenia obok zagospodarowa-
nia zgodnie z przeznaczeniem podstawowym 
i dopuszczalnym mogą występować: drogi 
wewnętrzne, miejsca postojowe dla samo-
chodów osobowych, sieci i urządzenia infra-
struktury technicznej, zieleń izolacyjna - o ile 
nie są wykluczone przedmiotowo lub inaczej 
regulowane w ustaleniach określonych  
w rozdziale IV oraz w zasadach określonych  
w pozostałych przepisach szczegółowych 
planu. 

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

1. W celu właściwego usytuowania budynków 
na działce wraz z innymi elementami zagospoda-
rowania (ogrodzenie, obiekty małej architektury 
oraz zieleń) i dostosowaniu formą i gabarytami do 
cech lokalnego krajobrazu i otaczającego zainwe-
stowania należy: 

1) lokalizować zabudowę z zachowaniem okre-
ślonych przez ustalenia planu w rozdziale IV 
parametrów i wskaźników oraz wyznaczonych 
na rysunku planu linii regulacyjnych zabudo-
wy, przy czym: 

a) na działkach dla których nie określono linii 
zabudowy, zaleca się sytuować budynki  
w sposób zapewniający optymalne nasło-
necznienie terenu działek i minimalizację 
zacienienia sąsiednich nieruchomości, oraz 
na zasadach ogólnych określonych w pra-
wie budowlanym i warunkach technicz-
nych, 

b) na terenach sąsiadujących z terenami la-
sów i zadrzewień oznaczonymi na rysunku 
planu symbolem „ZL”, minimalna odle-
głość nowych budynków od granicy lasu 
powinna wynosić 20m, 

c) pas terenu pomiędzy linią zabudowy a linią 
rozgraniczającą wykorzystać wyłącznie pod 
realizację: utwardzonego wjazdu na teren 
działki, dojścia do budynku, zadaszonego  
i osłoniętego miejsca pod pojemniki na 
śmieci, miejsc do parkowania, sieci i urzą-
dzeń infrastruktury technicznej, zieleń de-
koracyjną i użytkową; 

2) budynki warsztatów wytwórczych i rzemieśl-
niczych oraz budynki gospodarcze sytuować 
w głębi działki - za budynkami mieszkalnymi  
i usługowymi; 

3) 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 higieniczno 
- sanitarnymi, o bezpieczeństwie i higienie 
pracy, o ochronie przeciwpożarowej oraz  
o drogach publicznych, 

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

3. Rozwiązania architektoniczne dla zabudowy, 
ogrodzeń i obiektów małej architektury w obrębie 
działki, kształtować w sposób ujednolicony: 

1) materiały budowlane na elewację stosować 
 z materiałów tradycyjnych typu: cegła, ka-
mień, drewno, dachówka ceramiczna; 

2) dopuszcza się stosowanie pochodnych lub 
imitujących materiały tradycyjne typu: elewa-
cyjne płytki ceramiczne lub imitujące cegłę, 
kamień; okładziny i panele imitujące drewno; 
blacha lub papa bitumiczna z fakturą imitują-
cą dachówkę ceramiczną; 

3) zakazuje się pozostawianie nie otynkowanych 
zewnętrznych ścian uwidaczniających kon-
strukcyjne materiały budowlane, za wyjąt-
kiem: 

a) istniejących budynków o ścianach wyko-
nanych w całości z cegły pełnej lub klinkie-
rowej o odpowiedniej estetyce wykończe-
nia, 

b) nowych budynków wykonanych w całości  
z cegły pełnej lub klinkierowej, dla których 
tego rodzaju estetyka elewacji będzie za-
mierzonym elementem wykazanym w do-
kumentacji projektowej; 

4) zakazuje się w kolorystyce elewacji w tym 
tynków i pokrycia dachowego, stosowania ja-
skrawych kolorów, a w szczególności jaskra-
wych odcieni żółtego, czerwonego, zielonego 
i niebieskiego; 
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5) zaleca się stosowanie kolorów o niskiej inten-
sywności zabarwienia; 

6) zaleca się stosowanie kolorów tynków ja-
snych, pastelowych, a w szczególności odcie-
ni bieli, żółci, beżu, brązu, szarości lub po-
chodne tych kolorów typu: kolory piaskowe 
lub kremowe; 

7) ogrodzenia widoczne od strony ulicy lub in-
nych przestrzeni publicznych wykonywać, do-
stosowując rozwiązania materiałowe i kolory-
styczne do architektury budynku, przy czym 
nie mogą być realizowane przy użyciu prefa-
brykatów betonowych lub wykonanych z ma-
teriałów sztucznych, odpadowych. 

4. Elementy reklamowe należy lokalizować wg 
następujących zasad: 

1) zakazuje się umieszczania reklam wielkoprze-
strzennych typu bilboard na całym obszarze 
opracowania; 

2) dopuszcza się umieszczanie elementów re-
klamowych (szyldy, reklamy, tablice informa-
cyjne) na krawędzi dachu, ścianie budynku 
czy ogrodzeniu, przy czym nakazuje się aby: 

a) szyldy i elementy reklamowe umieszczane 
na ścianach budynków i krawędzi dachu 
nawiązywały do podziałów i kolorystyki fa-
sad oraz nie wykraczały poza obrys budyn-
ku, 

b) szyldy i elementy reklamowe umieszczane 
na ogrodzeniach nawiązywały do jego tek-
toniki. 

5. Ustalenia niniejszego paragrafu odnoszą się 
również do wszelkich rozbudów nadbudów i re-
montów elewacji oraz remontów lub wymiany 
ogrodzenia, elementów reklamowych i obiektów 
małej architektury. 

§ 8. 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-
niejszego paragrafu: 

1) w zakresie ochrony powietrza przed zanie-
czyszczeniem zaleca: 

a) wykorzystanie dla celów grzewczych paliw 
gazowych płynnych, energii elektrycznej, 
słonecznej lub geotermalnej, 

b) zachowanie wymogów określonych  
w przepisach szczególnych dotyczących 
dopuszczalnych emisji, w tym hermetyza-

cję procesów technologicznych, ogranicza-
jących emisję zanieczyszczeń; 

2) w zakresie ochrony przed hałasem zakazuje 
się lokalizacji: obiektów budowlanych i urzą-
dzeń przekraczających wymogi w zakresie 
dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku,  
w szczególności w stosunku do istniejącej  
i projektowanej zabudowy mieszkaniowej  
i usługowej; 

3) w zakresie ochrony powierzchni ziemi i śro-
dowiska przed odpadami: gromadzenie od-
padów komunalnych w pojemnikach i po se-
gregacji wywożenie ich na wskazane wysypi-
sko przez wyspecjalizowane przedsiębior-
stwo; 

4) w zakresie ochrony powierzchni ziemi: 

a) minimalizować przekształcenia powierzchni 
ziemi i chronić przed erozją poprzez wła-
ściwe zagospodarowanie terenu i odpro-
wadzanie wód opadowych, 

b) odkładać i wykorzystywać na terenach 
przeznaczonych do rekultywacji pod zieleń 
(na trawniki i pod krzewy i drzewa) glebę 
urodzajną (humus) uzyskaną w czasie wy-
konywania wykopów pod zabudowę i ko-
munikację, 

c) masy ziemne stanowiące grunt rodzimy, 
usuwane lub przemieszczane w związku  
z realizacją przedsięwzięcia wykorzystać 
dla potrzeb niwelacji terenu – (z zastrzeże-
niem przepisów o ograniczeniu zmian na-
turalnego ukształtowania) lub realizacji 
elementów zagospodarowania terenu; 

5) w zakresie ochrony wód przed zanieczyszcze-
niem należy: 

a) uszczelniać powierzchnie komunikacyjne 
(place, drogi i parkingi), 

b) stosować instalowanie urządzeń oczyszcza-
jących wody opadowe i roztopowe tj. sepa-
ratorów i osadników, przedsięwzięcia mo-
gące prowadzić do zanieczyszczenia wód 
powierz chniowych i podziemnych wyma-
gają zabezpieczenia inwestycji przed prze-
nikaniem zanieczyzczeń stosownie do lo-
kalnych warunków hydrogeologicznych; 

6) w zakresie ochrony terenów zieleni i wartości 
krajobrazowych należy: 

a) zachować i utrzymać kompleksy leśne, 

b) zachować w maksymalnym stopniu natu-
ralne ukształtowanie, 

c) zachować i utrzymać skupiska zadrzewień  
i zakrzewień w sąsiedztwie rzeki Śląskiej 
Ochli i pozostałych cieków,  
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d) zachować szpalery drzew o walorach kom-
pozycyjnych, 

e) zachować istniejącą zieleń, z dopuszcze-
niem wycinki w sytuacji konieczności 
wprowadzenia niezbędnych rozwiązań  
z zakresu przedsięwzięć liniowych odpo-
wiednio: infrastruktury technicznej i komu-
nikacyjnej, oraz porządkowania struktury 
osadniczej,  

f) kształtować nową zieleń w sposób nie koli-
dujący z zabudową, wprowadzać nasadze-
nia zgodnie z siedliskiem przy uwzględnie-
niu docelowej wysokości i rozłożystości 
oraz otwarć widokowych, 

g) w ramach terenów zieleni dopuszcza się 
realizację ciągów pieszych i ścieżek, w tym 
wydzielonych. 

2. Dla obszaru objętego planem ustala się stre-
fę lokalnego korytarza ekologicznego rzeki Śląskiej 
Ochli obejmującą swym zasięgiem obszar okre-
ślony w rysunku planu i oznaczony symbolem 
„W” gdzie w celu ochrony lokalnych wartości kra-
jobrazu, środowiska przyrodniczego i kulturowego 
należy: 

1) utrzymać zieleń łęgową wzdłuż doliny cieku; 

2) chronić naturalnie urozmaicone ukształtowa-
nie terenu; 

3) zakazać uzupełniania zieleni wysokiej w po-
przek doliny; 

4) dopuścić uzupełnienie zieleni wysokiej wy-
łącznie w formie układów pasmowych wzdłuż 
doliny; 

5) nakazać pielęgnację i porządkowanie istnieją-
cej zieleni. 

3. Zakazuje się wprowadzania funkcji uciążli-
wych dla otoczenia oraz użytkowania terenu na 
cele funkcji pogarszających jakość środowiska,  
w sąsiedztwie terenów mieszkaniowych i prze-
strzeni publicznych, w szczególności funkcji zwią-
zanych ze składowaniem, gromadzeniem lub prze-
twarzaniem odpadów, złomu, zużytych pojazdów, 
maszyn i urządzeń, opakowań, paliw lub innych 
materiałów a także polegającej na hodowli lub 
uboju zwierząt w ramach działalności gospodar-
czej. 

4. Zakazuje się lokalizacji obiektów i urządzeń, 
których uciążliwość przekracza granice posiadanej 
nieruchomości oraz przekracza normy określane 
jako znacząco oddziaływujące na zdrowie ludzi  
i środowisko. 

5. W zakresie lokalizacji przedsięwzięć mogą-
cych znacząco oddziaływać na środowisko  
– w rozumieniu przepisów prawa ochrony środo-
wiska: 

1) dopuszcza się lokalizację inwestycji wskaza-
nych w przepisach ochrony środowiska, 
obowiązujących w tym zakresie, jako przed-
sięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko, dla  których sporządzenie rapor-
tu może być wymagane, pod warunkiem, iż 
spełnione będą dopuszczalne normy określa-
jące standardy jakości środowiska; 

2) dopuszcza się modernizację i przebudowę 
istniejących obiektów wskazanych w przepi-
sach ochrony środowiska, obowiązujących  
w tym zakresie, jako przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko jeżeli 
planowane przedsięwzięcie spowoduje ogra-
niczenie dotychczasowych, negatywnych od-
działywań na środowisko lub zdrowie ludzi. 

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

1. Dla obszaru objętego planem ustala się na-
stępujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowe-
go i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ce-
lem których jest ochrona, utrzymanie i zachowanie 
najwartościowszych elementów zabytkowych, 
kulturowych i krajobrazowych, dla których szcze-
gółowe ustalenia zawarte są w rozdziale III: 

1) wyznacza się strefy: 

a) ochrony układu urbanistycznego (rozpla-
nowanie wsi z poł. XIX ww. – owalnica)  
w granicach określonych na rysunku planu,  

b) ochrony ekspozycji „E”, 

c) ochrony krajobrazu „K”, 

d) ochrony stanowisk archeologicznych „W”, 

2) obejmuje się ochroną obiekty zabytkowe po-
siadające znaczące walory kulturowe ozna-
czone graficznie na rysunku planu, na zasa-
dach określonych w rozdziale III; 

3) zobowiązuje się każdego kto w trakcie pro-
wadzenia robót budowlanych i ziemnych od-
krył przedmiot, co do którego istnieje przy-
puszczenie iż jest on zabytkiem: 

a) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszko-
dzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, 

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

c) niezwłocznie zawiadomić o tym Lubuskie-
go Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków a jeśli to nie jest możliwe Wójta Oty-
nia. 

§ 10. Wymagania wynikające z potrzeb kształ-
towania przestrzeni publicznych. 

1. W celu właściwego kształtowania przestrzeni 
publicznych do których zalicza się tereny dróg 
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publicznych, tereny usług publicznych, tereny zie-
leni urządzonej, tereny parkingów ogólnodosę-
nych, tereny ciągów pieszych, trasy ścieżek rowe-
rowych - nie tylko wyznaczonych w planie ale 
również tych które towarzyszą przeznaczeniu pod-
stawowemu lub dopuszczalnemu w obszarze 
przestrzeni publicznej: 

1) zaleca się obsadzenie ulic drzewami o pokro-
ju kulistym i wysokości 4.0m ÷ 6.0m; 

2) zaleca się stosowanie elementów małej archi-
tektury (rzeźb, krzyży, kapliczek) na zamknię-
ciach perspektyw ulicznych; 

3) ustala się przystosowanie przestrzeni pu-
blicznych dla osób niepełnosprawnych. 

2. Dopuszcza się organizację, publicznych im-
prez masowych w terenach oznaczonych w planie 
symbolem „US”, za zgodą właścicieli i po uzyska-
niu zgody władz gminy oraz spełnieniu warunków 
określonych w przepisach odrębnych. 

§ 11. 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. Na rysunku planu oznaczono zalecane linie 
podziału na działki budowlane, odnoszące się wy-
łącznie do tych miejsc które wymagają nowego 
lub innego od istniejącego podziału. 

3. Dla terenów w których istniejące podziały 
własnościowe nie pozwalają na realizację zamie-
rzenia inwestycyjnego, zgodnie z określonymi  
w rozdziale 3 parametrami i wskaźnikami kształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu, 
należy zakazać zabudowy lub możliwość jej prze-
prowadzenia uzależnić od scalenia i wtórnego 
podziału. 

4. Każdorazowo wydzielanie nowej działki na 
cele budownictwa mieszkaniowego musi spełniać 
następujące warunki: 

1) minimalna powierzchnia działki – 600,0m²; 

2) minimalna szerokość frontu działki (dla bu-
dynków wolnostojących) – 18.0m; 

3) minimalna szerokość wydzielonego dojazdu 
w zależności od liczby wydzielanych działek: 

a) do 2 działek – 5.0m, 

b) powyżej 2 działek – 6,0m. 

5. Warunek obsługi wydzielonej działki budow-
lanej uznaje się za spełniony, jeśli styka się ona co 
najmniej z niepubliczną drogą wewnętrzną o mi-
nimalnej szerokości 5.0m. 

§ 12. Zasady adaptacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 

1. Układ komunikacyjny określa się zgodnie  
z przeznaczeniem podstawowym oraz parametra-
mi i klasyfikacją dróg ustalonymi w rozdziale IV. 

1) układ komunikacyjny wsi z układem ze-
wnętrznym związany jest dwiema drogami 
powiatowymi o klasie drogi lokalnej: 

a) w układzie równoległym Świdnica – Jele-
niów – Książ Śląski – Ługi - Otyń  
o Nr 1050F, 

b) w układzie prostopadłym Kożuchów – Lele-
chów – Ługi – do drogi powiatowej Niedo-
radz – Zatonie o Nr 1029F, 

c) pozostałe drogi obsługujące wieś to drogi 
gminne o klasie dróg lokalnych i dojazdo-
wych uzupełnione przez drogi wewnętrzne 
o klasie dróg dojazdowych; 

2) program parkingowy zaspokajający potrzeby 
mieszkańców, personelu i klientów, wyliczony 
według parametrów i wskaźników określo-
nych dla poszczególnych terenów w rozdziale 
4 należy: zbilansować w ramach terenu pla-
nowanej inwestycji, w szczególności oznacza 
to zakaz realizacji nowych inwestycji nie speł-
niających tego warunku. 

2. W zakresie adaptacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej:  

1) w zakresie zaopatrzenia w wodę ustalenia 
obejmują: 

a) dostawę wody na teren miejscowości z ist-
niejącego wodociągu na terenie wsi Otyń 
poprzez wieś Konradowo i pompownie 
strefową na terenie wsi Ługi, oraz dalej do 
wsi Czesław, 

b) utrzymanie przebiegu głównej sieci wiej-
skiej w liniach rozgraniczających istnieją-
cych dróg, 

c) przy projektowaniu nowych przebiegów 
należy dążyć do utworzenia pierścieniowe-
go układu wodociągów, 

d) ilość dostarczanej wody dla poszczegól-
nych typów zabudowy określa „Rozporzą-
dzenie Ministra Infrastruktury z 14 stycznia 
2002r. w sprawie określenia przeciętnych 
norm zużycia wody” z późniejszymi zmia-
nami, 

2) w zakresie odprowadzenia ścieków ustalenia 
obejmują: 

a) rozdzielczy system kanalizacji, grawitacyj-
no – tłoczny system kanalizacji sanitarnej  
z odprowadzeniem ścieków bytowych po-
przez wieś Konradowo, Otyń, Modrzyca na 
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oczyszczalnię w Nowej Soli, oraz grawita-
cyjny system odprowadzania wód opado-
wych i roztopowych do  rzeki Śląska Ochla, 
po ich podczyszczeniu do poziomu uzgod-
nionego z RZGW na podstawie odpowied-
niego pozwolenia wodnoprawnego, do-
puszcza się rozwiązania alternatywne, 

b) utrzymanie przebiegu kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej w liniach rozgraniczających 
istniejących dróg,  

c) projektuje się budowę przepompowni ście-
ków, rurociągów tłocznych i sieci kanaliza-
cyjnej na terenie wsi Ługi, 

d) dopuszcza się, gromadzenia podczyszczo-
nych wód opadowych w odizolowanych od 
powierzchni ziemi zbiornikach wód opa-
dowych z ich gospodarczym wykorzysta-
niem, 

e) do czasu realizacji kanalizacji dopuszcza się 
gromadzenie ścieków w przydomowych 
szczelnych zbiornikach oraz ich okresowe 
wywożenie na oczyszczalnię w Nowej Soli; 

3) w zakresie zaopatrzenia w gaz ustalenia obej-
mują: 

a) docelowo dostawa gazu na teren miejsco-
wości z istniejącego gazociągu średniego 
ciśnienia na terenie wsi Konradowo, 

b) utrzymanie przebiegu gazociągów w li-
niach rozgraniczających istniejących dróg, 

c) dla sieci należy stosować strefy kontrolo-
wane zgodne z Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadać sieci ga-
zowe, 

d) do czasu realizacji gazociągu przewiduje 
się stosowanie gazu bezprzewodowego 
(propan - butan), 

4) w zakresie zaopatrzenia w ciepło ustalenia 
obejmują: konieczność dostosowania źródeł 
ciepła spalających paliwa stałe do wymogów 
aktualnych norm ochrony środowiska, 

5) w zakresie gospodarki odpadami ustalenia 
obejmują: usuwanie nieczystości poprzez 
gromadzenie odpadów stałych z uwzględnie-
niem ich segregacji na terenie działek i wy-
wóz ich na wskazane wysypisko przez wyspe-
cjalizowane przedsiębiorstwo, 

6) zakresie elektroenergetyki ustalenia obejmu-
ją: 

a) utrzymuje się przebieg linii 15kV wraz ze 
strefą uciążliwości przez tereny oznaczone 
na rysunku planu, 

b) adaptuje się dla potrzeb planu istniejącą 
stację transformatorową, 

c) planuje się budowę kablowej linii 15kV 
przez tereny zgodnie z rysunkiem planu 
wraz ze stacją transformatorową, 

d) z chwilą wzrostu zapotrzebowania energii 
projektuje się wymianę jednostek trans-
formatorowych na jednostki o większej 
mocy; 

7) dopuszcza się zmiany przebiegu i parame-
trów istniejących sieci infrastruktury tech-
nicznej i każdorazowo dopuszcza się możli-
wość ich przełożenia na koszt władających te-
renem i na warunkach ustalonych z gestorem 
danej sieci – o ile nie narusza to struktury da-
nej sieci, nie pogarsza warunków obsługi i nie 
narusza interesów osób trzecich; 

8) trasy projektowanych sieci infrastruktury 
technicznej należy w miarę możliwości pro-
wadzić w liniach rozgraniczających drogi,  
z uwzględnieniem przy realizacji możliwości 
umieszczenia w przekroju poprzecznym ulic 
wszystkich sieci projektowanych docelowo,  
z zachowaniem zasad ich rozmieszczenia  
(w tym wzajemnych odległości) określonych 
w obowiązujących przepisach szczególnych. 
Ponadto w projektach tych należy uwzględnić 
możliwość wprowadzenia podziemnych sieci 
teletechnicznych; 

9) dopuszcza się lokalizację nowych, nie uwi-
docznionych w rysunku planu przewodów  
i urządzeń infrastruktury technicznej związa-
nych z obsługą zagospodarowania terenu we 
wszystkich obszarach, również poza wyzna-
czonymi pasami drogowymi przy spełnieniu 
następujących warunków: 

a) uzyskania zgody właściciela nieruchomo-
ści, 

b) powiązanie z elementami ekofizjograficz-
nymi, w szczególności projektowanie sieci 
z uwzględnieniem: ukształtowania terenu, 
walorów krajobrazowych, obszarów le-
śnych i skupisk zadrzewień, przebiegu cie-
ków wodnych, 

c) powiązanie ze strukturą władania, w szcze-
gólności projektowanie wzdłuż granic nie-
ruchomości oraz w sposób umożliwiający 
realizację przeznaczenia terenu. 

§ 13. Sposób i termin tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania i użytkowania terenów. 

1. Obiekty, ogrodzenia i elementy zagospoda-
rowania istniejące w pasach drogowych wyzna-
czonych liniami rozgraniczającymi ulic publicznych 
pozostawia się do czasu modernizacji (budowy) 
ulicy jako tymczasowe zagospodarowanie - bez 
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prawa powiększania kubatury, z możliwością do-
konywania remontów. 

2. W odniesieniu do funkcji istniejących, po-
wodujących przekraczanie warunków, zasad  
i przepisów określonych w niniejszej uchwale, 
uznaje się je jako tymczasowe zagospodarowanie, 
przy czym inwestor musi określić horyzont czaso-
wy w którym, zagospodarowanie to będzie zgodne 
z ustaleniami planu, w zależności od uciążliwości 
jaką istniejąca funkcja powoduje w stosunku do 
sąsiednich terenów. 

Rozdział III. 

Przepisy dotyczące wydzielonych stref i elemen-
tów funkcjonalno – przestrzennych określające 
szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu w tym za-

kaz zabudowy 

§ 14. Strefa chronionego krajobrazu. Na tere-
nach położonych na obszarze chronionego krajo-
brazu, obowiązują zakazy w zagospodarowaniu 
zawarte w Rozporządzeniu Wojewody Lubuskiego 
Nr 9 poz. 172 z 2005r.: 

1) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko w rozumieniu 
ustawy prawa ochrony środowiska; 

2) wydobywania do celów gospodarczych skał 
w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym ko-
palnych  szczątków roślin i zwierząt a także 
minerałów; 

3) dokonywania zmian stosunków wodnych, je-
żeli służą innym celom niż ochrona przyrody 
lub zrównoważone wykorzystanie użytków 
rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka 
wodna lub rybacka; 

4) likwidowania naturalnych zbiorników wod-
nych, starorzeczy i obszarów wodno - błot-
nych. 

§ 15. Strefa ochrony wartości przyrodniczych  
- korytarz ekologiczny rynny terenowej rzeki Ślą-
skiej Ochli. Dla terenu objętego na rysunku planu 
strefą ochrony wartości przyrodniczych, w szcze-
gólności odnoszącą się do istotnych dolin poto-
ków i skupisk zadrzewień i zakrzewień, a także tych 
obszarów które stanowią unikalną w skali wsi war-
tość przyrodniczą ustala się: 

1) zakazuje się jakichkolwiek zmian w obecnym 
ukształtowaniu terenu w szczególności doty-
czących: 

a) lokalizowania w dolinach potoków jakiego-
kolwiek trwale połączonego z gruntem za-
inwestowania, za wyjątkiem mostów, bu-
dowli hydrotechnicznych i elektrowni wod-
nych, 

b) wycinki drzew i krzewów bez ważnych po-
wodów takich jak bezpieczeństwo użytko-
wania dróg, placów, obiektów kubaturo-
wych oraz urządzeń i sieci infrastruktury, 
nie dotyczy to cięć zdrowotnych, rutyno-
wych zabiegów ogrodniczych, w tym prze-
kształceń monokultur gatunkowych; 

2) dopuszcza się użytkowanie terenu zgodnie  
z przeznaczaniem podstawowym i dopusz-
czalnym przy czym ustala się: 

a) zakaz zabudowy,  

b) zakaz urządzania parkingów oraz innych 
utwardzonych placów, 

c) dopuszcza się tworzenie ciągów pieszych, 
urządzeń rekreacyjnych oraz elementów 
małej architektury tylko jeśli wykorzystują 
one naturalne ukształtowanie terenu oraz 
wykonane są z naturalnych materiałów jak 
kamień i drewno, 

d) dopuszcza się przebieg liniowych obiektów 
infrastruktury technicznej tylko w przypad-
ku jeśli inny jej przebieg nie jest możliwy, 
przy czym każdorazowo należy uzgodnić 
możliwości przebiegu z właściwym wydzia-
łem urzędu gminy. 

§ 16. Dominanty. 

Dla wskazanych na rysunku planu dominant wy-
sokościowych polegającą na zachowaniu obecne-
go kształtu tworzącego charakterystyczną sylwetę 
lokalnego krajobrazu ustala się zakaz lokalizowa-
nia nowych dominant wysokościowych.  

§ 17. Ciągi alei. 

1. Nakazuje się ochronę wskazanych na rysun-
ku planu ciągów alei do zachowania, celem której 
jest utrzymanie, rozwijanie i pielęgnacja obecnego 
kształtu, w szczególności ochrona szpalerów 
drzew. 

2. Dopuszcza się możliwość powiększania  
i tworzenia nowych odcinków alei na zasadzie 
kontynuacji oraz potrzeby tworzenia lokalnych 
powiązań pieszych, przy czym zaleca się wykorzy-
stanie w tym celu wskazanych na rysunku planu 
orientacyjnych przebiegów ciągów alei do uzupeł-
nień: 

1) przy trasowaniu i projektowaniu nowych cią-
gów alei należy: 

a) tworzyć pasy zieleni towarzyszącej pomię-
dzy chodnikiem a jezdnią w postaci szpale-
ru drzew, żywopłotu lub pasa trawnika  
w zależności od możliwości wynikającej  
z szerokości w liniach rozgraniczających 
drogi, 
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b) dla terenów otwartych realizować ciągi alei 
w postaci szpaleru drzew, 

c) każdorazowo tworzyć lub rezerwować te-
reny wzdłuż alei na lokalizację ścieżek ro-
werowych; 

2) dopuszcza się w pasie zieleni towarzyszącej 
możliwość: 

a) lokalizowania ukrytych sieci i urządzeń in-
frastruktury technicznej, 

b) lokalizowania w pasie zieleni towarzyszącej 
miejsc postojowych. 

§ 18. Strefa ochrony układu urbanistycznego, 
ekspozycji i stanowisk archeologicznych: 

1) w strefie „B” ochrony konserwatorskiej 
obejmującej w granicach określonych na ry-
sunku planu historyczne rozplanowanie wsi 
„owalnica” należy: 

a) zachować układ i charakter otoczenia wraz 
z zielenią, elementami małej architektury  
i ukształtowaniem terenu, 

b) realizować nowe elementy przestrzenne, 
obiekty budowlane oraz rozbudowy, prze-
budowy, i adaptację obiektów chronionych 
w sposób harmonijnie nawiązujący do oto-
czenia, przy czym warunki zabudowy zago-
spodarowania terenu wymagają uzgodnie-
nia z właściwymi służbami ochrony zabyt-
ków, za wyjątkiem drobnych bieżących re-
montów i napraw nie wpływających na 
zmianę oryginalnych elementów architek-
tury tj.: formy, materiału, układu prze-
strzennego, 

c) ustalenia pkt 1 lit b) nie dotyczą wymiany 
instalacji, remontów bieżących i prac za-
bezpieczających, które nie naruszają fasad  
i układu ścian konstrukcyjnych; 

2) w strefie „E” ochrony ekspozycji obejmującej 
w granicach określonych na rysunku planu, 
tereny z których widać ciekawe panoramy wsi 
od strony południowej i północnej, nakazuje 
się ochronę wskazanych na rysunku planu 
punktów widokowych, polegającą na zakazie 
wprowadzania obiektów kubaturowych, re-
klam i zieleni wysokiej przesłaniającej ekspo-
zycję wartościowych otwarć krajobrazowych, 
dotyczy to głównie:  

a) panoramy wsi widocznej z rejonu drogi 
powiatowej i cmentarza - teren oznaczony 
w planie symbolem E1, E2, 

b) panoramy wsi widocznej z rejonu drogi 
powiatowej - teren oznaczony w plamie 
symbolem E3 i E4, 

c) dopuszcza się kształtowanie tarasów wido-
kowych oraz lokalizowanie urządzeń rekre-
acyjnych w pobliżu punktów widokowych; 

3) w strefie „W” ochrony stanowisk archeolo-
gicznych obejmująca w granicach określo-
nych na rysunku planu dwa stanowiska ar-
cheologiczne należy: 

a) przeprowadzić badania archeologiczne, 

b) wszelkie działania inwestycyjno – remon-
towe i prace ziemne przeprowadzać pod 
nadzorem właściwych służb archeologicz-
nych i konserwatorskich, w razie koniecz-
ności zakazać inwestycji w tej strefie, 

c) prowadzenie badań archeologicznych, jak 
również działań inwestycyjno – remonto-
wych i prac ziemnych wymaga uzyskania 
pozwolenia wojewódzkiego konserwatora 
zabytków. 

§ 19. Obiekty zabytkowe 

1. Kościół parafialny p.w. Św. Wawrzyńca  
z XIIIw. wpisany do rejestru Nr 154, dla którego 
ustala się: 

1) zakaz rozbudowy, nadbudowy; 

2) prowadzenie wszelkich robót budowlanych, 
prac adaptacyjnych, konserwatorskich i re-
montowych i konserwatorskich po wcześniej-
szych uzgodnieniach z właściwymi służbami 
ochrony zabytków oraz pod nadzorem 
uprawnionego konserwatora.  

2. Pozostałe obiekty zabytkowe objęte ewiden-
cją: dom, plebania Nr 34, dom, szkoła Nr 35 i do-
my Nr 30, 41, 58 wskazane na rysunku planu, dla 
których ustala się: 

1) zakaz rozbudowy i nadbudowy w zakresie na-
ruszającym podstawowe zewnętrzne cechy 
stylistyczne i funkcjonalne; 

2) przy renowacji i modernizacji obiektu zabyt-
kowego należy zachować w szczególności: 

a) zewnętrzny charakter elewacji i bryły  
w tym: podział otworów okiennych  
i drzwiowych,  

b) detalu dekoracyjnego oraz kątów nachyle-
nia połaci dachowych, 

c) wewnętrzne cechy funkcjonalne i elementy 
wystroju wnętrza: schody, balustrady, sufi-
ty itp. 

3. Prowadzenie wszelkich prac budowlanych 
związanych z modernizacją, prac renowacyjnych  
i konserwatorskich po wcześniejszych uzgodnie-
niach z właściwym wojewódzkim konserwatorem 
zabytków, za wyjątkiem drobnych bieżących re-
montów i napraw nie naruszających ustaleń pkt 2). 
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§ 20. Strefa ochrony Zbiornika Wód Podziem-
nych o Wysokiej Ochronie. 

Na terenach położonych w zasięgu Zbiornika Wód 
Podziemnych o Wysokiej Ochronie 301/ONO nale-
ży: 

1) powierzchnię placów, ulic, parkingów, placów 
postojowych i placów manewrowych uszcze-
lnić; 

2) wody opadowe odprowadzać po wstępnym 
oczyszczeniu w piaskownikach i seperatorach. 

§ 21. Strefy techniczne. 

Dla obiektów budowlanych, ogrodzeń trwałych, 
dróg, nawierzchni utwardzonych i zadrzewień lo-
kalizowanych w odległościach mniejszych niż wy-
nikają z niżej określonych stref, konieczne jest uzy-
skanie zgody zarządzającego siecią: 

1) ustala się strefy ograniczonego użytkowania 
terenów dla napowietrznych linii elektroener-
getycznych średniego napięcia, wynoszące 
odpowiednio 8m od osi linii 20kV; 

2) ustala się strefę zredukowaną od gazociągu 
przesyłowego wysokiego ciśnienia relacji Za-
kęcie – Zielona Góra o średnicy nominalnej 
DN 250 ciśnieniu nominalnym PN 6.3MPa po 
15m licząc od gazociągu. 

§ 22. Obszar pokopalniany – nieczynne wyro-
bisko piasku i żwiru. Na terenach położonych na 
terenie nieczynnego wyrobiska piasku i żwiru na-
leży: 

1) w zachodniej części terenu: 

a) oczyścić glebę z tłuszczy, smarów i frag-
mentów elementów kubaturowych, 

b) odpowiednio ukształtować teren, 

c) zalesić grunt; 

2) we wschodniej części terenu należy zalesić 
grunt; 

3) w przypadku kontynuacji eksploatacji wyrobi-
ska przed podjęciem decyzji należy: 

a) przeprowadzić szczegółowe badania śro-
dowiska a szczególnie w zakresie powiązań 
wód gruntowych (warstw wodonośnych)  
w celu zapobieżenia emisji zanieczyszczeń,  

b) ograniczyć wydobycia kopaliny tylko pod 
potrzeby krótko terminowe i lokalne, 

c) stworzyć bariery ochronne przed nadmier-
nym hałasem i zapyleniem powietrza jesz-
cze przed rozpoczęciem eksploatacji wyro-
biska, 

d) przeprowadzić rekultywację techniczno  
– biologiczną wyrobiska w trakcie jego eks-
ploatacji, 

e) uregulować stronę formalno – prawną zło-
ża. 

Rozdział IV. 

Warunki zagospodarowania dla poszczególnych 
terenów 

§ 23. Ustalenia dotyczące terenów MN których 
podstawowym przeznaczeniem jest zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna. 

1. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) nieuciążliwa działalność usługowa lub rze-
mieślnicza, prowadzona jako towarzysząca 
podstawowej funkcji mieszkaniowej nieru-
chomości, wyłącznie na zasadzie wykorzysta-
nia części budynku mieszkalnego - z wyłącze-
niem terenu działki i zlokalizowanych na niej 
zabudowań gospodarczych; 

2) działalność agroturystyczna, która prowadzo-
na jest jako towarzysząca podstawowej funk-
cji mieszkaniowej, wyłącznie na zasadzie wy-
korzystania części budynku mieszkalnego lub 
z możliwością wykorzystania istniejących bu-
dynków gospodarczych oraz wykorzystania 
terenu działki wyłącznie w celach zlokalizo-
wania urządzeń rekreacyjnych; 

3) budowa siedlisk i prowadzenie działalności 
rolniczej. 

2. Parametry i wskaźniki zagospodarowania te-
renu: 

1) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 
do powierzchni działki – nie więcej niż 30%; 

2) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej 
niż 50%; 

3) program parkingowy i garażowy: 

a) dla zabudowy mieszkaniowej – nie mniej 
niż 1 miejsca postojowe na budynek plus 
garaż, 

b) w przypadku prowadzenia działalności 
usługowej lub rzemieślniczej należy ustalić 
indywidualnie dla zamierzonego sposobu 
użytkowania jednak nie mniej niż dodatko-
we 2 miejsca postojowe na budynek, dla 
samochodów dostawczych związanych  
z prowadzoną działalnością usługową i rze-
mieślniczą należy zapewnić dodatkowe 
miejsca garażowe lub postojowe. 

3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy: 

1) gabaryty zabudowy – zaleca się stosowanie 
wyważonych, prostych brył o dostosowanych 
proporcjach (wraz z kształtem dachu) każdo-
razowo do istniejącego otoczenia oraz warto-
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ściowych elementów miejscowej tradycji bu-
dowlanej i krajobrazu; 

2) wysokość zabudowy: 

a) mieszkaniowej – nie więcej niż 1 kondy-
gnacje plus poddasze użytkowe i nie wyż-
sza niż 9.0m, 

b) gospodarczej i garaży wolnostojących – nie 
więcej niż 1 kondygnacja plus poddasze 
użytkowe i nie wyższa niż 6m; 

3) geometria dachu: 

a) w przypadku stosowania dachów spadzi-
stych nakazuje się zachowanie symetrycz-
nych  kątów nachylenia połaci przy czym: 

- kąt nachylenia dla zabudowy mieszka-
niowej – od 35° do 45°, 

- kąt nachylenia dla zabudowy gospodar-
czej i garażowej – od 30° do 45°, 

b) w przypadkach łączenia budynków gospo-
darczych i garaży z budynkiem mieszkal-
nym, należy stosować identyczne kąty na-
chylenia połaci w przedziale takim jak okre-
ślono dla zabudowy mieszkaniowej, 

c) wyklucza się stosowanie połaci dachowych 
przesuniętych w linii kalenicy. 

4. Stawka procentowa: 15%. 

5. Dodatkowo: 

1) zakazuje się realizacji budynków mieszkal-
nych w formie parterowego obiektu z płaskim 
dachem; 

2) nakazuje się aby działalność handlowa, usłu-
gowa, wytwórcza lub rzemieślnicza prowa-
dzona zgodnie z przeznaczeniem podstawo-
wym lub dopuszczalnym w sąsiedztwie tere-
nów mieszkaniowych, nie stwarzała uciążli-
wości, w szczególności w postaci: 

a) wytwarzania hałasu, wibracji, drażniących 
woni lub światła o dużym natężeniu, 

b) wykorzystywania surowców lub materia-
łów niebezpiecznych w szczególności tok-
sycznych i łatwopalnych mogących stano-
wić zagrożenie w wypadku ich niekontro-
lowanego przedostania się do otoczenia, 
np. w wyniku pożaru lub w stanach nad-
zwyczajnych zagrożeń, 

c) dojazdu samochodów ciężarowych o ła-
downości powyżej: 

- 8 ton - w wypadku działek posiadających 
wjazdy z ulic klasy L, 

- 2 ton - w wypadku działek posiadających 
wjazdy z ulic klasy D i dojazdowych we-
wnętrznych. 

§ 24. Ustalenia dotyczące terenów MU, których 
podstawowym przeznaczeniem jest zabudowa 
mieszkaniowo – usługowa. 

1. Przeznaczenie podstawowe, w zakresie któ-
rego mieści się zabudowa mieszkaniowa jednoro-
dzinna wraz z możliwością prowadzenia nieuciąż-
liwej działalności usługowej i rzemieślniczej, która 
może być prowadzona jako towarzysząca funkcji 
mieszkaniowej w ramach nieruchomości, z możli-
wością wykorzystania terenu działki na zasadzie 
lokalizacji nowych obiektów lub wykorzystania 
istniejącej w obrębie nieruchomości. 

2. Przeznaczenie dopuszczalne - wykorzystanie 
całego budynku pod działalność usługową (han-
del, gastronomia, motel, hotel, administracja, sie-
dziby firm i biur) jedynie w przypadku wykonania 
całościowego zorganizowanego programu inwe-
stycyjnego. 

3. Parametry i wskaźniki zagospodarowania te-
renu: 

1) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 
do powierzchni działki – nie więcej niż 50%; 

2) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej 
niż 30%; 

3) program parkingowy i garażowy: 

a) dla zabudowy jednorodzinnej – nie mniej 
niż 2 miejsca postojowe na budynek, 

b) w przypadku prowadzenia działalności 
usługowej i rzemieślniczej należy ustalić 
indywidualnie dla zamierzonego sposobu 
użytkowania jednak nie mniej niż 1 miejsca 
postojowe na 25m² powierzchni użytkowej 
lokalu, 

c) dla samochodów dostawczych związanych 
z prowadzoną działalnością usługową i rze-
mieślniczą należy zapewnić dodatkowe 
miejsca garażowe lub postojowe.  

4. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy: 

1) gabaryty zabudowy – zaleca się stosowanie 
wyważonych, prostych brył o dostosowanych 
proporcjach (wraz z kształtem dachu) każdo-
razowo do kontekstu otoczenia oraz warto-
ściowych elementów miejscowej tradycji bu-
dowlanej i krajobrazu; 

2) wysokość zabudowy: 

a) jednorodzinnej – nie więcej niż 1 kondy-
gnacje plus poddasze użytkowe i nie wyż-
sza niż 9.0m, 

b) usługowej gospodarczej i garaży wolnosto-
jących – nie więcej niż 1 kondygnacja plus 
poddasze użytkowe i nie wyższa niż 6.0m, 
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c) usługowej związanej z określonym prze-
znaczeniem dopuszczalnym - nie więcej niż 
2 kondygnacje plus poddasze użytkowe  
i nie wyższa niż 10.0m, 

3) geometria dachu: 

a) w przypadku stosowania dachów spadzi-
stych nakaz stosowania symetrycznych ką-
tów nachylenia połaci z kalenicą prostopa-
dłą do drogi przy czym: 

- kąt nachylenia dla zabudowy mieszka-
niowej – od 35° do 45°, 

- kąt nachylenia dla zabudowy garażowej 
– od 30° do 45°, 

b) w przypadkach łączenia budynków gospo-
darczych i garaży z budynkiem mieszkal-
nym lub usługowym, należy stosować 
identyczne kąty nachylenia połaci w prze-
dziale takim jak określono dla zabudowy 
mieszkaniowej, 

c) wyklucza się stosowanie połaci dachowych 
przesuniętych w linii kalenicy. 

5. Tymczasowe zagospodarowanie do czasu 
realizacji nowej zabudowy mieszkaniowej obejmu-
je: 

1) miejsca postojowe; 

2) zieleń urządzoną; 

3) urządzenia sportu i rekreacji. 

6. Stawka procentowa: 30%. 

7. Dodatkowo: zakazuje się prowadzenia dzia-
łalności handlowej, usługowej, prowadzonej 
zgodnie z przeznaczeniem podstawowym lub do-
puszczalnym w sąsiedztwie terenów mieszkanio-
wych, która może stwarzać uciążliwości, w szcze-
gólności w postaci: 

a) wytwarzania hałasu, wibracji, drażniących 
woni lub światła o dużym natężeniu; 

b) wykorzystywania surowców lub materiałów 
niebezpiecznych w szczególności toksycznych 
i łatwopalnych mogących stanowić zagroże-
nie w wypadku ich niekontrolowanego 
przedostania się do otoczenia, np. w wyniku 
pożaru lub w stanach nadzwyczajnych zagro-
żeń; 

c) dojazdu samochodów ciężarowych o ładow-
ności powyżej: 

- 8 ton - w wypadku działek posiadających 
wjazdy z ulic klasy L, 

- 2 ton - w wypadku działek posiadających 
wjazdy z ulic klasy D i dojazdowych we-
wnętrznych. 

§ 25. Ustalenia dotyczące terenów UP których 
podstawowym przeznaczeniem są usługi publicz-
ne. 

1. Przeznaczenie podstawowe, w zakresie któ-
rego mieszczą się: 

a) usługi administracji, 

b) usługi oświaty, 

c) usługi ochrony zdrowia i opieki społecznej, 

d) usługi kultury i sztuki, 

e) usługi kultu religijnego. 

2. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) funkcja mieszkaniowa, w ramach obsługi 
działalności związanej z przeznaczeniem pod-
stawowym; 

2) usługi komercyjne, w tym usługi handlu deta-
licznego i gastronomii; 

3) tereny zieleni urządzonej; 

4) urządzenia sportu i rekreacji. 

3. Parametry i wskaźniki zagospodarowania te-
renu: 

1) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 
do powierzchni działki – nie więcej niż 50%; 

2) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej 
niż 30%; 

3) program parkingowy i garażowy: 

a) w przypadku usług publicznych należy 
ustalić indywidualnie dla zamierzonego 
sposobu użytkowania; 

b) w przypadku usług handlu w ilości nie 
mniejszej niż 1 miejsce postojowe na 25m² 
powierzchni handlowej, 

c) w przypadku usług gastronomii w ilości nie 
mniejszej niż 1 miejsce postojowe na  
6 miejsc konsumpcyjnych. 

4. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy: 

1) gabaryty zabudowy: 

a) zaleca się stosowanie wyważonych, pro-
stych brył o dostosowanych proporcjach 
(wraz z kształtem dachu) każdorazowo do 
kontekstu otoczenia oraz wartościowych 
elementów miejscowej tradycji budowlanej 
i krajobrazu, 

b) dopuszcza się stosowanie indywidualnych, 
oryginalnych rozwiązań o dostosowanych 
proporcjach do otaczającej zabudowy, przy 
zachowaniu określonej niżej wysokości za-
budowy; 
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2) wysokość zabudowy: nie więcej niż 2 kondy-
gnacje plus poddasze użytkowe i nie wyższa 
niż 10.0m; 

3) geometria dachu: 

a) dopuszcza się stosowanie indywidualnych, 
oryginalnych rozwiązań, o dostosowanych 
proporcjach wraz z kształtem dachu, do 
otaczającej zabudowy,  

b) w przypadku stosowania dachów spadzi-
stych nakazuje się zachowanie symetrycz-
nych kątów nachylenia połaci z kalenicą 
równoległą do dłuższej osi budynku przy 
zachowaniu kątów nachylenia mieszczą-
cych się w przedziale od 30° do 45°, 

c) wyklucza się stosowanie połaci dachowych 
przesuniętych w linii kalenicy. 

5. Tymczasowe zagospodarowanie: 

1) terenowe parkingi ogólnodostępne; 

2) obiekty handlowe typu: kioski, namioty, budki 
oraz ogródki gastronomiczne w ramach zor-
ganizowanej działalności sezonowej, okreso-
wej przy czym: 

a) należy zgłosić do zaakceptowania przez 
władze gminy projekt zagospodarowania 
działki na czas działalności ze wskazaniem 
rozmieszczenia obiektów, dróg pieszych  
i dojazdów pożarowych oraz formy obiek-
tów (gabaryty, wysokość, zadaszenie, użyte 
materiały, kolorystyka), 

b) należy uzgodnić ze wskazanym przedsię-
biorstwem komunalnym sposób obsługi 
sanitarnej terenu oraz odbioru odpadów, 

c) należy przedstawić sposób i termin likwi-
dacji zagospodarowania. 

6. Stawka procentowa: 30%. 

7. Dodatkowo: zakazuje się lokalizacji garaży 
wolnostojących. 

§ 26. Ustalenia dotyczące terenów UC, których 
podstawowym przeznaczeniem są usługi komer-
cyjne. 

1. Przeznaczenie podstawowe, w zakresie któ-
rego mieszczą się: 

1) usługi handlu detalicznego i gastronomii; 

2) zakłady rzemieślnicze i wytwórcze – w obsza-
rach z wykluczeniem funkcji składowych, 
uciążliwych dla środowiska. 

2. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) funkcja mieszkaniowa, w ramach obsługi 
działalności związanej z przeznaczeniem pod-
stawowym; 

2) tereny zieleni urządzonej; 

3) urządzenia sportu i rekreacji. 

3. Parametry i wskaźniki zagospodarowania te-
renu: 

1) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 
do powierzchni działki – nie więcej niż 50%; 

2) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej 
niż 30%; 

3) program parkingowy i garażowy: 

a) w przypadku usług publicznych należy 
ustalić indywidualnie dla zamierzonego 
sposobu użytkowania, 

b) w przypadku usług handlu w ilości nie 
mniejszej niż 1 miejsce postojowe na 25m² 
powierzchni handlowej, 

c) w przypadku usług gastronomii w ilości nie 
mniejszej niż 1 miejsce postojowe na  
6 miejsc konsumpcyjnych. 

4. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy: 

1) gabaryty zabudowy: 

a) zaleca się stosowanie wyważonych, pro-
stych brył o dostosowanych proporcjach 
(wraz z kształtem dachu) każdorazowo do 
kontekstu otoczenia oraz wartościowych 
elementów miejscowej tradycji budowlanej 
i krajobrazu, 

b) dopuszcza się stosowanie indywidualnych, 
oryginalnych rozwiązań o dostosowanych 
proporcjach do otaczającej zabudowy, przy 
zachowaniu określonej niżej wysokości za-
budowy; 

2) wysokość zabudowy: nie więcej niż 2 kondy-
gnacje plus poddasze użytkowe i nie wyższa 
niż 10.0m; 

3) geometria dachu: 

a) dopuszcza się stosowanie indywidualnych, 
oryginalnych rozwiązań, o dostosowanych 
proporcjach wraz z kształtem dachu, do 
otaczającej zabudowy,  

b) w przypadku stosowania dachów spadzi-
stych nakazuje się zachowanie symetrycz-
nych kątów nachylenia połaci z kalenicą 
równoległą do dłuższej osi budynku przy 
zachowaniu kątów nachylenia mieszczą-
cych się w przedziale od 30° do 45°; 

c) wyklucza się stosowanie połaci dachowych 
przesuniętych w linii kalenicy. 

5. Tymczasowe zagospodarowanie do czasu 
realizacji nowej zabudowy mieszkaniowej obejmu-
je: 
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1) miejsca postojowe; 

2) zieleń urządzoną; 

3) urządzenia sportu i rekreacji. 

6. Stawka procentowa: 30%. 

7. Dodatkowo: zakazuje się lokalizacji garaży 
wolnostojących. 

§ 27. Ustalenia dotyczące terenów P, których 
podstawowym przeznaczeniem jest zabudowa 
techniczno – produkcyjna w zakresie którego 
mieszczą się: obiekty produkcyjne, składowe i ma-
gazynowe. 

1. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) usługi komercyjne; 

2) zakłady rzemieślnicze. 

2. Parametry i wskaźniki zagospodarowania te-
renu: 

1) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 
do powierzchni działki – nie więcej niż 60%; 

2) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej 
niż 25%; 

3) program parkingowy i garażowy: 

a) należy ustalić indywidualnie dla zamierzo-
nego sposobu użytkowania, co najmniej 
pokrywające potrzeby zatrudnionych i wy-
nikające z przyjętej technologii produkcji, 

b) w przypadku usług komercyjnych i zakła-
dów rzemieślniczych w ilości nie mniejszej 
niż 1 miejsce postojowe na 25m² po-
wierzchni użytkowej lokalu. 

3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy: 

1) gabaryty zabudowy - dopuszcza się stosowa-
nie indywidualnych, oryginalnych rozwiązań, 
przy zachowaniu określonej niżej wysokości 
zabudowy; 

2) wysokość zabudowy– nie więcej niż 2 kondy-
gnacje i nie wyższa niż 7.0m; 

3) geometria dachu - dopuszcza się stosowanie 
indywidualnych, oryginalnych rozwiązań. 

4. Tymczasowe zagospodarowanie do czasu 
realizacji nowej działalności produkcyjnej obejmu-
je: 

1) miejsca postojowe; 

2) zieleń urządzoną; 

3) urządzenia sportu i rekreacji. 

5. Stawka procentowa: 

6. Dodatkowo: 

1) nakazuje się aby działalności produkcyjna, 
składowa i magazynowa oraz działalność 
handlowa, usługowa, wytwórcza lub rze-
mieślnicza prowadzona zgodnie z przezna-
czeniem podstawowym lub dopuszczalnym, 
była odseparowana w przypadku sąsiedztwa 
z terenami mieszkaniowymi i przestrzeniami 
publicznymi, ogrodzeniem pełnym lub pasem 
zieleni izolacyjnej zimotrwałej, w sposób sku-
tecznie zapobiegający wykraczaniu uciążliwo-
ści poza granice działki w szczególności ze 
względu na wytwarzany hałas, wibracje, 
drażniące wonie lub światło o dużym natęże-
niu, lub ze względu na rodzaj tej działalności - 
jeśli mógłby on obniżać jakość środowiska 
zamieszkania; 

2) dopuszcza się lokalizację dominant wysoko-
ściowych. 

§ 28. Ustalenia dotyczące terenu US, którego 
podstawowym przeznaczeniem są usługi sportu  
i rekreacji. 

1. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) lokalizację funkcji związanej z przeznaczeniem 
podstawowym w obiektach kubaturowych; 

2) zieleń urządzoną. 

2. Parametry i wskaźniki zagospodarowania te-
renu związane z przeznaczeniem dopuszczalnym: 

1) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 
do powierzchni działki – nie więcej niż 25%; 

2) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej 
niż 65%, przy czym obejmuje ona również te-
renowe urządzenia sportowe i rekreacyjne; 

3) program parkingowy - należy ustalić indywi-
dualnie dla zamierzonego sposobu użytko-
wania, co najmniej pokrywające potrzeby 
użytkowników i zatrudnionych. 

3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy związane z przeznaczeniem dopuszczalnym: 

1) gabaryty zabudowy: 

a) zaleca się stosowanie umiarowych, pro-
stych brył o dostosowanych proporcjach 
(wraz z kształtem dachu) każdorazowo do 
kontekstu otoczenia oraz wartościowych 
elementów miejscowej tradycji budowlanej 
i krajobrazu, 

b) dopuszcza się stosowanie indywidualnych, 
oryginalnych rozwiązań, przy zachowaniu 
określonej niżej wysokości zabudowy; 

2) wysokość zabudowy – nie więcej niż 1 kon-
dygnacja plus poddasze użytkowe i nie wyż-
sza niż 9.0m; 
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3) geometria dachu - dopuszcza się stosowanie 
indywidualnych, oryginalnych rozwiązań. 

4. Tymczasowe zagospodarowanie: 

1) place publiczne w ramach zorganizowanych, 
sezonowych, lokalnych imprez masowych; 

2) obiekty handlowe typu: kioski, namioty, budki 
w ramach zorganizowanej działalności sezo-
nowej, okresowej przy czym: 

a) należy zgłosić do zaakceptowania przez 
władze gminy projekt zagospodarowania 
działki na czas działalności ze wskazaniem 
rozmieszczenia obiektów, dróg pieszych  
i dojazdów pożarowych oraz formy obiek-
tów (gabaryty, wysokość, zadaszenie, użyte 
materiały, kolorystyka), 

b) należy uzgodnić ze wskazanym przedsię-
biorstwem komunalnym sposób obsługi 
sanitarnej terenu oraz odbioru odpadów, 

c) należy przedstawić sposób i termin likwi-
dacji zagospodarowania. 

5. Stawka procentowa: 30%. 

§ 29 Ustalenia dotyczące terenów Kdx których 
podstawowym przeznaczeniem są ciągi piesze. 

1. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) zieleń urządzona; 

2) ścieżki rowerowe; 

3) dojazd w uzasadnionych przypadkach do nie-
ruchomości oraz do działalności zlokalizowa-
nej w ramach przeznaczenia podstawowego  
i dopuszczalnego dla terenów „ZP” i „R”. 

2. Parametry zagospodarowania terenu: szero-
kości w liniach rozgraniczenia zgodnie z rysunkiem 
planu stanowiącym załącznik graficzny Nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

§ 30. Ustalenia dotyczące terenów KDZ, KDL, 
KDD, których podstawowym przeznaczeniem tere-
nu są drogi publiczne wraz z urządzeniami towa-
rzyszącymi. 

1. Przeznaczenie dopuszczalne - wyznaczanie 
miejsc postojowych dla samochodów, jeśli pozwa-
lają na to parametry przekroju poprzecznego ulicy. 

2. Parametry i wskaźniki zagospodarowania te-
renu: 

1) droga klasy Z (zbiorcza), jednojezdniowa 
dwupasowa, o minimalnej szerokości w li-
niach rozgraniczających – 20m, oznaczona 
symbolem KDZ; 

2) drogi klasy L (lokalne), jednojezdniowe dwu-
pasmowe, o minimalnej szerokości w liniach 
rozgraniczających – 12m, oznaczone symbo-
lami: KD; 

3) drogi klasy D (dojazdowe), o minimalnej sze-
rokości w liniach rozgraniczających – 10m, 
oznaczone symbolami: KDD. 

3. Tymczasowe zagospodarowanie zgodnie  
z § 13. 

4. Dodatkowo: 

1) dla terenu oznaczonego w planie symbolem 
KDZ należy zapewnić w przekroju poprzecz-
nym drogi lokalizację przynajmniej po jednej 
stronie jezdni chodnika o minimalnej szero-
kości 1,5 m z pasem zieleni towarzyszącej  
(z pominięciem odcinków wiaduktów i mo-
stów) pomiędzy chodnikiem a jezdnią; 

2) dla terenu oznaczonego w planie symbolem 
KDL oraz KDD należy zapewnić w przekroju 
poprzecznym drogi lokalizację przynajmniej 
po jednej stronie jezdni chodnika o minimal-
nej szerokości 1,5m; 

3) każdorazowo zaleca się realizację obustron-
nych chodników w każdym z terenów wymie-
nionych w niniejszym paragrafie w zależności 
od możliwości wynikającej z szerokości w li-
niach rozgraniczających drogi. 

§ 31. Ustalenia dotyczące terenów KDW któ-
rych podstawowym przeznaczeniem terenu są 
drogi wewnętrzne wraz z urządzeniami towarzy-
szącymi. 

1. Przeznaczenie dopuszczalne - wyznaczanie 
miejsc postojowych dla samochodów, jeśli pozwa-
lają na to parametry przekroju poprzecznego ulicy. 

2. Parametry i wskaźniki zagospodarowania te-
renu: drogi dojazdowe wewnętrzne oznaczone 
symbolami KDW o minimalnej szerokości w li-
niach rozgraniczających 8.0 m – 6.0m. 

3. Tymczasowe zagospodarowanie zgodnie  
z § 13. 

4. Dodatkowo: 

1) dla terenu oznaczonego w planie symbolem 
KDW należy zapewnić w przekroju poprzecz-
nym drogi lokalizację przynajmniej po jednej 
stronie jezdni chodnika o minimalnej szero-
kości 0,75m; 

2) każdorazowo zaleca się realizację obustron-
nych w zależności od możliwości wynikającej 
z  szerokości w liniach rozgraniczających dro-
gi. 

§ 32. Ustalenia dotyczące terenu E którego 
podstawowym przeznaczeniem są urządzenia in-
frastruktury technicznej – trafostacja. 

1. Przeznaczenie dopuszczalne - obejmuje 
wszelkie urządzenia towarzyszące zaopatrzeniu  
w energię elektryczną w terenach E. 
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2. Parametry i wskaźniki zagospodarowania te-
renu: teren o minimalnych wymiarach 8.0 x 8.0m, 
z dojazdem 3.5 metrową jezdnią utwardzoną. 

3. Dodatkowe ewentualne, uciążliwości bądź 
szkodliwości dla środowiska wywołane przez 
obiekt i urządzenia nie mogą wykraczać poza gra-
nice terenu, na którym są zlokalizowane i tym sa-
mym, powodować konieczności ustanowienia 
obszaru ograniczonego użytkowania. 

§ 33. Ustalenia dotyczące terenu KS którego 
podstawowym przeznaczeniem są urządzenia in-
frastruktury technicznej – przepompownie ścieków 

1. Przeznaczenie dopuszczalne - obejmuje 
wszelkie urządzenia towarzyszące sieci kanaliza-
cyjnej. 

2. Parametry i wskaźniki zagospodarowania te-
renu: teren o minimalnych wymiarach 5.0 x 5.0m, 
z dojazdem 3.5 metrową jezdnią utwardzoną. 

3. Dodatkowe ewentualne, uciążliwości bądź 
szkodliwości dla środowiska wywołane przez 
obiekt i urządzenia nie mogą wykraczać poza gra-
nice terenu, na którym są zlokalizowane i tym sa-
mym, powodować konieczności ustanowienia 
obszaru ograniczonego użytkowania. 

§ 34. Ustalenia dotyczące terenów RM których 
podstawowym przeznaczeniem są tereny zabudo-
wy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, ho-
dowlanych i ogrodniczych. 

1. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) uprawy ogrodnicze, sadownicze i leśne, z wy-
kluczeniem nasadzeń i zalesień obszarów dna 
dolin; 

2) szklarnie; 

3) obiekty hodowlane; 

4) składy i magazyny; 

5) urządzenia rekreacyjno – wypoczynkowe wraz 
z niezbędną infrastrukturą komunikacyjną  
i sanitarną oraz parkingami. 

2. Parametry i wskaźniki zagospodarowania te-
renu:  

1) powierzchnia trwałego zainwestowania zwią-
zanego z przeznaczeniem dopuszczalnym nie 
może przekroczyć 40% powierzchni działki; 

2) parkingi ogólnodostępne związane z przezna-
czeniem dopuszczalnym należy lokalizować 
wzdłuż wyznaczonych na rysunku planu dróg, 
ciągów pieszych lub istniejących w terenie 
dróg polnych. 

3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy. 

1) gabaryty zabudowy - dopuszcza się stosowa-
nie indywidualnych, oryginalnych rozwiązań, 
przy zachowaniu określonej niżej wysokości 
zabudowy; 

2) wysokość zabudowy– nie więcej niż 2 kondy-
gnacje i nie wyższa niż 7.0m; 

3) geometria dachu - dopuszcza się stosowanie 
indywidualnych, oryginalnych rozwiązań. 

4. Tymczasowe zagospodarowanie:  

1) place publiczne w ramach zorganizowanych, 
sezonowych, lokalnych imprez masowych; 

2) obiekty handlowe typu: kioski, namioty, budki 
oraz ogródki gastronomiczne w ramach zor-
ganizowanej działalności sezonowej, okreso-
wej przy czym: 

a) należy zgłosić do zaakceptowania przez 
władze gminy projekt zagospodarowania 
działki na czas działalności ze wskazaniem 
rozmieszczenia obiektów, dróg pieszych  
i dojazdów pożarowych oraz formy obiek-
tów (gabaryty, wysokość, zadaszenie, użyte 
materiały, kolorystyka), 

b) należy uzgodnić ze wskazanym przedsię-
biorstwem komunalnym sposób obsługi 
sanitarnej terenu oraz odbioru odpadów, 

c) należy przedstawić sposób i termin likwi-
dacji zagospodarowania. 

5. Dodatkowo – dopuszcza się obsługę komu-
nikacyjną terenu zagospodarowanego w ramach 
przeznaczenia dopuszczalnego z wyznaczonych na 
rysunku planu ciągów pieszych oraz istniejących  
w terenie dróg polnych. 

§ 35. Ustalenia dotyczące terenów 1RM któ-
rych podstawowym przeznaczeniem są tereny 
zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych 
i ogrodniczych. 

1. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) uprawy ogrodnicze, sadownicze i leśne; 

2) szklarnie; 

3) składy i magazyny; 

4) urządzenia rekreacyjno – wypoczynkowe wraz 
z niezbędną infrastrukturą komunikacyjną  
i sanitarną oraz parkingami. 

2. Parametry i wskaźniki zagospodarowania te-
renu:  

1) powierzchnia trwałego zainwestowania zwią-
zanego z przeznaczeniem dopuszczalnym nie 
może przekroczyć 40% powierzchni działki; 

2) parkingi ogólnodostępne związane z przezna-
czeniem dopuszczalnym należy lokalizować 
wzdłuż wyznaczonych na rysunku planu dróg, 
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ciągów pieszych lub istniejących w terenie 
dróg polnych. 

3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy. 

1) gabaryty zabudowy - dopuszcza się stosowa-
nie indywidualnych, oryginalnych rozwiązań, 
przy zachowaniu określonej niżej wysokości 
zabudowy; 

2) wysokość zabudowy– nie więcej niż 2 kondy-
gnacje i nie wyższa niż 7.0m; 

3) geometria dachu - dopuszcza się stosowanie 
indywidualnych, oryginalnych rozwiązań. 

4. Tymczasowe zagospodarowanie:  

1) place publiczne w ramach zorganizowanych, 
sezonowych, lokalnych imprez masowych; 

2) obiekty handlowe typu: kioski, namioty, budki 
oraz ogródki gastronomiczne w ramach zor-
ganizowanej działalności sezonowej, okreso-
wej przy czym: 

a) należy zgłosić do zaakceptowania przez 
władze gminy projekt zagospodarowania 
działki na czas działalności ze wskazaniem 
rozmieszczenia obiektów, dróg pieszych  
i dojazdów pożarowych oraz formy obiek-
tów (gabaryty, wysokość, zadaszenie, użyte 
materiały, kolorystyka), 

b) należy uzgodnić ze wskazanym przedsię-
biorstwem komunalnym sposób obsługi 
sanitarnej terenu oraz odbioru odpadów, 

c) należy przedstawić sposób i termin likwi-
dacji zagospodarowania; 

5. Dodatkowo – dopuszcza się obsługę komu-
nikacyjną terenu zagospodarowanego w ramach 
przeznaczenia dopuszczalnego z wyznaczonych na 
rysunku planu ciągów pieszych oraz istniejących  
w terenie dróg polnych. 

§ 36. Ustalenia dotyczące terenów R których 
podstawowym przeznaczeniem są tereny rolnicze. 

1. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) uprawy ogrodnicze, sadownicze; 

2) urządzenia placów gier i zabaw; 

3) miejsca piknikowe, tarasy widokowe. 

2. Dodatkowo – ustala się zakaz zabudowy. 

§ 37. Ustalenia dotyczące terenów RL których 
podstawowym przeznaczeniem są tereny rolnicze 
przeznaczone do zalesienia. Przeznaczenie do-
puszczalne obejmuje obiekty i urządzenia związa-
ne z prowadzeniem gospodarstwa leśnego, zgod-
nie z planem urządzenia lasu. 

§ 38. Ustalenia dotyczące terenów ZL których 
podstawowym przeznaczeniem są lasy. Przezna-
czenie dopuszczalne obejmuje obiekty i urządzenia 
związane z prowadzeniem gospodarstwa leśnego, 
zgodnie z planem urządzenia lasu. 

§ 39. Ustalenia dotyczące terenów ZP których 
podstawowym przeznaczeniem są tereny zieleni 
urządzonej. 

1. Przeznaczenie dopuszczalne – zielone miej-
sca parkingowe. 

2. Parametry i wskaźniki zagospodarowania te-
renu – powierzchnia trwałego zainwestowania 
związanego z przeznaczeniem dopuszczalnym nie 
może przekroczyć 20% powierzchni terenu. 

3. Tymczasowe zagospodarowanie: 

1) lokalizacja obiektów handlowych typu: kioski, 
namioty, budki w ramach zorganizowanej 
działalności sezonowej, okresowej za zgodą 
właściciela nieruchomości przy czym należy 
zgłosić do zaakceptowania przez władze gmi-
ny projekt zagospodarowania działki na czas 
działalności ze wskazaniem rozmieszczenia 
obiektów, dróg pieszych i dojazdów pożaro-
wych oraz formy obiektów (gabaryty, wyso-
kość, zadaszenie, użyte materiały, kolorysty-
ka) oraz sposobu i terminu ich zlikwidowania; 

2) lokalizacja parkingów ogólnodostępnych na 
potrzeby zorganizowanej działalności sezo-
nowej, okresowej za zgodą właściciela nieru-
chomości przy czym należy zgłosić do zaak-
ceptowania przez władze gminy projekt zago-
spodarowania działki na czas działalności  
z rozwiązanym układem komunikacyjnym 
oraz określeniem sposobu i terminu likwidacji 
parkingów. 

4. Dodatkowo – dla terenów oznaczonych  
w planie symbolami ZP ustala się możliwość reali-
zacji urządzeń rekreacyjnych – wypoczynkowych 
wraz z niezbędną infrastrukturą komunikacyjną  
i sanitarną oraz parkingami, w tym: 

a) urządzenia placów gier i zabaw, 

b) miejsca piknikowe, tarasy widokowe. 

§ 40. Wyznacza się tereny WS których podsta-
wowym przeznaczeniem są tereny wód po-
wierzchniowych. Przeznaczenie dopuszczalne  
– teren sportów wodnych zakazuje się:  

a) doprowadzenia wód deszczowych bez wstęp-
nego podczyszczenia, 

b) realizacji obiektów budowlanych, z wyjątkiem 
urządzeń technicznych związanych z utrzy-
maniem i obsługą rzeki i małe elektrownie 
wodne. 
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Rozdział V. 

Przepisy końcowe 

§ 41. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego  

§ 42. Wykonanie uchwały powierza się Wójto-
wi Gminy Otyń. 

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

Przewodniczący Rady 
Bogdan Molenda
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XXXVIII/218/2005 

Rady Gminy w Otyniu  
z dnia 25 listopada 2005r. 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XXXVIII/218/2005 

Rady Gminy w Otyniu  
z dnia 25 listopada 2005r. 
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Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr XXXVIII/218/2005 

Rady Gminy w Otyniu  
z dnia 25 listopada 2005r. 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji  

z zakresu infrastruktury technicznej, które należą 
do zadań własnych gminy oraz zasadach ich fi-
nansowania, zgodnie 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. z 2003r. Nr 80, poz. 717, art. 7 
ust. 1 pkt 2 i 3), ustawy z dnia 8 marca 1990r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 
poz. 1591 z 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 Gminy w Otyniu rozstrzyga co nastę-
puje: 

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

1.1. Teren objęty miejscowym planem w gra-
nicach określonych w załączniku Nr 1 na rysunku 
planu. Przewidywany zakres i termin realizacji: 

a) sieć wodociągowa o długości 4700.0 mb, re-
alizacja etapami, 

b) sieć kanalizacji sanitarnej o długości 
9200,0mb, realizacja etapami w pierwszej ko-
lejności na terenach już zagospodarowanych, 

c) sieć kanalizacji deszczowej o długości 
6700.0mb, realizacja etapami w pierwszej ko-
lejności na terenach już zagospodarowanych, 

d) sieć elektroenergetyczna NN o długości 
6800,0mb, realizacja etapami, 

e) sieć gazowa średniego ciśnienia o długości 
9400,0mb, realizacja etapami w pierwszej ko-
lejności na terenach już zagospodarowanych, 

f) sieć ciepłownicza – realizacja nie jest przewi-
dywana, 

g) sieć dróg wewnętrznych - o szerokości jezdni 
6.0m, o długości 1800,0mb, - o szerokości 
jezdni 3.5m, o długości 4700.0mb, 

realizacja etapami po ułożeniu w danej drodze 
wszystkich przewidywanych planem sieci infra-
struktury technicznej i pobudowaniu obiektów 

podstawowych na minimum 80% działek budow-
lanych położonych przy danej drodze.  

Zakres realizacji wymienionych powyżej sieci nie 
obejmuje: 

- realizacji przyłączy, 

- budowy redukcyjnej stacji gazowej lub sieci 
magistralnej z Konradowa, 

- budowy lini elektroenergetycznych średniego 
napięcia zasilającej trafostację, 

których budowa nie należy do zadań własnych 
gminy. 

2. Zasady finansowania zapisanych w planie 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej któ-
re należą do zadań własnych gminy, zgodnie  
z przepisami o finansach publicznych.  

Teren objęty planem miejscowym w granicach 
określonych w załączniku Nr 1 na rysunku planu: 

- finansowanie zadań związanych z realizacją 
sieci wodociągowej, sieci gazowej linii elek-
troenergetycznych NN i dróg wewnętrznych 
nastąpi ze środków własnych gminy, 

- finansowanie zadań związanych z realizacją 
sieci kanalizacyjnych nastąpi ze środków wła-
snych gminy i pomocowych, 

Załącznik Nr 4 
do uchwały Nr XXXVIII/218/2005 

Rady Gminy w Otyniu  
z dnia 25 listopada 2005r. 

 
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 Gminy w Otyniu rozstrzyga co następu-
je: 

Do projektu miejscowego  planu  zagospodarowa-
nia wsi Ługi wyłożonego do publicznego wglądu 
wraz z prognozą skutków wpływu ustaleń planu na 
środowisko w siedzibie Urzędu Gminy w Otyniu 
przy ul. Rynek 1 w dniach od 15 czerwca 2005r. do 
6 lipca 2005r., wniesiono uwagi zgodnie z wyka-
zem uwag stanowiących integralną część doku-
mentacji formalno – prawnej prac planistycznych. 
Uwagi zostały przez Wójta Gminy Otyń pozytyw-
nie rozpatrzone i uwzględnione w planie. 
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UCHWAŁA NR XXV/199/2005 
RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO 

 
z dnia 29 listopada 2005r. 

 
w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowe-

go zasobu Powiatu Krośnieńskiego 
 
Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 i ust. 2 
pkt 3, art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. 
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r.  
Nr 142, poz. 1592 ze zm. ), art. 7 ust. 1, art. 8 pkt 2 
oraz art. 20 ust. 3 i art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3  
w związku z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 
2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkanio-
wym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilne-
go (Dz. U. z 2005r. Nr 31 , poz. 266 ze zm.) uchwala 
się co następuje: 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1. Uchwała określa zasady wynajmowania 
lokali mieszkalnych stanowiących własność Po-
wiatu Krośnieńskiego. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) powiecie - należy przez to rozumieć Powiat 
Krośnieński; 

2) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę  
z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lo-
katorów, mieszkaniowym zasobie gminy  
i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U.  
z 2005r. Nr 31, poz. 266 ze zm.); 

3) mieszkaniowym zasobie powiatu - należy 
przez to rozumieć lokale mieszkalne w bu-
dynkach stanowiących własność lub współ-
własność albo pozostających w samoistnym 
posiadaniu Powiatu Krośnieńskiego oraz po-
wiatowych jednostek organizacyjnych i sa-
modzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej, dla których organem założyciel-
skim jest Powiat Krośnieński ; 

4) wynajmującym – należy przez to rozumieć Za-
rząd Powiatu Krośnieńskiego powiatowe jed-
nostki organizacyjne i samodzielny publiczny 
zakład opieki zdrowotnej; 

5) gospodarstwie domowym – należy przez to 
rozumieć najemcę samodzielnie zajmującego 
lokal lub najemcę, jego małżonka i inne oso-
by wspólnie z nim zamieszkujące i gospoda-
rujące , które swoje prawa do zamieszkiwania 
wywodzą z praw tego najemcy; 

6) dochodach – należy przez to rozumieć wszel-
kie przychody po odliczeniu kosztów ich uzy-
skania oraz po odliczeniu składek na ubezpie-

czenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpie-
czenie chorobowe, określonych w przepisach 
o systemie ubezpieczeń społecznych chyba, 
że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania 
przychodu. Do dochodu nie wlicza się dodat-
ków dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgna-
cyjnych, zasiłków okresowych z pomocy spo-
łecznej oraz dodatku mieszkaniowego. Do-
chód z prowadzenia gospodarstwa rolnego 
ustala się na podstawie powierzchni gruntów 
w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego 
dochodu z jednego hektara przeliczeniowego, 
ogłaszanego przez prezesa GUS;  

7) czynszu – należy przez to rozumieć stawki 
ustalone przez Zarząd Powiatu Krośnieńskie-
go w formie uchwały na podstawie niniejszej 
uchwały; 

8) opłatach niezależnych od wynajmującego  
– należy przez to rozumieć opłaty za dostawy 
do lokalu energii, gazu, wody, oraz odbiór 
ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych; 

9) powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego  
– należy przez to rozumieć powierzchnię 
wszystkich pomieszczeń znajdujących się  
w lokalu, a w szczególności pokoi, kuchni, 
spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, 
łazienek oraz innych pomieszczeń służących 
mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lo-
katora, bez względu na ich przeznaczenie  
i sposób używania; za powierzchnię użytkową 
lokalu mieszkalnego nie uważa się balkonów  
i loggi, antresoli, szaf i schowków w ścianach, 
pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic  
i komórek przeznaczonych do przechowywa-
nia opału. 

§ 3. Lokale mieszkalne wchodzące w skład nie-
ruchomości, w stosunku do których trwały zarząd 
sprawują szkoły będące jednostkami organizacyj-
nymi powiatu oraz lokale mieszkalne samodziel-
nego publicznego zakładu opieki zdrowotnej dla 
którego organem założycielskim jest Powiat, wy-
dziela się z zasobu mieszkaniowego powiatu, jako 
lokale przeznaczone do wynajmowania na czas 
trwania stosunku pracy. 

§ 4. Gospodarowanie mieszkaniowym zaso-
bem powiatu należy do Zarządu Powiatu Kro-
śnieńskiego lub jednostki organizacyjnej, której 
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oddano nieruchomość w trwały zarząd, lub za-
rządcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia  
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościa-
mi (Dz. U. z 2004r. Nr 261 , poz. 2603 ze zm.). 

§ 5. 1. Zawarcie umowy najmu uzależnione jest 
od wpłacenia przez najemcę na konto właściciela 
kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu 
najmu lokalu, przysługujących wynajmującemu  
w dniu opuszczenia lokalu. 

2. Kaucję ustala się w wysokości 6 – krotności 
miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego 
według stawek obowiązujących w dniu zawarcia 
umowy. 

3. Zwrot kaucji następuje na zasadach określo-
nych w art. 6 ust. 3 i 4 ustawy. 

§ 6. Lokale stanowiące mieszkaniowy zasób 
powiatu, z wyjątkiem lokali wydzielonych do wy-
najmowania na czas stosunku pracy, mogą być 
wynajmowane tylko na czas nieoznaczony. 

II. Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych na 
czas nieoznaczony 

§ 7. 1. O najem lokalu mieszkalnego na czas 
nieoznaczony wchodzącego w skład mieszkanio-
wego zasobu powiatu mogą ubiegać się osoby 
spełniające następujące kryteria: 

1) kryterium zamieszkiwania, które uznaje się za 
spełnione, jeżeli wnioskodawca zamieszkuje 
na terenie Powiatu Krośnieńskiego; 

2) kryterium lokalowe, które uznaje się za speł-
nione gdy wnioskodawca nie posiada tytułu 
prawnego do żadnego lokalu lub budynku 
mieszkalnego z zastrzeżeniem pkt 4; 

3) kryterium dochodowe, które uznaje się za 
spełnione, gdy przeciętny dochód na jednego 
członka rodziny z okresu ostatnich 3 miesięcy 
poprzedzających dzień złożenia wniosku nie 
przekracza:  

a) 150% minimalnego wynagrodzenia za pra-
cę w jednoosobowym gospodarstwie do-
mowym, 

b) 100% minimalnego wynagrodzenia za pra-
cę w wieloosobowym gospodarstwie do-
mowym, 

dochód ustala się na podstawie dokumen-
tów potwierdzających jego uzyskanie; 

4) kryterium powierzchniowe, które uznaje się 
za spełnione w przypadku, gdy na jedną oso-
bę w gospodarstwie domowym przypada 
mniej niż 5m² powierzchni użytkowej. 

2. W przypadkach uzasadnionych potrzebami 
powiatu Zarząd Powiatu uprawniony jest do wyra-
żenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu  
z osobami innymi niż określone w ust. 1. 

§ 8. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lo-
kalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu po-
wiatu na czas nieoznaczony przysługuje osobom 
spełniającym kryteria, o których mowa w § 7 we-
dług następującej kolejności:  

1) które utraciły lokal mieszkalny na skutek klę-
ski żywiołowej; 

2) najmują lokal mieszkalny wchodzący w skład 
mieszkaniowego zasobu powiatu przeznaczo-
ny do kapitalnego remontu bądź rozbiórki;  

3) uprawnionym do lokalu zamiennego, zgodnie 
z art. 10 ust. 4 ustawy ; 

4) wyraża wolę zwolnienia zajmowanego lokalu, 
który ma być przeznaczony do sprzedaży. 

§ 9. 1. Ustala się warunki zamieszkiwania kwa-
lifikujące wnioskodawcę do ich poprawy:  

1) zajmowanie lokalu nie spełniającego wymo-
gów pomieszczeń przeznaczonych na pobyt 
ludzi; 

2) zamieszkiwanie w lokalu, w którym na jedną 
osobę w gospodarstwie domowym przypada 
mniej niż 5m² powierzchni użytkowej;  

3) wystąpienie o najem mieszkania dostosowa-
nego do potrzeb ze względu na stan zdrowia, 
jeżeli zwolni do dyspozycji powiatu zajmowa-
ny dotychczas lokal mieszkalny;  

4) wystąpienie z przyczyn ekonomicznych o na-
jem mieszkania o niższym czynszu, jeżeli 
zwolni do dyspozycji powiatu zajmowany do-
tychczas lokal mieszkalny; 

5) dokonanie na własny koszt adaptacji po-
mieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkal-
ne, rozbudowy lub nadbudowy budynku  
w celu uzyskania lokali mieszkalnych zgodnie 
z umową zawartą z wynajmującym. 

2. Warunki określone w ust. 1 mogą być 
uwzględnione wyłącznie po złożeniu pisemnego 
wniosku do wynajmującego.  

§ 10. 1. Osoba ubiegająca się o zawarcie umo-
wy o najem lokalu mieszkalnego z mieszkaniowe-
go zasobu powiatu zobowiązana jest do złożenia 
wniosku w siedzibie wynajmującego. 

2. Wniosek powinien określać w szczególności: 

1) imię i nazwisko oraz adres; 

2) miejsce zatrudnienia; 

3) zaświadczenie o dochodach, o których mowa 
w § 7 ust. 1 pkt 3;  

4) dotychczasowe warunki zamieszkiwania;  

5) liczbę członków rodziny uprawnionych do 
zamieszkiwania z wnioskodawcą z podaniem 
stopnia pokrewieństwa; 
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6) w przypadku powoływania się na pierwszeń-
stwo w zawarciu umowy najmu, wskazanie 
przesłanki określonej w § 8 oraz jej udoku-
mentowanie; 

7) oświadczenie o braku tytułu prawnego do lo-
kalu mieszkalnego lub domu. 

3. Wnioskodawca jest zobowiązany do bieżą-
cego informowania wynajmującego o zmianach 
danych zawartych we wniosku, nie później jednak 
niż w terminie 7 dni od daty wystąpienia zmiany 
pod rygorem eliminacji wniosku z rozpatrzenia.  

§ 11. 1. Zarząd Powiatu sporządza do publicz-
nej wiadomości wykaz wolnych lokali przeznaczo-
nych do wynajmu na rzecz potencjalnych najem-
ców, o którym mowa w  art. 35 ustawy z dnia  
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościa-
mi (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.). 

2. Ustalenie osób spełniających kryteria zawar-
te w § 7 uchwały następuje w formie projektu listy 
sporządzonej przez Wydział Geodezji Kartografii  
i Gospodarki Gruntami Starostwa Powiatowego 
po zaopiniowaniu przez właściwą w sprawach 
mieszkaniowych komisję Rady Powiatu Krośnień-
skiego. Projekt listy zatwierdzony przez Zarząd 
Powiatu podaje się do publicznej wiadomości po-
przez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń w sie-
dzibie Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzań-
skim wraz z określeniem terminu składania odwo-
łań od projektu. 

3. Odwołanie od projektu listy rozpatruje Za-
rząd Powiatu. Po rozpatrzeniu odwołań Zarząd 
Powiatu sporządza ostateczny wykaz osób, z któ-
rymi będą zawierane umowy najmu. 

4. Najem lokalu mieszkalnego następuje na 
podstawie umowy sporządzonej przez wynajmują-
cego , określającej szczegółowe warunki najmu. 

§ 12. 1. Zamiana lokali mieszkalnych może na-
stępować pomiędzy najemcami lokali wchodzą-
cych w skład mieszkaniowego zasobu powiatu na 
podstawie zgody wyrażonej przez wynajmującego. 

2. W przypadku rozpatrywania i załatwiania 
wniosków o zamianę obowiązuje tryb określony  
w § 11, z zastrzeżeniem ust. 3 – 5. 

3. Na wniosek najemcy wynajmujący może 
dokonać zamiany na inny lokal wchodzący w skład 
mieszkaniowego zasobu powiatu jeżeli: 

1) zaistnieją okoliczności, w których najemca nie 
jest w stanie ponosić kosztów utrzymania ak-
tualnie zajmowanego lokalu mieszkalnego; 

2) względy zdrowotne lub inwalidztwo najemcy 
(potwierdzone odpowiednim orzeczeniem le-
karskim) uzasadniają konieczność zamieszka-
nia w innym lokalu; 

3) powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego 
przypadająca na osobę w gospodarstwie do-
mowym najemcy jest mniejsza niż 5m²,  
a w przypadku jednoosobowego gospodar-
stwa domowego 10m². 

4. Nie można dokonać zamiany na inny lokal 
jeżeli:  

1) wnioskodawca jest właścicielem nierucho-
mości wykorzystywanej na cele mieszkanio-
we, lub który uzyskał pozwolenie na budowe 
budynku mieszkalnego; 

2) najemca zalega z opłatą czynszu lub innych 
opłat za używanie lokalu;  

3) zamiana spowodowałaby zmniejszenie po-
wierzchni użytkowej lokalu poniżej 5m²  
w przeliczeniu na osobę w gospodarstwie 
domowym wnioskodawcy; 

5. Zamiana lokali jest możliwa pod warunkiem 
opuszczenia lokalu przez wszystkie osoby za-
mieszkałe z najemcą. 

§ 13. 1. Osoby, które pozostały w lokalu opusz-
czonym przez najemcę lub lokalu, w którego na-
jem nie wstąpiły po śmierci najemcy, mogą zgło-
sić wniosek o zawarcie umowy najmu jeżeli speł-
niają łącznie następujące warunki: 

a) regularnie opłacają w imieniu dotychczaso-
wego najemcy czynsz i inne opłaty związane  
z wynajmowanym lokalem i nie posiadają 
żadnych zadłużeń z tego tytułu, 

b) utrzymują lokal w należytym stanie technicz-
nym, 

c) zamieszkiwały z najemcą do chwili jego 
śmierci przez okres co najmniej 5 lat. 

2. Rozpatrywanie wniosków w tej sprawie na-
leży do wyłącznej kompetencji Zarządu Powiatu. 

3. W przypadku stwierdzenia braku przesłanek 
do zawarcia umowy najmu z osobami , o których 
mowa w ust. 1 oraz w § 7 ust. 1, osoby te zobo-
wiązane są do opuszczenia tego lokalu w terminie 
miesiąca od otrzymania wezwania do jego opusz-
czenia. Po tym terminie wynajmujący występuje 
do sądu z powództwem o nakazanie opuszczenia 
lokalu.  

4. Do dnia opuszczenia lokalu , osoby zajmują-
ce lokal bez tytułu prawnego zobowiązane są do 
uiszczania odszkodowania w wysokości określonej 
w art. 18 ust. 1 i 2 ustawy. 

§ 14. Oddawanie w najem lokali mieszkalnych 
o powierzchni użytkowej przekraczającej 80m² 
odbywa się na zasadach określonych w niniejszej 
uchwale.  
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III. Zasady wynajmowania lokali wydzielonych na 
czas stosunku pracy 

§ 15. 1. Najemcami lokali, o których mowa  
w § 3 przeznaczonych do wynajmowania na czas 
trwania stosunku pracy mogą zostać wyłącznie 
pracownicy jednostek organizacyjnych Powiatu 
Krośnieńskiego. 

2. Wyboru osoby uprawnionej do najmu lokalu 
dokonuje komisja powołana przez dyrektora jed-
nostki organizacyjnej, która dysponuje wolnymi 
lokalami mieszkalnymi. Skład powołanej komisji 
zatwierdza Zarząd Powiatu. 

3. Kryteria , którymi kierować się będzie komi-
sja: 

1) pełne kwalifikacje zawodowe osoby wybra-
nej, w tym kwalifikacje związane z występują-
cym deficytem kadrowym w jednostce orga-
nizacyjnej; 

2) trudna sytuacja losowa lub zdrowotna za-
trudnionego pracownika w jednostce organi-
zacyjnej; 

3) funkcje kierownicze oraz obowiązki pracowni-
ka związane z zabezpieczeniem prawidłowego 
funkcjonowania jednostki organizacyjnej. 

4. Dyrektor jednostki organizacyjnej wraz  
z komisją mogą wprowadzić dodatkowe kryteria 
najmu lokalu, nie naruszające obowiązujących 
przepisów prawa. 

5. W przypadku zbiegu uprawnień do zawarcia 
umowy najmu o przydziale lokalu orzekać będzie 
komisja. 

6. Umowę najmu z najemcą lokalu zawiera dy-
rektor jednostki organizacyjnej. 

7. Najemca lokalu, z którym rozwiązano umo-
wę o pracę jest zobowiązany do opuszczenia loka-
lu, w terminie 3 miesięcy od dnia ustania stosunku 
pracy. 

8. Z osobami, które pozostały w lokalu, w któ-
rego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy, nie 
będą zawierane umowy najmu, a wynajmujący 
wystąpi do sądu z powództwem o nakazanie 
opuszczenia lokalu. 

9. Osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego, 
do dnia opuszczenia lokalu uiszczają co miesiąc 
odszkodowanie zgodnie z art. 18 ustawy.  

IV. Czynsze 

§ 16. 1. Stawkę czynszu za 1m² powierzchni 
użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu powiatu ustala 
Zarząd Powiatu w formie uchwały z uwzględnie-
niem czynników obniżających lub podwyższają-
cych ich wartość użytkową. 

2. Czynniki obniżające wartość użytkową loka-
lu: 

1) położenie budynku: wieś - 15%; 

2) położenie lokalu w budynku: 

a) lokal położony na parterze lub poddaszu 
– 5%, 

b) lokal ze wspólnym użytkowaniem przedpo-
koju, kuchni, łazienki, wc – za każdą wspól-
ność po 10%, 

c) lokal z kuchnią bez naturalnego oświetlenia 
– 5%; 

3) wyposażenie budynku i lokalu w urządzenia 
techniczne i instalacje: 

a) za brak wc w lokalu – 5%, 

b) za brak łazienki w lokalu – 5%, 

c) za brak centralnego ogrzewania – 5%, 

d) za brak gazu przewodowego – 5%, 

e) za lokal bez urządzeń wodociągowych lub 
kanalizacji – 10%; 

4) położenie lokalu w budynku o złym stanie 
technicznym – 15%. 

3. Zarząd Powiatu może obniżyć stawkę czyn-
szu za 1m² powierzchni użytkowej lokalu, o której 
mowa w ust. 1 przy zastosowaniu czynników obni-
żających wartość użytkową lokalu nie więcej niż  
o 50%. 

4. Czynniki podwyższające wartość użytkową 
lokalu: 

1) za lokal położony na pierwszym piętrze, o ile 
nie jest poddaszem – 5%; 

2) za lokal położony w budynku wolnostojącym 
do 4 lokali – 5%; 

3) za lokal położony w budynku wybudowanym 
po 1990r. - 10%. 

§ 17. 1. Opłaty niezależne od właściciela mogą 
być pobierane przez właściciela tylko wtedy gdy 
najemca nie ma podpisanej umowy bezpośrednio 
z dostawcą mediów lub dostawcą usług. 

2. W przypadku podwyższenia opłat niezależ-
nych od właściciela, właściciel jest zobowiązany 
przedstawić najemcy na piśmie zestawienia opłat 
wraz z uzasadnieniem ich podwyższenia. 

V. Postanowienia końcowe 

§ 18. Do czasu podjęcia uchwały Zarządu Po-
wiatu, o której mowa w § 16 obowiązywać będą 
dotychczasowe stawki czynszu. 

§ 19. 1. Wynajmującego aktualnie lokal miesz-
kalny z mieszkaniowego zasobu powiatu uznaje 
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się za spełniającego warunki do dalszego wynaj-
mu.  

2. W przypadku wygaśnięcia umowy najmu 
dotychczasowym najemcą mieszkań z mieszka-
niowego zasobu powiatu, z którymi zawarto 
umowę na czas określony przysługuje im pierw-
szeństwo w dalszym wynajmowaniu. 

§ 20. 1. Umowa podnajmu lokalu mieszkalne-
go w całości lub części z mieszkaniowego zasobu 
wymaga zgody Zarządu Powiatu lub kierownika 
danej jednostki organizacyjnej powiatu z powia-
domieniem Zarządu Powiatu. 

2. Wyrażenie zgody na podnajem lokalu 
mieszkalnego następuje w przypadkach: 

1) podjęcia przez najemcę pracy poza stałym 
miejscem zamieszkania; 

2) długotrwałego pobytu za granicą, w zakładzie 
opieki zdrowotnej, w zakładzie karnym, poby-
tu u rodziny. 

§ 21. Wymiaru wielkości czynszu dokonuje 
wynajmujący na podstawie stawek ustalonych 
przez Zarząd Powiatu z uwzględnieniem postano-
wień niniejszej uchwały. 

§ 22. W sprawach nieuregulowanych w niniej-
szej uchwale zastosowanie mają przepisy ustawy  
i kodeksu cywilnego. 

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Zarzą-
dowi Powiatu.  

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

Przewodniczący Rady 
Włodzimierz Rogowski

=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XXXI/205/05 
RADY POWIATU W SULĘCINIE 

 
z dnia 5 grudnia 2005r.  

 
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/172/05 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 24 maja 2005r. w sprawie 
ustanowienia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans eduka-
cyjnych poprzez programy stypendialne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzy-

skanie świadectwa dojrzałości 
 
Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia  
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym  
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXVI/172/05 Rady Powiatu 
w Sulęcinie z dnia 24 maja 2005r. wprowadza się 
następujące zmiany: 

1. Zmienia się treść § 1. rozdz. 3 pkt 1 ppkt 1  
i otrzymuje brzmienie: 

„pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej 
sytuacji materialnej tzn. o dochodzie rodziny  
w przeliczeniu na osobę nie wyższym niż kwo-
ta uprawniająca do uzyskania świadczeń ro-
dzinnych zapisana w ustawie z dnia 28 listopa-
da 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U.  
Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.)”. 

2. Zmienia się treść § 1. rozdz. 5 pkt 2 i otrzy-
muje brzmienie: 

„ustala się minimalną wartość stypendium  

w wysokości 50 zł i maksymalną 200zł w prze-
liczeniu na miesiąc”. 

3. Zmienia się treść § 1. rozdz. 7 pkt 4 i otrzy-
muje brzmienie: 

„Stypendium zostaje wstrzymane od momen-
tu wystąpienia zmiany w wyniku, której uczeń 
przestaje spełniać kryteria wymienione w § 1 
rozdz. 3 pkt 1, uprawniające do otrzymywania 
pomocy”. 

4. Skreśla się treść § 1. rozdz. 7 pkt 5. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staro-
ście Sulęcińskiemu. 

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

Przewodniczący Rady 
Irena Monit
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UCHWAŁA NR XXXI/206/05 
RADY POWIATU W SULĘCINIE 

 
z dnia 5 grudnia 2005r.  

 
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/173/05 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 24 maja 2005r. w sprawie 
ustanowienia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans eduka-

cyjnych poprzez programy stypendialne dla studentów z terenu Powiatu Sulęcińskiego 
 
Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia  
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym  
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXVI/173/05 Rady Powiatu 
w Sulęcinie z dnia 24 maja 2005r. wprowadza się 
następujące zmiany: 

1. Zmienia się treść § 1. rozdz. 3 pkt 1 ppkt 2  
i otrzymuje brzmienie: 

„pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej 
sytuacji materialnej tzn. o dochodzie rodziny  
w przeliczeniu na osobę nie wyższym niż kwo-
ta uprawniająca do uzyskania świadczeń ro-
dzinnych zapisana w ustawie z dnia 28 listopa-
da 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 
Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.)”. 

2. Skreśla się treść § 1. rozdz. 3 pkt 1 ppkt 4, 5. 

3. Skreśla się treść § 1. rozdz. 3 pkt 3. 

4. Zmienia się treść § 1. rozdz. 4 pkt 2 i otrzy-
muje brzmienie: 

„Przy ustalaniu dochodu na osobę w rodzinie 
studenta, w składzie rodziny uwzględnia się: 
rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów 
faktycznych oraz pozostające na utrzymaniu 
dzieci w wieku do ukończenia 25 lat lub bez 

względu na wiek, jeżeli dziecko jest niepełno-
sprawne”. 

5. Skreśla się treść § 1. rozdz. 4 pkt 3. 

6. Zmienia się treść § 1. rozdz. 5 pkt 1 i otrzy-
muje brzmienie: 

„Ustala się minimalną wartość stypendium  
w wysokości 100zł i maksymalną 250zł w prze-
liczeniu na miesiąc”. 

7. Zmienia się treść § 1. rozdz. 7 pkt 4 i otrzy-
muje brzmienie: 

„Stypendium zostaje wstrzymane od momen-
tu wystąpienia zmiany w wyniku, której stu-
dent przestaje spełniać kryteria wymienione  
w § 1. rozdz. 3 pkt 1, uprawniające do otrzy-
mywania pomocy”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staro-
ście Sulęcińskiemu. 

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

Przewodniczący Rady 
Irena Monit

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

293 
 

UCHWAŁA NR 172/XXIX/05 
RADY MIEJSKIEJ W CYBINCE 

 
z dnia 12 grudnia 2005r. 

 
w sprawie określenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych elementów 

wynagrodzenia w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Cybinka 
 
Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2 i art. 91d 
pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 Karta 
Nauczyciela (Dz. U. Nr 118, poz. 1112 z 2003r. ze 
zmianami) uchwala się co następuje: 

 

§ 1. Rada Miejska uchwala regulamin przy-
znawania nauczycielom dodatków do wynag-
rodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za 
pracę w dniu wolnym od pracy w brzmieniu 
poniższym: 
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Rozdział I. 

§ 1. 1. Niniejszy regulamin stosuje się do 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawo-
wych, przedszkolu oraz zespole szkół prowadzo-
nych przez Gminę Cybinka. 

2. Regulamin określa dla nauczycieli poszcze-
gólnych stopni awansu zawodowego: 

1) wysokość stawek oraz szczegółowe warunki 
przyznawania dodatków: 

a) za wysługę lat,  

b) motywacyjnego, 

c) funkcyjnego,  

d) za warunki pracy; 

2) szczegółowy sposób obliczania wynagro-
dzenia za godziny ponadwymiarowo oraz za 
godziny doraźnych zastępstw, 

3) wysokość i warunki wypłacania innych 
świadczeń wynikających ze stosunku pracy. 

3. Regulamin niniejszy określa także wysokość 
dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe 
zasady jego przyznawania i wypłacania. 

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach bez bliższe-
go określenia jest mowa o: 

1) Karcie Nauczyciela - należy, przez to rozumieć 
ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118,  
poz. 1112); 

2) rozporządzeniu - należy przez to rozumieć 
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  
i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku  
w sprawie wysokości minimalnych stawek 
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, 
ogólnych warunków przyznawania dodatków 
do wynagrodzenia zasadniczego oraz wy-
nagradzania za pracę w dniu wolnym od 
pracy (Dz. U. Nr 22 poz. 181); 

3) organie prowadzącym szkołę, przedszkole, 
zespół szkół - rozumieć należy Gminę 
Cybinka; 

4) szkole - należy przez to rozumieć przedszkole, 
szkołę, zespół szkół dla której organem 
prowadzącym jest Gmina Cybinka; 

5) dyrektorze lub wicedyrektorze - należy 
rozumieć dyrektora szkoły, przedszkola, 
zespołu szkół; 

6) nauczycielach - należy przez to rozumieć 
nauczycieli, wychowawców i innych pracowni-
ków pedagogicznych zatrudnionych w szkołach, 
przedszkolu, zespole szkół; 

7) roku szkolnym - należy przez to rozumieć 
okres pracy szkoły, przedszkola, zespołu szkół 

od 1 września danego roku do 31 sierpnia 
roku następnego; 

8) klasie - należy przez to rozumieć także oddział 
lub grupę; 

9) uczniu - rozumie się przez to także 
wychowanka; 

10) obowiązkowym wymiarze godzin - należy 
przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy 
wymiar godzin; 

11) zakładowej organizacji związkowej - należy 
przez to rozumieć Zarząd Oddziału ZNP 
w Cybince. 

Rozdział II. 

Dodatek za wysługę lat 

§ 3. Nauczycielowi przysługuje dodatek za 
wysługę lat w wysokości i na zasadach 
określonych art. 33 ust. 1 ustawy Karta Nauczy-
ciela, § 7 rozporządzenia, i na warunkach 
określonych  w § 4 Regulaminu. 

§ 4. 1. Dodatek przysługuje: 

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca 
kalendarzowego następującego po miesiącu 
w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku 
lub wyższej stawki tego dodatku, jeżeli 
nabycie nastąpiło w ciągu miesiąca; 

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do 
dodatku lub wyższej stawki nastąpiło od 
pierwszego dnia miesiąca.  

2. Dodatek przysługuje za okres urlopu dla 
poratowania zdrowia oraz za dni, za które 
nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, chyba, że 
przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten 
przysługuje również za dni nieobecności w pracy  
z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby 
bądź konieczności osobistego sprawowania opieki 
nad dzieckiem lub innym chorym członkiem 
rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodz-
enie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego. 

3. Potwierdzenie nabycia prawa do dodatku za 
wysługę lat oraz wysokość tego dodatku określa: 

1) nauczycielowi - dyrektor szkoły; 

2) dyrektorowi - Burmistrz. 

4. Dodatek wypłaca się z góry, w terminie 
wypłaty wynagrodzenia.  

Rozdział III. 

Dodatek motywacyjny 

§ 5. Nauczycielowi przysługuje dodatek 
motywacyjny na warunkach ogólnych określonych 
w § 6 rozporządzenia oraz wysokości i na 
warunkach, i zasadach określonych w § 6 - § 10 
Regulaminu. 
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§ 6. 1. Nauczyciel nabywa prawo do dodatku 
motywacyjnego po przepracowaniu w szkołach 
na terenie Gminy Cybinka jednego całego 
poprzedniego roku szkolnego, z zastrzeżeniem  
ust. 2. 

2. Prawo do dodatku motywacyjnego nie 
przysługuje nauczycielowi stażyście. 

3., Warunkiem przyznania nauczycielowi 
dodatku motywacyjnego jest: 

1) uzyskanie szczególnych osiągnięć dydaktycz-
nych, wychowawczych i opiekuńczych  
a w szczególności: 

a) osiąganie w pracy dydaktyczno – wycho-
wawczej pełnej realizacji programu 
nauczania oraz wprowadzanie nowych 
treści, korelacji treści programowych  
z innymi przedmiotami, a także uzyskiwa-
nie przez uczniów, z uwzględnieniem ich 
możliwości oraz warunków pracy nauczy-
ciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno  
- wychowawczych potwierdzonych wynika-
mi albo sukcesami w konkursach przed-
miotowych i artystycznych, zawodach 
sportowych, olimpiadach, itp., 

b) stosowanie różnorodnych metod 
nauczania oraz porównywanie efektywn-
ości stosowanych metod, 

c) stosowanie nowych rozwiązań metodycz-
nych w zajęciach dydaktyczno – wychowa-
wczych, 

d) prowadzenie lekcji otwartych w ramach 
prac zespołu przedmiotowego lub z wła-
snej inicjatywy, 

e) umiejętne rozwiązywanie problemów wy-
chowawczych uczniów we współpracy z ich  
rodzicami, 

f) pełne rozpoznanie środowiska wychowa-
wczego uczniów, aktywne i efektywne 
działanie na rzecz uczniów potrzebujących 
szczególnej opieki, 

g) prowadzenie działalności mających na celu 
zapobieganie i zwalczanie przejawów pato-
logii społecznej; 

2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej  
z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, 
dodatkowym zadaniem lub zajęciem,  
a w szczególności: 

a) systematyczne i efektywne przygotowanie 
do przydzielonych obowiązków, 

b) podnoszenie umiejętności zawodowych  
- udział w doskonaleniu warsztatu pracy 
oraz różnych formach doskonalenia zawo-
dowego, 

c) prezentowanie swego dorobku pedagog-
gicenego, 

d) opracowywanie publikacji naukowych zwi-
ązanych z warsztatem pracy, 

e) wzbogacanie własnego warsztatu pracy, 

f) dbałość o mienie szkoły i poszerzenie bazy 
dydaktycznej, 

g) prawidłowe prowadzenie dokumentacji 
szkolnej i pedagogicznej, 

h) rzetelne i terminowe wywiązywanie się  
z poleceń służbowych, 

i) przestrzeganie dyscypliny pracy; 

3) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy 
lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego; 

4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, 
o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty 
Nauczyciela, a w szczególności: 

a) udział w organizowaniu imprez i uroczy-
stości szkolnych, 

b) udział w komisjach przedmiotowych, 
olimpiadach, zawodach sportowychi in-
nych, 

c) opiekowanie się samorządem uczniowskim 
lub innymi organizacjami uczniowskimi 
działającymi na terenie szkoły, 

d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przeja-
wianie innych form aktywności w ramach 
wewnątrzszkolnego doskonalenia zawo-
dowego nauczycieli, 

e) aktywny udział w realizowaniu innych 
zadań statutowych szkoły. 

§ 7. Warunkiem przyznania dodatku motywa-
cyjnego dyrektorowi szkoły, poza wymienionymi 
w § 6 w ust. 3 jest spełnienie następujących 
kryteriów: 

1) tworzenie warunków do realizacji zadań 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuń-
czych szkoły w tym: opracowanie arkusza 
organizacyjnego, wyposażenie w środki 
dydaktyczne, sprzęt, organizowanie działaln-
ości administracyjnej, gospodarczej, kance-
larii szkolnej, zapewnienie i czuwanie nad 
przestrzeganiem odpowiednich warunków 
bhp i ppoż.; 

2) opracowanie i realizacja planu finansowego 
szkoły w tym również pozyskiwanie środków 
pozabudżetowych; 

3) dbałość o mienie w tym: organizowanie 
przeglądów technicznych, prace konserwa-
cyjno - remontowe, czystość i estetyka szkoły; 
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4) prowadzenie spraw osobowych w tym: 
zatrudnianie zgodnie z kwalifikacjami, prowa-
dzenie akt osobowych pracowników, dyspo-
nowanie funduszem świadczeń socjalnych, 
dyscyplina pracy; 

5) sprawowanie nadzoru pedagogicznego  
w tym: realizacja programów nauczania, 
ocena pracy nauczycieli, opieka nad nauczy-
cielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, 
zachęcanie do innowacji i eksperymentów, 
motywowanie do doskonalenia zawodowego, 
realizacja zaleceń i wniosków organów 
nadzoru pedagogicznego; 

6) współdziałanie z organem prowadzącym  
w zakresie realizacji zadań edukacyjnych  
i wychowawczych oraz realizacja zaleceń  
i wniosków organu prowadzącego; 

7) kształtowanie atmosfery w pracy, w szkole 
służącej realizacji statutowych zadań przez 
podległych pracowników; 

8) współpraca z organami szkoły i związkami 
zawodowymi; 

9) pozostałe obowiązki: 

a) przestrzeganie regulaminu pracy, 

b) troska o stan bazy, estetykę, ład, porządek, 

c) samodzielność i inicjatywa w rozwiązy-
waniu problemów, 

d) inspirowanie nauczycieli do podejmowania 
zadań dodatkowych: konkursy, 

e) olimpiady, wycieczki, samodzielne wykony-
wanie pomocy dydaktycznych. 

§ 8. 1. Ustala się wysokość środków finanso-
wych, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków 
motywacyjnych w poszczególnych szkołach  
w wysokości 4% minimalnej stawki wynagro-
dzenia zasadniczego nauczyciela stażysty w 2005r. 

2. Wypłata dodatków motywacyjnych nastę-
puje w ramach przyznanych w budżecie szkoły 
środków. 

3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas 
określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy. 

4. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela 
stanowi wskaźnik procentowy od wynagrodzenia 
zasadniczego nauczyciela stażysty, którego 
wartość zawiera się od 0% do 20%. 

5. Dodatek motywacyjny dla dyrektora szkoły 
stanowi wskaźnik procentowy wynagrodzenia 
zasadniczego nauczyciela stażysty, którego wart-
ość zawiera się od 0% do 80%. 

§ 9. 1. Dodatek motywacyjny przyznaje:  

1) nauczycielowi zgodnie z zasadami określony-
mi w § 6 ust. 3 - dyrektor szkoły; 

2) dyrektorowi zgodnie z zasadami określonymi 
w § 6 ust. 3 i § 7 - Burmistrz. 

2. Nauczycielom uzupełniającym etat w innej 
szkole dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor 
szkoły macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem 
szkoły, w której uzupełnia etat. 

3. Nauczycielom przeniesionym do pracy  
w innej szkole, zgodnie z art. 18 Karty Nauczyciela 
dodatek motywacyjny ustala dyrektor szkoły, do 
której nauczyciel został przeniesiony, po zasię-
gnięciu opinii dyrektora szkoły poprzedniej.  

4. Decyzję o przyznaniu dodatku motywach-
jnego nauczycielowi lub dyrektorowi szkoły 
przekazuje się w formie pisemnej. 

5. Dodatek motywacyjny wypłaca się z końcem 
miesiąca w dniu wypłaty innych dodatków. 

§ 10. Dodatek motywacyjny nie przysługuje 
nauczycielom: 

1) za okres urlopu na poratowanie zdrowia; 

2) w okresie przebywania w stanie nieczynnym.  

Rozdział IV. 

Dodatek funkcyjny 

§ 11. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono 
stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły 
albo inne stanowisko kierownicze przewidziane  
w statucie szkoły przysługuje dodatek funkcyjny. 

2. Dodatek funkcyjny przysługuje również: 

1) nauczycielowi, któremu powierzono wycho-
wawstwo klasy; 

2) nauczycielowi za sprawowanie funkcji opieku-
na stażu. 

§ 12. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono 
stanowisko dyrektora lub wicedyrektora w szkole, 
przedszkolu lub zespole szkół potwierdzone  
w statucie szkoły przysługuje dodatek funkcyjny. 
Wysokość dodatków funkcyjnych określa załącznik 
Nr 1 do regulaminu. 

2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla nauczy-
cieli, o których mowa w § 11 ust. 2 ustala się za:  

1) wychowawstwo klasy: 

a) w klasach liczących do 15 uczniów 
- 40,00zł, 

b) w klasach liczących od 16 do 25 uczniów  
- 60,00zł, 

c) w klasach liczących od 26 i więcej uczniów 
- 80,00zł; 

2) funkcję opiekuna stażu - 30,00zł. 



Dziennik Urzędowy                                                     - 908 -                                                                poz. 305 
Województwa Lubuskiego Nr 12  

§ 13. 1. Nauczycielowi przysługuje tylko jeden 
dodatek funkcyjny, a w razie zbiegu tytułów do 
dwóch lub więcej dodatków funkcyjnych 
przysługuje dodatek wyższy, z zastrzeżeniem  
ust. 2. 

2. W razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej 
dodatków, o których mowa § 11 ust. 2, nauczy-
cielowi przysługuje dodatek funkcyjny z każdego 
tytułu. 

3. Dodatek funkcyjny za wychowawstwo klasy 
przysługuje za każdą klasę powierzoną nauczy-
cielowi niezależnie od wymiaru czasu pracy 
nauczyciela. 

4. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla 
dyrektora szkoły przysługuje nauczycielowi (wice-
dyrektorowi szkoły), któremu powierzono obo-
wiązki kierownicze w zastępstwie.  

§ 14. 1. Przy ustalaniu wysokości dodatku funk-
cyjnego, o którym mowa w § 11 ust. 1 uwzględnia 
się wielkość szkoły, liczbę uczniów i oddziałów, 
liczbę kadry kierowniczej w szkole i zatrudnionych 
pracowników, zmianowość, złożoność zadań 
wynikających z zajmowanego stanowiska, wyniki 
pracy szkoły oraz warunki lokalowe, środowi-
skowe i społeczne, w jakich szkoła funkcjonuje, 
a w szczególności:  

1) wielkość szkoły, a w tym: 

a) liczbę uczniów, 

b) liczbę oddziałów, 

c) zatrudnienie (ilość pracowników pedagog-
gicznych i niepedagogicznych), 

d) ilość budynków i ich lokalizacja; 

2) warunki organizacyjne i złożoność zadań 
wynikających z funkcji kierowniczej,  
a w szczególności: 

a) wyposażenie w pomoce dydaktyczne, 

b) prowadzenie w szkole stołówki, 

c) stan bazy dydaktycznej, 

d) liczbę stanowisk kierowniczych; 

3) wyniki pracy szkoły. 

2. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyj-
nego dla dyrektora zespołu szkół bierze się pod 
uwagę łączną liczbę oddziałów. 

§ 15. 1. Prawo do dodatku, o którym mowa  
w § 11 ust. 1 i 2 powstaje od pierwszego dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, 
wychowawstwa klasy, grupy w przedszkolu lub 
funkcji opiekuna stażu, a jeżeli powierzenie to 
nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia. 

2. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko 
kierownicze w szkole na czas określony, traci 
prawo do dodatku funkcyjnego z upływem tego 
okresu, a w razie wcześniejszego odwołania  
z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwoła-
nie, jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia 
miesiąca - od tego dnia. 

3. Dodatki funkcyjne, o których mowa w § 11 
ust. 1 i 2, nie przysługują w okresie nieuspra-
wiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie 
urlopu dla poratowanie zdrowia, w okresie, za 
który nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze 
oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego 
po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał 
pełnienia z innych powodów obowiązków, do 
których jest przypisany ten dodatek, a jeżeli 
zaprzestanie pełnienia obowiązku nastąpiło od 
pierwszego dnia miesiąca to od tego dnia. 

§ 16. 1. Dodatek funkcyjny przyznaje: 

1) nauczycielowi - dyrektor szkoły; 

2) dyrektorowi szkoły - Burmistrz. 

2. Dodatek funkcyjny wypłaca się z dołu,  
w terminie wypłaty dodatków. 

Rozdział V. 

Dodatek za warunki pracy 

§ 17. Nauczycielom pracującym w trudnych 
lub szkodliwych dla zdrowia warunkach 
przysługuje z tego tytułu dodatek za warunki pracy 
na zasadach określonych w art. 34 Karty Nauczy-
ciela, § 8 i § 9 rozporządzenia i na warunkach 
określonych w § 18 i § 19 Regulaminu. 

§ 18. Nauczycielom  prowadzącym  zajęcia  
w klasach łączonych w szkołach podstawowych 
przysługuje dodatek w wysokości 5% stawki 
godzinowej, obliczanej jak za godziny ponad-
wymiarowe, za każdą przepracowaną w tych 
klasach godzinę. 

§ 19. Nauczycielom prowadzącym indywidua-
lne nauczanie dziecka zakwalifikowanego do 
kształcenia specjalnego przysługuje dodatek  
w wysokości 20 % stawki godzinowej, obliczanej 
jak za godziny ponadwymiarowe, za każdą 
faktycznie przepracowaną godzinę w ramach 
realizowanego programu nauczania indywidua-
nego, jeżeli zajęcia prowadzone są w ramach 
godzin ponadwymiarowych.  

Rozdział VI. 

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe  
i godziny doraźnych zastępstw 

§ 20. 1. Nauczycielowi realizującemu tygo-
dniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dyda-
ktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, o któ-
rych mowa w art. 42 ust. 3 i ust. 6 Karty 
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Nauczyciela, na zasadach określonych w art. 35 
Karty Nauczyciela, przysługuje wynagrodzenie za 
godziny ponadwymiarowe. 

2. Wynagrodzenie za godziny ponad-
wymiarowe wypłaca się według stawki osobistego 
zaszeregowania nauczyciela.  

3. Wynagrodzenie za jedną godzinę 
ponadwymiarową ustala się dzieląc przyznaną 
nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasad-
niczego przez miesięczną liczbę godzin tygodnio-
wego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalo-
nego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowa-
wczych lub opiekuńczych, realizowanych w ra-
mach godzin ponadwymiarowych nauczyciela. 

4. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego 
lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela,  
o których mowa w ust. 3, uzyskuje się mnożąc 
odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaorką-
gleniem do pełnych godzin w ten sposób, że za 
czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 
0,5 godziny liczy się za pełną godzinę. 

5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymi-
arowe przydzielone w planie organizacyjnym nie 
przysługuje za dni, w których nauczyciel nie 
realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych 
przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpo-
czynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia 
oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności  
w pracy z wyjątkiem: 

1) opieki nad zdrowym dzieckiem; 

2) urlopu okolicznościowego określonego Kode-
ksem Pracy; 

3) urlopu szkoleniowego udzielanego nauczy-
cielom w celu kształcenia i doskonalenia. 

6. Wynagrodzenie przysługuje za godziny 
ponadwymiarowe przydzielone w planie organiza-
cyjnym przypadające w Dniu Edukacji Narodowej 
oraz w dniach, w których nauczyciel nie mógł 
realizować z przyczyn leżących po stronie praco-
dawcya w szczególności w związku z: 

1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub 
mrozów; 

2) wyjazdem dzieci na wycieczki lub na imprezy; 

3) rekolekcjami; 

4) udziałem nauczyciela w konferencji meto-
dycznej. 

7. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe w tygodniach, w których 
przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności  
w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od 
pracy, oraz w tygodniach, w których zajęcia 
rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia za 
podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymia-

rowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy 
wymiar zajęć określonych w art. 42 ust. 3 Karty 
Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru 
(lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono cztero-
niowy tydzień pracy), za każdy dzień usprawie-
dliwionej nieobecności w pracy, lub dzień ustaw-
owo wolny od pracy. Liczba godzin ponad-
wymiarowych, za które przysługuje wynagro-
dzenie w takim tygodniu, nie może być większa niż 
liczba godzin przydzielonych w planie organizacyj-
nym. 

8. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiaro-
we w ramach zajęć pozalekcyjnych ujęte  
w arkuszu organizacyjnym szkoły ustala się tak, jak 
za godziny ponadwymiarowe. 

§ 21. Do wynagrodzenia za godziny doraźnych 
zastępstw stosuje się stawkę godzinową wyliczoną 
tak, jak za godziny ponadwymiarowe. 

§ 22. 1. Stawkę za jedną godzinę ponadwy-
miarową określa: 

1) nauczycielowi - dyrektor szkoły; 

2) dyrektorowi - Burmistrz. 

2. Liczbę godzin ponadwymiarowych i godzin 
doraźnych zastępstw, zrealizowanych w danym 
miesiącu przez poszczególnych nauczycieli, ustala 
dyrektor szkoły. 

3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymia-
rowe i za godziny doraźnych zastępstw wypłaca 
się miesięcznie z dołu. 

Rozdział VII. 

Nagrody ze specjalnego funduszu nagród 

§ 23. W budżecie gminy tworzy się specjalny 
fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia 
dydaktyczno wychowawcze w wysokości 1% 
planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, 
z tego: 

1) 30% przeznacza się na nagrody organu 
prowadzącego; 

2) 70% przeznacza się na nagrody dyrektora 
szkoły. 

§ 24. Tryb i zasady przyznawania nagród przez 
Burmistrza. 

1. Nagrodę może otrzymać dyrektor i na-
uczyciel szkoły, której organem prowadzącym jest 
Gmina Cybinka. 

2. Wysokość nagrody ustala Burmistrz. 

3. Z wnioskiem o przyznanie nagrody 
Burmistrza może wystąpić:  

1) w stosunku do nauczyciela - dyrektor szkoły, 
Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, dotyczy 
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to także nauczycieli pełniących funkcje 
kierownicze w szkole; 

2) w stosunku do dyrektora szkoły - wizytator 
nadzorujący szkołę, Rada Rodziców. 

4. Burmistrz może przyznać nagrodę z własnej 
inicjatywy. 

5. Nagroda może być przyznawana co roku. 

6. Aktu wręczenia nagrody dokonuje Burmistrz 
lub upoważniona przez niego osoba. 

7. Nauczyciel, któremu została przyznana 
nagroda Burmistrza otrzymuje dyplom, którego 
odpis zamieszcza się w jego teczce akt oso-
bowych. 

8. Wnioski o przyznanie nagrody z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej składa się w terminie do  
15 września każdego roku do organu prowa-
dzącego. 

9. Wniosek o nagrodę Burmistrza składa się na 
formularzu, którego wzór stanowi załącznik do 
regulaminu. 

10. Nagrody wypłaca się ze środków 
zaplanowanych w budżecie. 

§ 25. 1. Nagrody Burmistrza są przyznawane 
dyrektorom na podstawie następujących 
kryteriów: 

1) wzorowe organizowanie procesu dydaktyk-
czno - wychowawczego oraz kierowanie nim 
zgodnie z wymaganiami reformy edukacji, 
potrzebami społecznymi i regionalnymi; 

2) zapewnienie uczniom (wychowankom) i pra-
cownikom pełnego bezpieczeństwa i higieny 
pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

3) prawidłowe gospodarowanie środkami i mie-
niem placówki, przestrzeganie dyscypliny 
budżetowej; 

4) prowadzenie polityki kadrowej zgodnej z pot-
rzebami placówki w oparciu o przepisy Karty 
Nauczyciela i Kodeksu Pracy; 

5) realizowanie zaleceń organu prowadzącego  
i organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 

6) zaangażowanie i przejawianie inicjatywy  
w pracy mającej na celu rozwój kierowanej 
placówki; 

7) osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wycho-
wawczej; 

8) podejmowanie efektywnych działań na rzecz 
poprawy i rozwoju bazy placówki; 

9) doskonalenie własnego warsztatu pracy 
poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodo-
wych; 

10) inspirowanie nauczycieli i stwarzanie im 
sprzyjających warunków do podnoszenia 
kwalifikacji; 

11) tworzenie dobrego klimatu pracy, właściwych 
stosunków międzyludzkich i umiejętne 
rozwiązywanie konfliktów. 

2. Nagrody Burmistrza są przyznawane 
nauczycielom na podstawie następujących kry-
teriów: 

1) posiadanie najwyższej oceny pracy pedagog-
gicznej; 

2) osiąganie dobrych wyników w nauczaniu 
potwierdzonych w sprawdzianach i egza-
minach uczniów, przeprowadzanych przez 
okręgowe komisje egzaminacyjne; 

3) podejmowanie działalności innowacyjnej  
w zakresie wdrażania nowatorskich metod 
nauczania i wychowania, opracowywania 
autorskich programów i publikacji; 

4) osiąganie dobrych wyników w nauczaniu, 
potwierdzonych zakwalifikowaniem uczniów 
do udziału w zawodach na szczeblu 
powiatowym, wojewódzkim, centralnym, 
zajęciem przez uczniów I - III miejsca  
w konkursach przedmiotowych i innych, za-
wodach, przeglądach, festiwalach wojewódz-
kich i ogólnopolskich; 

5) przygotowanie i organizowanie znaczących 
uroczystości szkolnych lub środowiskowych; 

6) organizowanie imprez kulturalnych, spo-
rtowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych; 

7) organizowanie i prowadzenie letniego lub 
zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży; 

8) zapewnienie pomocy i opieki uczniom i wy-
chowankom będącym w trudnej sytuacji 
materialnej lub życiowej, pochodzącym  
z rodzin ubogich lub patologicznych; 

9) prowadzenie działalności mającej na celu 
zapobieganie i zwalczanie przejawów 
patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży, 
w szczególności narkomanii i alkoholizmu; 

10) udział w zorganizowanych formach dosko-
nalenia zawodowego. 

§ 26. Zasady tworzenia i przyznawania nagród 
dyrektora szkoły: 

1. Fundusz nagród dyrektora szkoły tworzy 
się w wysokości 0,7 z 1% planowanego rocznego 
osobowego funduszu wynagrodzeń nauczycieli. 

2. Nagrody dyrektora są przyznawane 
nauczycielom na zasadach określonych w § 25 ust. 
2 niniejszego regulaminu. 
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3. Nagrody dyrektora szkoły wypłaca się ze 
środków zaplanowanych w budżecie danej szkoły.  

Rozdział IX. 

Dodatek mieszkaniowy 

§ 27. 1. Nauczycielowi  zatrudnionemu  na 
terenie wiejskim oraz w mieście liczącym do 5000 
mieszkańców, posiadającemu kwalifikacje do 
zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnio-
nemu w wymiarze nie niższym niż połowa 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin  
w szkołach prowadzonych przez Gminę Cybinka 
przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy. 

2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mie-
szkaniowego, w zależności od liczby osób  
w rodzinie uprawnionego nauczyciela wynosi 
miesięcznie przy: 

1) 1 osobie w rodzinie -  25,00zł; 

2) 2 osobach w rodzinie -  30,00zł; 

3) 3 osobach w rodzinie -  35,00zł; 

4) 4 i więcej osobach w rodzinie -  40,00zł. 

3. Do członków rodziny nauczyciela upraw-
nionego do dodatku zalicza się wspólnie z nim 
zamieszkujących: 

1) współmałżonka, który nie posiada własnego 
źródła dochodu lub który jest nauczycielem; 

2) rodziców nauczyciela pozostających na 
wyłącznym utrzymaniu nauczyciela; 

3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub 
nauczyciela i jego małżonka dzieci  
do ukończenia 18 roku życia lub do czasu 
ukończenia przez nie szkoły ponadpod-
stawowej albo ponadgimnazjalnej, nie dłużej 
jednak, niż do ukończenia 21 roku życia; 

4) posiadające na utrzymaniu nauczyciela lub 
nauczyciela i jego małżonka niepracujące 
dzieci, będące studentami, do czasu 
ukończenia studiów wyższych, nie dłużej 
jednak, niż do ukończenia 26 roku życia; 

5) dzieci niepełnosprawne nie posiadające 
własnego źródła dochodu.  

4. O zaistniałej zmianie liczby członków 
rodziny, o której mowa w ust. 4, nauczyciel otrzy-
mujący dodatek jest obowiązany niezwłocznie 
powiadomić - dyrektora szkoły, a dyrektor 
otrzymujący dodatek - Burmistrza. 

5. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, 
będącemu także nauczycielem, stale z nim zam-
ieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek 
mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust. 2. 
Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, 
który będzie im wpłacał ten dodatek. 

6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy 
przysługuje nauczycielowi: 

1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmo-
wanego przez niego lokalu mieszkalnego; 

2) od pierwszego dnia miesiąca następującego 
po miesiącu, w którym nauczyciel złożył 
wniosek o jego przyznanie. 

7. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku 
szkołach przysługuje tylko jeden dodatek, wypła-
cany przez jego pracodawcę. 

§ 28. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy 
przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także 
w okresach: 

1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje 
wynagrodzenie; 

2) korzystania z urlopu na poratowania zdrowia; 

3) pozostawania w stanie nieczynnym; 

4) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społe-
cznego; 

5) korzystania z urlopu wychowawczego przewi-
dzianego w odrębnych przepisach; 

6) odbywania zasadniczej służby wojskowej, 
przeszkolenia wojskowego, okresowej służby 
wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nau-
czycielem powołanym do służby była zawarta 
umowa o pracę na czas określony, dodatek 
wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na 
który umowa ta była zawarta. 

§ 29. 1. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na 
wniosek nauczyciela (dyrektora szkoły) lub na 
wspólny wniosek nauczycieli będących współ-
małżonkami, z uwzględnieniem § 24 ust. 4.  

2. Dodatek mieszkaniowy przyznaje: 

1) nauczycielowi - dyrektor szkoły; 

2) dyrektorowi - Burmistrz. 

3. Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest 
miesięcznie z dołu. 

Rozdział X. 

Przepisy końcowe 

§ 30. 1. Określa się następujące formy 
stwierdzenia nabycia prawa, przyznania lub 
ustalenia nauczycielom świadczeń, o których 
mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 - 3: 

1) w dokumencie stwierdzającym nawiązanie 
stosunku pracy - jeżeli świadczenie przy-
sługuje od dnia nawiązania stosunku pracy; 

2) odrębnym dokumentem - jeżeli świadczenie 
przyznawane jest jednorazowo lub w trakcie 
trwania stosunku pracy albo ulega zmianie 
jego wysokość; 
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3) w dokumencie zmieniającym wynagrodzenie 
zasadnicze - jeżeli wraz ze zmianą wyna-
grodzenia zasadniczego ulega również zmia-
nie wysokość świadczenia. 

2. Formy stwierdzenia nabycia prawa, przy-
znania lub ustalenia nauczycielom świadczeń, 
o jakich mowa w ust. 1, można stosować łącznie 
do kilku świadczeń, w razie zbiegu terminów ich 
ustalania, lub przyznania albo stwierdzenia 
nabycia prawa. 

§ 31. Nauczycielom zatrudnionym w niepeł-
nym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych świadczenia,  
o których mowa w § 1 ust. 1, przysługują w wyso-
kości proporcjonalnej do wymiaru zatrudnienia. 

§ 32. 1. Środki finansowe przeznaczone na 
wypłatę świadczeń, o których mowa § 1, ust. 1 
stanowiących składniki wynagrodzenia nauczycieli 
oraz środki na wypłatę nauczycielskiego dodatku 
mieszkaniowego, o którym mowa w § 1 ust. 2 
naliczane są w planach finansowych poszcze-
gólnych szkół. 

2. Łączna wysokość wypłacanych świadczeń,  
o których mowa w § 1, nie może przekroczyć 
kwoty przeznaczonej na te cele w planach 
finansowych, o których mowa w ust. 1, bez ich 
zmiany. Organ prowadzący szkołę może dokonać 
zwiększenia środków na wypłatę w/w świadczeń. 

§ 33. 1. W sprawach nieuregulowanych w Reg-
ulaminie zastosowanie mają przepisy Karty 
Nauczyciela oraz przepisy prawa pracy.  

2. Projekt regulaminu został uzgodniony z Za-
rządem Oddziału ZNP w Cybince w trybie art. 30, 
ust. 6a Karty Nauczyciela.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Cybinki. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr 136/XXII/05 Rady 
Miejskiej w Cybince z dnia 31 marca 2005 roku  
w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, usta-
lenia regulaminu określającego wysokość oraz 
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 
dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za 
warunki pracy oraz niektórych innych składników 
wynagrodzenia, także wysokości, szczegółowych 
zasad przyznawania i wypłacania dodatku 
mieszkaniowego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą 
obowiązującą od 1 stycznia 2006r. do 31 grudnia 
2006r. 

Przewodniczący Rady 
S awomir Kulczyńskił  

 
Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr 172/XXIX/05 
Rady Miejskiej w Cybince 

z dnia 12 grudnia 2005r. 
 

Tabela dodatków funkcyjnych 
 

Lp. Stanowisko Wysokość dodatku funkcyjnego (w złotych) 
1 2 3 
1. Przedszkola: 

dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin 
dziennie, do 700 

2. Szkoły podstawowe: **)   
Szkoły wszystkich typów 
1) dyrektor szkoły (zespołu), liczącej: 
- do 7 oddziałów 
- od 8 – 18 oddziałów 
- 19 i więcej oddziałów 
 2)   wicedyrektor *) 
 3)   kierownik filii szkoły podstawowej 
 4)   kierownik świetlicy                                       

 
 
 

do     600 
do     900 
do   1100 
do     600 
do     300 
do     200 

 
*) stanowisko wicedyrektora przysługuje w szkołach liczących co najmniej 12 oddziałów, 
**) łącznie z oddziałami przedszkolnymi, 
***) pod warunkiem, że w godzinach przydzielonych w rozkładzie materiału nauczania przez dyrektora  
        nie realizuje płatnych zastępstw i godzin ponadwymiarowych. 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr 172/XXIX/05 

Rady Miejskiej w Cybince 
z dnia 12 grudnia 2005r. 
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UCHWAŁA NR 174/XXIX/05 
RADY MIEJSKIEJ W CYBINCE 

 
z dnia 12 grudnia 2005r. 

 
w sprawie zmiany do uchwały Nr 163/XXVII/05 z dnia 30 września 2005 roku w sprawie uchwalenia 

Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Cybince 
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 1  
i art. 40 ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 
roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity  
z 2001r. Dz. U. Nr 142, póz.1591 z późn. zm.). 

§ 1. W § 1 Statutu po punkcie 3 dodaje się  
pkt 4 o treści: ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku 
o postępowaniu wobec dłużników alimentacyj-
nych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86 
poz. 732 z 17 maja 2005 roku). Kolejne punkty § 1 
otrzymują odpowiednio numerację 5, 6, 7, 8, 9. 

§ 2. W § 4 po punkcie 4 dodaje się: 

a) wypłacanie ł

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

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Otyń 
 

Gminy w Otyniu z dnia 5 lutego 2001r. 

 ppk 4 o treści: przyznawanie i 
świadczeń rodzinnych, 

b) ppkt 5 o treści: prowadzenie postępowania 
wobec dłużników alimentacyjnych, 

c) ppkt 6 o treści: przyznawanie i wypłata zali-
czek alimentacyjnych. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi. 

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

Przewodniczący Rady 
S awomir Kulczyński

 
295 

 
UCHWAŁA NR XXXIX/222/05 

RADY GMINY W OTYNIU 
 

z dnia 20 grudnia 2005r. 
 

Na podstawie art.18. ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r.  
Nr 80, poz. 717 ze zm.) uchwala się co następuje: 

Rozdział I. 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Przedmiotem ustaleń niniejszej uchwały 
jest obszar położony w miejscowości Otyń obej-
mujący teren przyległy do ul. Lipowej. 

2. Granice obszaru objętego uchwałą oznaczo-
no na rysunku planu w skali 1:1000. 

3. Integralnymi częściami do uchwały są: 

1) rysunki w skali 1:1000, stanowiące załączniki 
Nr 1 i Nr 2; 

2) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrze-
nia uwag do projektu planu, stanowiące za-
łącznik Nr 3; 

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisa-
nych w planie, inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej należących do zadań wła-
snych gminy oraz ich finansowania, stano-
wiące załącznik Nr 4. 

§ 2. Uchwała niniejsza jest zgodna z: 

1) uchwałą Nr XV/89/04 Rady Gminy w Otyniu  
z dnia 30 stycznia 2004r. oraz uchwałą  
Nr XXIV/153/04 Rady Gminy w Otyniu z dnia 
9 grudnia 2004r., w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego w miejscowości 
Otyń; 

2) ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Otyń 
uchwalonego uchwałą Nr XXVI/145/01 Rady 
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§
przeznaczenie i zasady zagospodarowania tere-
nów

 – należy przez to rozumieć takie 

rzeb ludności i nie wytwarzają dóbr 

2) 

liwe dla ludzi i otaczającego tere-

3) 

jne, estetyczne, społeczno – go-

4) 

§
nym

1) 
dzinnej z dopuszczeniem funkcji usługowej, 
oznaczone na rysunku planu symbolem MN; 

2) tereny zab ieszkaniowej, 

ug s nacz

4) 
śną, oznaczony na rysunku 

5) 
znaczony na rysunku planu symbolem 

6) dowej z dopuszczeniem 
usług i upraw ogrodniczych, oznaczony na 
rysunku planu symbolem RM; 

8) ów, oznaczone na ry-

9) 
u planu symbolem W,Z;  

ku planu symbolem KD; 

a; 

nego 

przestrzennego ustala się; 

 

2) zachowanie lin  i gabarytów bu-
dynków, wiel rzchni zabudowy, 
w

3)
ci wzdłuż ul. Lipowej; 

Rozdział IV. 

§ 8. W zakresie ochrony środowiska przyrodni-
czego  

 3. Plan, o którym mowa w § 1 ust. 1, ustala 

 oraz zasady kształtowania zabudowy i obsługi 
w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej. 

§ 4. Ilekroć w ustaleniach niniejszej uchwały 
jest mowa o: 

1) usługach
usługi, które służą zaspokojeniu podstawo-
wych pot
materialnych, tj. handel, gastronomię, kulturę 
oświatę, opiekę zdrowotną; 

uciążliwości – należy przez to rozumieć prze-
kroczenie standardów jakości środowiska,  
w tym zjawiska lub stany utrudniające życie, 
albo dokucz
nu, a szczególnie: hałas, wibracje, zanieczysz-
czenia powietrza, zanieczyszczenie odpadami, 
przekraczające wielkości normowe; 

ładzie przestrzennym – należy przez to rozu-
mieć ukształtowanie przestrzeni tworzącej 
harmonijną całość oraz uwzględnienie w upo-
rządkowanych relacjach wszelkie uwarunko-
wania i wymagania funkcjonalno – użytkowe, 
kompozycy

f

spodarcze, środowiskowe i kulturowe; 

przepisach odrębnych – należy przez to rozu-
mieć aktualne w momencie realizacji niniej-
szej uchwały przepisy ustaw, aktów wyko-
nawczych, norm branżowych oraz ograniczeń 
wynikających z prawomocnych decyzji admi-
nistracyjnych. 

Rozdział II. 

Przeznaczenie terenów i zasady ich zagospoda-
rowania 

 5.1. Wyznacza się następujące tereny o róż-
 przeznaczeniu: 

tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-

udowy usługowo – m
oznaczone na rysunku planu symbolem U, 
MN; 

3) teren usł akralnych, oz ony na rysunku 
planu symbolem UK; 

teren zabudowy mieszkaniowej związanej  
z gospodarką le
planu symbolem MNL; 

teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, o
MJ; 

teren zabudowy zagro

7) teren rolniczy, oznaczony na rysunku planu 
symbolem R; 

tereny istniejących row
sunku planu symbolem W; 

tereny istniejących rowów z zielenią, ozna-
czone na rysunk

10) tereny zieleni niskiej związane z obsługą 
techniczną istniejącego rowu, oznaczone na 
rysunku planu symbolem ZN; 

11) tereny dróg publicznych dojazdowych, ozna-
czone na rysun

12) tereny ciągów pieszych, oznaczone na rysun-
ku planu symbolem KX; 

13) teren ciągu pieszo – jezdnego, oznaczony na 
rysunku planu symbolem KDX; 

14) teren projektowanej stacji transformatorowej, 
oznaczony na rysunku planu symbolem EE. 

§ 6. 1. Ustala się obowiązujące oznaczenia gra-
iczne na rysunku planu: 

1) w granicach obszaru objętego planem wy-
dzielono liniami rozgraniczającymi tereny  
o różnym sposobie użytkowani

2) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodne z ry-
sunkiem planu; 

3) symbole określające przeznaczenie terenów. 

2. Linie podziału wewnętrznego terenów ozna-
czone liniami przerywanymi oraz podane po-
wierzchnie są orientacyjne. 

Rozdział III. 

Zasady ochrony ładu przestrzen

§ 7. W zakresie ochrony i kształtowania ładu 

1) zachowanie i adaptację istniejącej zabudowy
wpisanej do wojewódzkiej ewidencji zabyt-
ków zgodnie z warunkami zawartymi w roz-
dziale 7; 

ii zabudowy
kości powie

ysokości budynków i formy dachu; 

 zachowanie i ochronę istniejącego zadrze-
wienia, w szczególnoś

4) powiązanie projektowanych terenów komuni-
kacyjnych, zieleni i infrastruktury technicznej 
z elementami istniejącymi. 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego 
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1) ustala się: 

) zachowanie istniejącej alei lipowej wpisaa -
nej do rejestru zabytków pod nr 2156, którą 

b jących 
przed zanieczyszczeniem środowiska grun-

po-

kresie gospodarki wodno – ście-
gospodarki odpadami, ochrony 

2) za

a) ąco 

b) 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków 

wych u

1) ut
ew erwatorską wskazany na ry-

2)
te g
ko

2. Kto, w trakcie prowadzenia robót budowla-
nyc e-
go m 
jest obowiązany: 

ty przedmiot; 

2 o
usz lizację chodników, ścieżek rowero-

w

3
lizac
conej co do wielkoś lastycznego. 

y 
uzg

wania terenów 

mbo-
lem

1)

iu istniejącego charakteru zabudo-

ie zabudowy – 5m od 
granic dział trony ul. Lipowej, 
linie nieuwidocznione na rysunku planu 
w czegól-
nym

gospodar-

2 – 
dzinna
ługo

ze nie

1)

a) z możli-
ntów i przebudowy oraz roz-
 zachowaniu istniejącego cha-

b) r 14 przy ul. Lipowej (teren 

zaznaczono na rysunku planu w rejonie 
budynku nr 14 przy ul Lipowej, 

) stosowanie urządzeń zabezpiecza
p

towo – wodnego przez produkty ropo
chodne i inne szkodliwe substancje, 

c) działalność usługowa i gospodarcza musi 
spełniać wymagania przepisów szczegóło-
wych w za
kowej, 
przed hałasem i wibracjami oraz ochrony 
atmosfery; 

kazuje się: 

lokalizacji obiektów mogących znacz
oddziaływać na środowisko, zgodnie  
z przepisami odrębnymi z zakresu ochrony 
środowiska, 

odprowadzania ścieków do gruntu, 

c) likwidowania i oszpecania istniejących war-
tościowych zadrzewień, o ile nie stanowią 
zagrożenia zdrowia i życia ludzi. 

Rozdział V. 

§ 9. 1. W zakresie ochrony wartości kulturo-
stala się: 

rzymuje się do zachowania budynek objęty 
idencją kons

sunku planu; 

 utrzymanie budynku we właściwym stanie 
chnicznym oraz poddawanie je o zabiegom 
nserwatorskim. 

h lub ziemnych, odkrył przedmiot, co do któr
istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkie

1) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić 
lub zniszczyć odkry

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

us
r

3) niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,  
a jeśli nie jest to możliwe, Wójta Gminy Otyń. 

Rozdział VI. 

Zasady kształtowania przestrzeni publicznych 

§ 10. 1. Na obszarze objętym planem prze-
strzenie publiczne stanowią: 

1) tereny dróg publicznych dojazdowych ozn. 
symb. KD; 

2) tereny ciągów pieszych ozn. symb. KX. 

. Na terenach o których m wa w ust. 1 do-
cza się rea

ych oraz elementów małej architektury (ławki). 

. Na terenach publicznych dopuszcza się loka-
ję reklam w formie zorganizowanej i ujednoli-

ci i wyrazu p

4. Wszystkie rozwiązania projektowe należ
odnić z wójtem gminy. 

Rozdział VII. 

Zasady kształtowania zabudowy i zagospodaro-

§ 11. 1. Wyznacza się teren oznaczony sy
 1 – MN – funkcja mieszkaniowa jednorodzin-

na, wolnostojąca z dopuszczeniem funkcji usłu-
gowej i działalności gospodarczej o charakterze 
nieuciążliwym, dla którego: 

 ustala się: 

a) adaptację istniejących budynków z możli-
wością remontów i przebudowy przy za-
chowan
wy, 

b) nieprzekraczalne lin
ek i 10m od s

inny być zgodne z przepisami sz
i, 

c) obsługę komunikacyjną z drogi powiatowej 
i drogi dojazdowej ozn. symb. KD; 

2) dopuszcza się: 

a) lokalizację garaży i budynków 
czych, 

b) wprowadzenie ogrodzeń o wysokości 1,5m 
w formie zharmonizowanej z charakterem 
budynków i istniejącym krajobrazem, ze 
wskazaniem na ogrodzenia ażurowe. 

2. Wyznacza się tereny oznaczone symbolem  
MN i 3 – MN – funkcja mieszkaniowa jednoro-

, wolnostojąca z dopuszczeniem funkcji 
wej i działalności gospodarczej o charakte-
uciążliwym, dla których: 

 ustala się: 

adaptację istniejących budynków 
wością remo
budowy przy
rakteru zabudowy, 

dla budynków N
ozn. symb. 2 – MN) utrzymanie istniejącej 
zabudowy w jej obecnych gabarytach oraz 
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istniejącej formy architektonicznej wraz  
z układem kompozycyjnym elewacji i deta-

nku planu 
yć zgodne z przepisami szczegól-

u nie może przekra-

e) 

wykończenia ze-

f) 

g) ikacyjną terenów: 

- 

zn. symb. KX, 

; 

2)

 podzia-
uwidocz-

i
ni

b) re  towarzy-

bu
sp

c) w
w
bu  

3) za

a) 

ów blachą, 

d) 

etycznej 15kV  

3. W
N, 6 

fun
ca z do
ści gos
których

 22m, 

czy-
i, 

d) ść zabudowy 1 do 2 kondygnacji 

zystania poddaszy na 
kowe, 

czenia ze-

g) g do-

h) 

zgodnie z rysunkiem planu  

2) do

a) 
nu na działki budowlane uwidocz-

b) 
wie mieszkaniowej (garaże, 

lem architektonicznym; krycie dachu da-
chówką ceramiczną, 

c) nieprzekraczalne linie zabudowy – 5m od 
granic działek i 8m od strony ul. Lipowej, 
linie nie uwidocznione na rysu
winny b
nymi, 

d) wysokość zabudowy projektowanej 1 do 
2 kondygnacji oraz dach, wysokość budyn-
ków licząc od średniego poziomu terenu do 
górnej krawędzi gzyms

M

czać 7,5m; dachy spadziste o nachyleniu 
30° - 45° kryte dachówką ceramiczną z moż-
liwością wykorzystania poddaszy na cele 
użytkowe, 

nowe budynki winny harmonizować pod 
względem kubatury, formy architektonicz-
nej oraz materiałów 
wnętrznego do zabudowy istniejącej, 

 minimalną powierzchnię biologicznie 
czynną w wielkości 50% obszaru działki, 

obsługę komun

- teren ozn. symb. 2 – MN z drogi powia-
towej i przyległych dróg dojazdowych 
ozn. symb. KD, 

teren ozn. symb. 3 – MN z drogi powia-
towej, ciągu pieszo – jezdnego ozn. 
symb. KDX o charakterze wewnętrznym 
oraz zapewnienie dojazdu do działki  
Nr 58/2 ciągiem pieszym o

h) ogrodzenie działek od strony rowu melio-
racyjnego ozn. symb. W, w celu zabezpie-
czenia do niego dostępu, należy odsunąć 
od granicy działki zgodnie z rysunkiem pla-
nu – min. 4m

 dopuszcza się: 

a) możliwość wprowadzenia zmian w
le terenu na działki budowlane 
n one na rysunku planu i możliwość łącze-

a działek, 

alizację parterowych obiektów
szących zabudowie mieszkaniowej (garaże, 

dynki gospodarcze, altany) kryte dachem 
adzistym o nachyleniu 20° - 30°, 

prowadzenie ogrodzeń o wysokości 1,5m 
 formie zharmonizowanej z charakterem 
dynków i istniejącym krajobrazem, ze

wskazaniem na ogrodzenia ażurowe; 

kazuje się: 

powierzchni zabudowy większej niż 25% 
obszaru działki, 

b) pokrycia dach

c) wycinki istniejącego drzewostanu, 

lokalizacji zabudowy i nasadzeń zieleni wy-
sokiej w korytarzu technicznym napo-
wietrznej linii elektroenerg
o szerokości 10m (teren ozn. symb. 3  
– MN). 

yznacza się tereny ozn. symb. 4 – MN, 5 – 
– MN, 7 – MN, 8 – MN, 9 – MN i 10 – MN – 

kcja mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostoją-
puszczeniem funkcji usługowej i działalno-
podarczej o charakterze nieuciążliwym, dla 
: 

1) ustala się: 

a) szerokość działek od strony dróg dojazdo-
wych – minimum

b) minimalną powierzchnię biologicznie 
nną w wielkości 50% obszaru działk

c) nieprzekraczalne linie zabudowy – 5 m od 
granic działek i 6m od strony ul. Moniuszki, 
linie nie uwidocznione na rysunku planu 
winny być zgodne z przepisami szczegól-
nymi, 

wysoko
oraz dach, wysokość budynków licząc od 
średniego poziomu terenu do górnej kra-
wędzi gzymsu nie może przekraczać 7,5m, 

e) dachy spadziste o nachyleniu o nachyleniu 
30° - 45°, kryte dachówką ceramiczną  
z możliwością wykor
cele użyt

f) nowe budynki winny harmonizować pod 
względem kubatury, formy architektonicz-
nej oraz materiałów wykoń
wnętrznego do zabudowy sąsiadującej, 

obsługę komunikacyjną terenów z dró
jazdowych ozn. symb. KD i drogi gminnej, 

ogrodzenie działek od strony rowu melio-
racyjnego ozn. symb. W celu zabezpiecze-
nia do niego dostępu, należy odsunąć od 
granicy działki 
– min. 4m; 

puszcza się: 

możliwość wprowadzenia zmian w podzia-
le tere
nione na rysunku planu i możliwość łącze-
nia działek, 

realizację parterowych obiektów towarzy-
szących zabudo
budynki gospodarcze, altany) kryte dachem 
spadzistym o nachyleniu 20° - 30°, 
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c) 
em 

3) za

b) 

c) 
korytarzu technicznym napo-

linii elektroenergetycznych  
kości 10 m (tereny ozn. symb. 

4. W
11 – U,
gowo harakterze nie-
uci

1) us

a) 

c) 

mu terenu do górnej kra-
rzekraczać 8m, 

f) 
 zielone, place, 

ną terenów z dróg do-
h ozn. symb. KD, 

wu melio-

 pla-

2) do

b) 

3) zakazuje się: 

b) 

ci dla działek 

e) 

 teren oznaczony symbolem  
ług sakralnych z możliwością 

ka
ysoko

a) 

 ciągów pieszych, małej archi-
liczki) i oświetlenia, 

 drogi dojazdowej 

e) 

leży odsunąć od 

minimalizujące oddzia-

ą z dopuszczeniem 

jszej niż 800 m² i po-

% ob-

c) projektowanej zabudowy 1 do  

dniego poziomu terenu do 

d) 

wprowadzenie ogrodzeń o wysokości 1,5m 
w formie zharmonizowanej z charakter
zabudowy i krajobrazem, ze wskazaniem 
na ogrodzenia ażurowe; 

kazuje się: 

a) powierzchni zabudowy większej niż 25% 
obszaru działki, 

pokrycia dachów blachą, 

lokalizacji zabudowy i nasadzeń zieleni wy-
sokiej w 
wietrznych 
15 kV o szero
8 – MN, 9 – MN, 10 – MN). 

yznacza się tereny oznaczone symbolem 
MN, 12 – U,MN i 13 – U,MN – funkcja usłu-
– mieszkaniowa (usługi o c

1
lo
w

ążliwym) dla których: 

tala się: 

teren zabudowy wolnostojącej, 

1) 

b) minimalną powierzchnię biologicznie czy-
nną w wielkości 40% obszaru działki, 

nieprzekraczalne linie zabudowy od granic 
działek zgodne z rysunkiem planu, 

d) wysokość zabudowy 1 do 2 kondygnacji 
oraz dach, wysokość budynków licząc od 
średniego pozio
wędzi gzymsu nie może p

e) dachy spadziste o nachyleniu 30° - 45°, kry-
te dachówką ceramiczną z możliwością 
wykorzystania poddaszy na cele użytkowe, 

zagospodarowanie terenów niezabudowa-
nych na urządzone tereny
parkingi, miejsca rekreacji, 

g) realizację obsługi dostawczej i parkingowej 
na terenie posiadanej działki, 

h) obsługę komunikacyj
jazdowyc

i)  ogrodzenie działek od strony ro
racyjnego ozn. symb. W, w celu zabezpie-
czenia do niego dostępu, należy odsunąć 
od granicy działki zgodnie z rysunkiem
nu – min. 4m; 

puszcza się: 

a) realizacje jednorodnej funkcji mieszkanio-
wej lub usługowej, 

wprowadzenie ogrodzeń o wysokości 1,5m 
w formie zharmonizowanej z charakterem 
zabudowy, ze wskazaniem na ogrodzenia 
ażurowe; 

a) powierzchni zabudowanej większej niż 30% 
obszaru działki, 

pokrycia dachów blachą, 

c) wprowadzenie na teren działalności usłu-
gowej powodującej uciążliwoś
sąsiednich bądź szkodliwości dla środowi-
ska naturalnego, 

d) lokalizacji usług handlowych powyżej 
2000m² powierzchni sprzedażowej, 

realizacji warsztatów samochodowych, 
myjni i stacji paliw. 

5. Wyznacza się
4 – UK – funkcja us

lizacji obiektu kultu religijnego z dominantą 
ściową, dla którego: 

ustala się: 

nieprzekraczalne linie zabudowy zgodne  
z rysunkiem planu, 

b) wydzielenie
tektury (kap

c) urządzenie terenu zielenią niską i krzewa-
mi, 

d) dojazd na teren od strony
ozn. symb. KD, 

ogrodzenie terenu od strony rowu meliora-
cyjnego ozn. symb. W, w celu zabezpiecze-
nia do niego dostępu, na
granicy działki zgodnie z rysunkiem planu  
– min. 4m, 

f)  przy realizacji obiektu sakralnego należy 
przyjąć rozwiązania 
ływanie hałasu; 

2) dopuszcza się: 

a) zmianę funkcji terenu na funkcję mieszka-
niową jednorodzinn
usług, 

b) wydzielenie działek budowlanych o po-
wierzchni nie mnie
wierzchni zabudowy nie większej niż 25%, 
przy czym udział powierzchni biologicznie 
czynnej nie może być mniejszy niż 50
szaru działki,  

wysokość 
2 kondygnacji oraz dach, wysokość budyn-
ków licząc od śre
górnej krawędzi gzymsu nie może przekra-
czać 7,5m, 

dachy spadziste o nachyleniu 30° - 45°, kry-
te dachówką ceramiczną z możliwością 
wykorzystania poddaszy na cele użytkowe, 
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e) nowe budynki winny harmonizować pod 
względem kubatury, formy architektonicz-
nej oraz materiałem wykończenia ze-

o zabudowy sąsiedniej, 

u 20°- 30°, 

h) wnętrznej; 

3)

a) 

15 – M
spodar

1)

a) 

c) 

16 – M
wolnos

1)

stniejącego budynku z możliwo-
 i przebudowy przy zacho-

b) 

się: 

b) rojektowanej zabudowy 1 – 2 

a cele użytkowe, 

dynek winien harmonizować pod 

e) arterowych obiektów towarzy-

f) 
 zharmonizowanej z charak-

a-

 teren oznaczony symbolem  
17 
niem ogrodniczych, dla którego 
ustala si

9. 
18 – R
użytko

y oznaczone symbolem 
W – r

1) ut
w

W,Z – t

1) ut
w ; 

2)
ni
o 

12.
ZN
niczną 

) do
i ś

ej. 

ści 

r
kiem

wnętrznego d

f) realizację parterowych obiektów towarzy-
szących zabudowie mieszkaniowej (garaże, 
budynki gospodarcze, altany) kryte dachem 
spadzistym o nachyleni

g) wprowadzenie ogrodzeń o wysokości 1,5m 
w formie zharmonizowanej z charakterem 
zabudowy i krajobrazem, ze wskazaniem 
na ogrodzenia ażurowe, 

realizacje komunikacji we

 zakazuje się: 

lokalizacji zabudowy i nasadzeń zieleni wy-
sokiej w korytarzu technicznym napo-
wietrznych linii elektroenergetycznych  
15 kV o szerokości 10m. 

6. Wyznacza się teren oznaczony symbolem  
NL – funkcja mieszkaniowa związana z go-
ką leśną, dla którego: 

 ustala się: 

adaptację istniejącego budynku z możliwo-
ścią remontu i przebudowy przy zachowa-
niu istniejącego charakteru zabudowy, 

10. 

b) nieprzekraczalne linie zabudowy od granic 
działki zgodne z rysunkiem planu, 

obsługę komunikacyjną z drogi powiatowej 
(ul. Lipowa). 

7. Wyznacza się teren oznaczony symbolem  
J – funkcja mieszkaniowa jednorodzinna, 
tojąca, dla którego: 

 ustala się: 

a) adaptację i
ścią remontów
waniu istniejącego charakteru zabudowy, 

nieprzekraczalne linie zabudowy – 6m od 
granicy działek od strony ul. Moniuszki, li-
nie nie uwidocznione na rysunku planu 

1

winny być zgodne z przepisami szczegól-
nymi, 

c) obsługę komunikacyjną z drogi gminnej; 

2) dopuszcza 

a) możliwość lokalizacji zabudowy uzupełnia-
jącej, 

wysokość p
kondygnacji oraz dach, wysokość budynku 
licząc od średniego poziomu terenu do 
górnej krawędzi gzymsu nie może przekra-
czać 7,5m, 

c) dach spadzisty o nachyleniu 30° - 45°, kryty 
dachówką ceramiczną z możliwością wyko-
rzystania poddasza n

d) nowy bu
względem kubatury, formy architektonicz-
nej oraz materiałem wykończenia ze-
wnętrznego do zabudowy sąsiedniej, 

realizację p
szących zabudowie mieszkaniowej (garaże, 
budynki gospodarcze, altany) kryte dachem 
spadzistym o nachyleniu 20° - 30°, 

wprowadzenie ogrodzenia o wysokości 
1,5m w formie
terem zabudowy i krajobrazem, ze wskaz
niem na ogrodzenia ażurowe. 

8. Wyznacza się
– RM – funkcja terenu: zagrodowa z dopuszcze-

usług i upraw 
ę użytkowanie jak dotychczas. 

Wyznacza się teren oznaczony symbolem  
 – funkcja rolnicza, dla którego ustala się 
wanie jak dotychczas. 

Wyznacza się teren
 te eny istniejących rowów melioracyjnych: 

rzymuje się istniejące rowy bez zmian  
 użytkowaniu. 

11. Wyznacza się tereny oznaczone symbolem 
ereny istniejących rowów z zielenią niską: 

rzymuje się istniejące rowy bez zmian  
 użytkowaniu

 pasy zieleni przeznacza się do obsługi tech-
cznej istniejących rowów melioracyjnych  
szerokości min. 4m. 

 Wyznacza się tereny oznaczone symbolem 
 – tereny zieleni niskiej związane z obsługą tech-

istniejącego rowu: 

puszcza się realizację ciągów pieszych  
cieżek rowerowych. 

13. Wyznacza się teren oznaczony symbolem 
EE – teren urządzeń elektroenergetycznych: 

1) ustala się lokalizację stacji transformatorow

Rozdział VIII. 

Ustalenia dotyczące zasad i warunków scalania  
i podziału nieruchomo

§ 12. 1. Ustala się obowiązek scalenia i podział 
działek w celu wydzielenia terenów według linii 
ozgraniczających zgodnie z ustaleniami i rysun-

 planu. 

2. Ustala się następujące zasady podziału dzia-
łek: 
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1) szerokość działki – min. 16m oraz zgodnie  
z zasadami zawartymi w rozdziale 7; 

3) 
h 5m x 4m; 

4)

lub poprawienia za-

5) maksymalnie 3 działek 

temów komunikacji i infrastruktury technicznej 

wej oznaczo i publiczne 
doj

hodniki obustronne; 

a) realizacj

c) realizacj

1) 

2) 
ętrznym, dla którego 

§ 14.1. Ustala ce ogólne zasady 
uzb

1) sieci uzbrojenia technicznego terenu należy 
prowadzić w rozgraniczających 

gię elektryczną,  
zenia ścieków wymagają uzyska-

właściwych 

3) estycji należy 
i elementami infra-
zypadku kolizji pro-

zagospodarowania należy 
istniejącą sieć przenieść zgodnie z warunkami 

nkami 

rządzeń in-
 niż wymie-

za-

2

1) 

la odbiorców, 

3. W zakresie odprowadzenia ścieków byto-
wych

1) 
u kanalizacji 

2) 

 

3) 

4) ch oczysz-

e odprowadzenia ścieków opado-
wyc

1) us

a) 
stniejącej i projektowanej sieci 

b) ami odprowadzającymi 

2)

a) wych i rozto-

2) minimalna wielkość działki – 800m²; 

powierzchnię działki pod stację transformato-
rową 20m² o wymiarac

4) 

 dopuszcza się podział nieruchomości pod wa-
runkiem zachowania terenu niezbędnego dla 
funkcjonowania samodzielnej działki z dostę-
pem do drogi publicznej 
gospodarowania istniejącej działki; 

dopuszcza się łączenie 
w granicach danej jednostki planu. 

Rozdział IX. 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-

§ 13. 1. Wyznacza się tereny komunikacji koło-
ne symbolem KD – drog

azdowe, dla których: 

1) ustala się: 

a) szerokość w liniach rozgraniczenia 10m, 

b) szerokość jezdni 5m do 6m, 

c) c

2) dopuszcza się: 

ę jednostronnego chodnika, 

b) urządzenie nawierzchni jednoprzestrzennej 
z wydzielonymi pasami do ruchu pieszego, 

ę ścieżek rowerowych. 

2. Wyznacza się tereny komunikacji pieszej: 

oznaczone symbolem KX – ciągi piesze, dla 
których ustala się szerokość w liniach rozgra-
niczenia 3m do 6m; 

oznaczony symbolem KDX – ciąg pieszo jezd-
ny o charakterze wewn
ustala się szerokość w liniach rozgraniczenia 
4m do 6m. 

się następują
rojenia terenów: 

obrębie linii 
ulic i ciągów komunikacji pieszej; 

2) wszelkie inwestycje i zmiany w zakresie za-
opatrzenia w wodę, gaz, ener
i odprowad
nia warunków technicznych od 
dysponentów sieci; 

przy projektowaniu nowych inw
unikać kolizji z istniejącym
struktury technicznej; w pr
jektowanego 

niejącą sieć przenieść zgodnie z waru
określonymi w przepisach szczególnych po 
uzgodnieniu z właściwym operatorem sieci;  

dopuszcza się lokalizację sieci i u
frastruktury technicznej na innych
nione w pkt 1 terenach, o ile nie zostaną 
kłócone podstawowe funkcje tych terenów. 

. W zakresie zaopatrzenia w wodę: 

ustala się: 

a) zaopatrzenie w wodę dla celów komunal-
nych poprzez budowę sieci wodociągowej 
w układzie pierścieniowym, zapewniającej 
ciągłość dostawy wody d

b) dostawę wody z wiejskiej sieci wodocią-
gowej, 

c) rozbudowę, modernizację istniejących sieci 
na terenach zainwestowanych, 

d) należy zapewnić zaopatrzenie w wodę do 
celów przeciwpożarowych. 

: 

docelowo ustala się obowiązek odprowadza-
nia ścieków bytowych do system
sanitarnej niezwłocznie po jego wybudowa-
niu i połączeniu z systemem kanalizacji wiej-
skiej odprowadzającym ścieki sanitarne do 
oczyszczalni w Nowej Soli; 

dopuszcza się odprowadzenie ścieków byto-
wych w okresie przejściowym do indywidual-
nych szczelnych zbiorników bezodpływowych
usytuowanych na działkach; 

dopuszcza się możliwość wydzielenia działek 
pod przepompownie ścieków według po-
trzeb; 

 zakazuje się budowy przydomowy
czalni ścieków. 

4. W zakresi
h: 

tala się: 

odprowadzenia wód opadowych i rozto-
powych do i
kanalizacji deszczowej, 

objęcie system
ścieki opadowe i roztopowe wszystkich te-
renów zabudowanych i utwardzonych; 

 dopuszcza się: 

odprowadzenie wód opado
powych po wstępnym ich podczyszczeniu 
do istniejących rowów melioracyjnych, 
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b

c zczowej na dział-

5

1) 

nej planem, pod warunkiem zacho-

 remontami ulic, 

tanie gazu do celów grzewczych. 

1) us  proekologicz-

7. k-
t

1)

a) 

sformatorową małogaba-

b) 
cią  

c) 
ą; 

2)

nie napowietrznych linii 15kV do 

8. W

1) us

a) 
na-

b) ów na pojemniki do 
-

 

 odpadów. 

się: 

z-

S
w

łnosprawnym 

a ustaleń planu w zakresie za-
gos
nicznyc  
pot

piesze należy projektować w po-
różnicami poziomów niwelowany-

mi 
zującym

Sp

§ 1
osp nia zgodnie z planem może być 

2. 
mcza
w bla h. 

realizacji zabudowy kubaturo-
we

c
m, d

§ 1
art. 36 lanowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzenny  25% stawkę służą-

wi 

d 
dat

ący Rady 
Bogdan Molenda

) odprowadzenia wód opadowych i rozto-
powych z połaci dachowych i z dróg o na-
wierzchni przepuszczalnej na nieutwardzo-
ny własny teren inwestora, 

) gromadzenie wody des
kach w przydomowych zbiornikach reten-
cyjnych. 

. W zakresie zaopatrzenia w gaz: 

ustala się: 
b) 

a) rozbudowę i budowę sieci średniego lub 
niskiego ciśnienia na tereny zabudowy wy-
znaczo
wania stref kontrolowanych od gazociągów 
zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie 
sieci gazowych, 

terenów i obiektów osobom niepe

b) modernizację istniejących gazociągów 
wraz z

c) wykorzys

6. W zakresie zaopatrzenia w ciepło: 

tala się wykorzystanie paliw

z

nych w tym gazu, energii elektrycznej i ener-
gii odnawialnej do celów grzewczych. 

W zakresie zaopatrzenia w energię ele
ryczną: 

 ustala się: 

odbiorcy zasilani będą w energię elektrycz-
ną z terenowej sieci 15kV poprzez plano-
waną stację tran

zag
wy

rytową o docelowej mocy 630kVA i kablo-
wą sieć rozdzielczą 0,4kV, 

oświetlenie dróg i ciągów pieszo – jezd-
nych latarniami zasilane kablową sie

ty
tó

0,4kV, 

zewnętrzną sieć telekomunikacyjną wyko-
nać jako kablow

ny
10

 dopuszcza się: 

a) skablowa
istniejącej stacji S 6162 przy ul. Moniuszki. 

 zakresie gromadzenia i usuwania odpadów: 

tala się: 

gromadzenie odpadów stałych w pojemni-
kach usytuowanych na posesjach, a 

c
c

stępnie wywóz na składowisko odpadów, 

lokalizację pergoli i plac
odpadów stałych w granicach działek z do
puszczeniem lokalizacji w ogrodzeniach dzia-
łek, 

c) unieszkodliwianie odpadów – zgodnie 
z umową z przedsiębiorcą posiadającym 

zezwolenie wójta na ich wywóz na składo-
wisko

2) dopuszcza 

a) lokalizowanie wolnostojących pojemników 
do selektywnej zbiórki odpadów, wspól-
nych dla danej jednostki, z zapewnieniem 
ich segregacji, 

miejsca gromadzenia odpadów w pomies
czeniach wbudowanych, wentylowanych. 

Rozdział X. 

zczególne warunki zagospodarowania terenu  
 zakresie obowiązku zapewnienia dostępności 

§ 15. 1. Realizacj
podarowania terenów oraz rozwiązań tech-

h i architektonicznych winna uwzględniać
rzeby osób niepełnosprawnych. 

2. Przejścia 
iomie jezdni z 

pochylniami o nachyleniu zgodnym z obowią-
i przepisami. 

Rozdział XI. 

osoby i terminy tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzenia i użytkowania terenów 

6. 1. Obszar objęty planem do czasu jego 
odarowa

korzystywany w sposób dotychczasowy. 

Zakazuje się realizacji nowych budynków 
sowych w postaci wolnostojących obiek-
szanych i kontenerowyc

3. Zakazuje się 
j na terenie korytarza technicznego napowietrz-
h linii elektroenergetycznych 15kV o szerokości 

o czasu ich przebudowy. 

Rozdział XII. 

Przepisy końcowe 

7. 1. Stosownie do art. 15 ust. 2 pkt 12 oraz 
ust. 4 ustawy o p

m ustala się
ą naliczeniu opłaty od wzrostu wartości nieru-
homości. 

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójto-
Gminy Otyń. 

§ 19. Stosownie do art. 29 ust. 1 i 2 ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni o

y jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego i podlega publikacji na 
stronie internetowej gminy. 

Przewodnicz
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Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr XXXIX/222/05 

Rady Gminy w Otyniu 
z dnia 20 grudnia 2005r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego w miejscowości Otyń 

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 ze zm.) 
oraz w nawiązaniu do informacji Wójta Gminy 
Otyń stwierdza się, że do wymienionego wyżej 
projektu miejscowego planu osoby fizyczne  
i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiada-
jące osobowości prawnej nie wniosły żadnych 
uwag, o których mowa w art. 17 pkt 11 cytowanej 
na wstępie ustawy.  

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 

Rozstrzygnięcie w sp
z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad 

ich
nie zagospodarowania przestrzennego w miej-

strzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zmia-
nami), art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz 
art. 111, ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada
1998r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2003r
Nr 15, poz. 148 ze zmianami), Rada Gminy w Oty-
niu rozstrzyga co następuje: 

1) sposób realizacji zapisanych w planie inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej, któ-
re należą do zadań własnych gminy, odbywać
się będzie wg obowiązujących przepisów 
szczegółowych z terminem realizacji uzależ
nionym od pozyskania środków ze źróde
określonych w p-kcie 2; 

2) określa się zasady finansowania inwestycji 
wymienionych w p-kcie 1, zgodnie z przepi-
sami o finansach publicznych, z możliwością

a) środków p

 

LII
W

d
 

w sprawie dodatków mieszkaniow nych
o zez G

 
Na podstawie art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U.  
z 200  
si

st. 3 Karty Nauczyciela oraz niniejszego regula-
minu. 

2. Dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczy-
cielom posiadającym pełne kwalifik
mowania stanowiska nauczyciela

rzysługuje nauczy-
ciel iarze nie niższym niż 
połowa obowi ęć. 

 

5. Wysokość nauczycielskiego dodatku miesz-
niowego, w zależności od liczby osób w rodzinie 
rawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie: 

ej osobie w rodzinie – 1%, 

sobach w rodzinie – 2%, 

ech osobach w rodzinie – 3%, 

 

 
XXXIX/222/05 

Rady Gminy w Otyniu 
z dnia 20 grudnia 2005r. 

 

rawie realizacji zadań  

 finansowania, zapisanych w miejscowym pla-

scowości Otyń 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
============================================
 

296
 

UCHWAŁA NR X
RADY MIEJSKIEJ W Ś

 
z dnia 29 gru

 
 
 

. 

 

-
ł 

 
wykorzystania: 

omocowych, 

3r. Nr 118, poz.1112 z późn. zm.), uchwala
ę, co następuje: 

b) kredytów i pożyczek, 

c) udziału inwestorów zewnętrznych w opar-
ciu o odrębne porozumienia. 

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

/387/05 
IEBODZINIE 

nia 2005r. 

 nauczycielom zatrudnionym w placówkach 
minę Świebodzin w 2006r. 

ych przyznawa
światowych prowadzonych pr

 
 

§ 1. 1. Nauczycielom przysługuje dodatek 
mieszkaniowy zgodnie z postanowieniami art. 54 

szkołach, przysługuje tylko jeden dodatek. 

u

acje do zaj- a) przy jedn

 w danej szkole. b) przy dwóch o

3. Dodatek mieszkaniowy p
om zatrudnionym w wym

ązującego wymiaru zaj

4. W przypadku zatrudnienia w dwóch i więcej

ka
up

c) przy trz
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d) przy czterech i więcej osobach w rodzinie 

ynagrodzenia zas
wego z pełnymi kwalifikacjami. 

czasu zakończenia nauki, nie 
dłu

odatek przysługuje niezależnie od tytułu 
prawnego do zajmowanego przez niego lokalu 

 w przypadku nauczycieli, o których mowa 
w u

szk

ek. 

je w okre-
s : 

a) nie świadczenia pracy, za które przysługuje 

 chorobowego, za-
siłku z ubezpieczenia społecznego lub świad-

d) 

kwotę do 
,4

uchwały mają zastosowanie do 
wy

i-
s

§ hodzi w życie po upływie  
1
w

oda
e w tablicy ogło-

 Rady 

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

IEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE 
 

c

Na

n. zm.) 
uchwala si

§ 1. Regulamin wynagrodzenia nauczycieli 
określa: 

1) wysokość wynagrodzenia zasadniczego; 

2) wysokość stawek oraz szcze
przyznawania dodatków: za wysługę lat, mo-

3) szczegółowy sposób ob
nia za godziny ponadwym w
dziny doraźnych zastępstw; 

specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli. 

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa 
bez bliższego określenia o: 

auczyciela - należy przez to rozumieć 
ia 26 stycznia 1982r Karta Na-

uczyciela (tj. Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 
 zm.); 

 
– 4%, 

adniczego nauczyciela kontrak-

wynagrodzenie, 

b) pobierania wynagrodzeniaw
to

6. Do osób, o których mowa w ust. 5 zalicza się 
nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: 
małżonka, oraz dzieci pozostające na jego wyłącz-
nym utrzymaniu do 

żej jednak jak do ukończenia 25 roku życia. 

7. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi stale 
z nim zamieszkującym będącemu także nauczycie-
lem, przysługuje jeden dodatek. 

0

8. Małżonkowie wspólnie określają pracodaw-
cę, który będzie im wypłacał dodatek. 

9. D

mieszkalnego. 

10. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczy-
ciela, a

st. 7, na ich wspólny wniosek. 

11. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor 
oły, a dyrektorowi Burmistrz Świebodzina. 

12. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
złożono wnios

p
ni
s

13. Dodatek mieszkaniowy przysługu
ie wykonywania pracy, a także w okresach

czenia rehabilitacyjnego, 

c) korzystania z urlopu macierzyńskiego, 

korzystania z urlopu wychowawczego. 

14. Kwotę dodatku mieszkaniowego zaokrągla 
się do pełnych złotych w ten sposób, że 

9zł pomija się, a kwotę od co najmniej 0,50zł 
zaokrągla się do góry, do pełnego złotego. 

15. Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest  
z dołu, w terminie wypłaty wynagrodzenia. 

§ 2. Przepisy 
nagrodzeń należnych od 1 stycznia 2006 roku. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burm
trzowi Świebodzina. 

 4. Uchwała wc
4 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
ym Województwa Lubuskiego. Uchwała podlega 

niu do wiadomości publicznej przez ogłosze-
 placówkach oświatowych i na 

zeń Urzędu Miejskiego w Świebodzinie. 

Przewodniczący
Wacław Żurakowski

297 
 

UCHWAŁA NR
RADY M

 XLII/388/05 

z dnia 29 gru
 

w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nau
dzania w placówkach oświatowych prowad

 

dnia 2005r. 

zycielom dodatków i innych elementów wynagra-
zonych przez Gminę Świebodzin w 2006r. 

tywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki 
pracy; 

 podstawie art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2, ustawy  
z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela  
(Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz.1112 z póź

ę, co następuje: 

Rozdział I. 

Postanowienia ogólne 4) wysokość i warunki wypłacania nagród ze 

gółowe warunki ustawę z dn

liczania wynagrodze-
iaro e oraz za go-

1) Karcie N

z późn.
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2) szkole - należy przez to rozumieć: przedszkole, 
s

jest Gmina Świebodzin; 

ć na-
uczyciela dane placówki lub inne-
go pracownika pedagogicznego; 

5)

ępnego; 

ł 

7) 

c
lony
ty i 
podstawie art. 30 ust. 5 ustawy Karta Nauczyciela. 

§ 4. Nauczycielom przys dodatek za wy-
s
w ar

§ ługuje na-
u
dzen
niez ądź ko-
n
d
nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie chorobowe, 
zasiłek z ubezpieczenia spo świadcze-
n

§ 6. Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry, 
w

1) pocz dnia miesiąca ka-

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do do-

§ 7. Podstawę do ustalenia stażu pracy, od któ-
rego uzależniona je  dodatku za wysłu-
gę lat stan  (świadec-
twa pracy, ksi
teln

o dyspozycji 
B

4
uczy
dyre
bodz inu. 

okre
i III -

§ 10. Warunki przyznawania dodatków moty-
acyjnych: 

1) uzyskani ć dydaktycz-

zkołę lub placówkę albo zespół szkół lub pla-
cówek, dla których organem prowadzącym 

datku lub wyższej jego stawki nastąpiło od 
pierwszego dnia miesiąca. 

3) dyrektorze lub wicedyrektorze - należy przez 
to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jed-
nostki, o której mowa w ust. 2; 

4) nauczycielu – należy przez to rozumie
j szkoły lub 

 roku szkolnym - należy przez to rozumieć 
okres pracy szkoły od 1 września danego roku 
do 31 sierpnia roku nast

6) klasie - należy przez to rozumieć także oddzia
lub grupę. 

uczniu - należy przez to rozumieć także wy-
chowanka; 

8) tygodniowym obowiązkowym wymiarze go-
dzin - należy przez to rozumieć tygodniowy 
obowiązkowy wymiar godzin, o którym mo-
wa w art. 42 ust. 3 i 7 ustawy Karta Nauczy-
ciela. 

Rozdział II. 

Wynagrodzenia zasadnicze 

§ 3. Wysokość stawek wynagrodzenia zasadni-
zego nauczycieli przyjmuje się na poziomie usta-

m przez ministra właściwego do spraw oświa-
wychowania w rozporządzeniu wydanym na 

Rozdział III. 

Dodatek za wysługę lat 

ługuje 
ługę lat wypłacany według zasad określonych  

t. 33 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela. 

5. Dodatek za wysługę lat przys
czycielowi za dni, za które otrzymuje wynagro-

ie oraz za dni nieobecności w pracy z powodu 
dolności do pracy wskutek choroby b

ieczności osobistego sprawowania opieki nad 
zieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które 

łecznego lub 
ie rehabilitacyjne. 

 terminie wypłaty wynagrodzenia: 

ąwszy od pierwszego 
lendarzowego następującego po miesiącu,  
w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku 
lub do wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie 
prawa nastąpiło w ciągu miesiąca; 

w

st wysokość
owią oryginalne dokumenty

ążeczka wojskowa itp.) albo uwierzy-
ione odpisy tych dokumentów. 

§ 8. Ustalenia stażu pracy, od którego uzależ-
niona jest wysokość dodatku za wysługę lat, do-
konuje dyrektor szkoły zatrudniający nauczyciela,  
a dla dyrektora – Burmistrz Świebodzina w formie 
pisemnej. 

Rozdział IV. 

Dodatek motywacyjny 

§ 9. Nauczycielom i dyrektorom mogą być 
przyznawane dodatki motywacyjne. 

1. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli i dy-
rektorów nalicza się w wysokości 2,5% kwoty pla-
nowanej na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli 
i 10% kwoty planowanej na wynagrodzenie zasad-
nicze dyrektorów i wicedyrektorów. 

2. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela i dy-
rektora nie może być niższy niż 2% i wyższy niż 
15% wynagrodzenia zasadniczego danego nauczy-
ciela. 

3. Środki na dodatki motywacyjne dla dyrekto-
rów są wyodrębnione i pozostają d

urmistrza Świebodzina. 

. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli i na-
cieli pełniących funkcje kierownicze przyznaje 
ktor szkoły a dla dyrektorów – Burmistrz Świe-
ina, uwzględniając warunki regulam

5. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas 
ślony, na 6 miesięcy w okresach IX - II  
 VIII. 

6. Dodatek motywacyjny nie przysługuje  
w okresie korzystania przez nauczyciela z płatnego 
urlopu dla poratowania zdrowia. 

7. Dodatek motywacyjny stanowi odrębną 
część wynagrodzenia. 

8. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry  
w terminie wypłaty wynagrodzenia. 

9. Środki przeznaczone na dodatki motywacyj-
ne nie mogą być wykorzystane na inne cele. 

e szczególnych osiągnię
nych, wychowawczych i opiekuńczych,  
a w szczególności za: 
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a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnie-
niem ich możliwości oraz warunków pracy 
nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktycz-
no - wychowawczych potwierdzanych wy-
nikami klasyfikacji lub promocji, mefektami 
egzaminów i sprawdzianów albo sukcesa-

wczych uczniów we współpracy z ich 

 i efektywne 

wiadczonej pracy, w tym związanej  

zczególności za: 

 zawodowych, 

anie cy; 

3) 
 w art. 42 ust. 2, pkt 2 i 3 Kar-

zególności za: 

b) 

c) 
kim

ego doskonalenia zawo-

e) 

4) podejmowanie innych dzia ą-
cych działalność statutową i organizacyjną 

po

oty
nien

1)  bardzo dobrych wyni-
ychow ia ora

ud
i dzyszkolnych, regionalnych, 

2)

3)

pr

4) organizowanie pomocy nauczycielom rozpo-

do

5) 

6)
ch usłu-

7) 
pół-

8) um sunków interper-

pr

9) 

10) pr
i h wych; 

11
zw
wi

12

pl iwanie środków 
). 

§
gogi

h 

§ 13. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono 
tan

n ci procentowej od wynagrodzenia 
zasadniczego nauczyciela mianowanego z pełnymi 
k

mi w konkursach, zawodach, olimpiadach 
itp., 

b) umiejętne rozwiązywanie problemów wy-
chowa
rodzicami, 

c) pełne rozpoznanie środowiska wycho-
wawczego uczniów, aktywne
działanie na rzecz uczniów potrzebujących 
szczególnej opieki, 

d) skuteczne przeciwdziałanie agresji, patolo-
giom i uzależnieniom; 

2) jakość ś
z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, 
dodatkowym zadaniem lub zajęciem,  
a w s

a) systematyczne i efektywne przygotowywa-
nie się do przydzielonych obowiązków, 

b) podnoszenie umiejętności

c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy, 

d) dbałość o estetykę i sprawność powierzo-
nych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych 
i innych urządzeń szkolnych, 

e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji 
szkolnej, w tym pedagogicznej, 

f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się  
z poleceń służbowych, 

g) przestrzeg  dyscypliny pra

zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, 
o których mowa
ty Nauczyciela, a w szc

a) udział w organizowaniu uroczystości i in-
nych imprez szkolnych, 

udział w komisjach przedmiotowych i in-
nych, 

opiekowanie się samorządem uczniowskim 
lub innymi organizacjami uczniows i 
działającymi na terenie szkoły, 

o 
uw

d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przeja-
wianie innych form aktywności w ramach 
wewnątrzszkoln
dowego nauczycieli, 

aktywny udział w realizowaniu innych za-
dań statutowych szkoły; 

łań poprawiaj

s
cyj

placówki oświatowej (pozyskiwanie środków 
zabudżetowych). 

§ 11. Dyrektorzy mogą otrzymywać dodatki 
wacyjne za znaczące efekty pracy z uwzględ-

iem § 10 za: 

osiąganie przez szkołę
ków nauczania i w an z licznego 

ziału uczniów w konkursach, olimpiadach  
zawodach mię

krajowych; 

 wzorową organizację pracy szkoły; 

 inicjowania różnorodnych działań rady peda-
gogicznej, służących podnoszeniu jakości 

acy jednostki; 

czynającym pracę w okresie odbywania stażu 
zawodowego we właściwej adaptacji zawo-

wej; 

dbanie o bazę szkolną, remonty, inwestycje; 

 współpracę ze środowiskiem szkoły w celu 
pozyskiwania sponsorów świadczący
gi materialne na rzecz placówki, którą kierują; 

przestrzeganie prawa pracy w realizacji funk-
cji kierownika zakładu pracy, w tym ws
działanie z ogniwami społecznymi; 

iejętności w zakresie sto
sonalnych i kreowanie twórczej atmosfery 

acy; 

dbanie o czystość i estetykę szkoły; 

zestrzeganie przepisów bezpieczeństwa  
igieny pracy oraz przeciwpożaro

) realizację zadań i podejmowanie inicjatyw 
iększających udział i rolę szkoły w środo-
sku lokalnym; 

) podejmowanie innych działań poprawiają-
cych działalność statutową i organizacyjną 

acówki oświatowej (pozysk
pozabudżetowych

 12. Dyrektorzy informować będą Rady Peda-
czne, a Burmistrz Świebodzina dyrektorów  
przyznanych dodatkach motywacyjnyc

zględniając nazwiska osób, którym przyznano 
dodatek oraz uzasadnienie będące podstawą przy-
znania dodatku. 

Rozdział V. 

Dodatek funkcyjny 

owisko kierownicze przysługuje dodatek funk-
y w wysokoś

walifikacjami: 



Dziennik Urzędowy                                                     - 928 -                                                                poz. 305 
Województwa Lubuskiego Nr 12  

a) dyrektor szkoły: 

do 6 oddziałów  od 10% do 30%, 

n
dn- 

- 

b) 

e) 

2. Dodatek funkcyjny przysługuje także na-
u
rown

3.
m
liczb
kają go stanowiska, liczbę sta-
nowi acy szko-
ły oraz warunk spo-
ł

a) 

4. Nauczycielom realizującym dodatkowe za-
d zysługuje dodatek fun
z

a) 

b)

odzenia nauczyciela kontrak-
towego z pełnymi k i, o którym mowa 
w rozporządzeniu. 

5. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym 
mo

iąca – od 
t

 w ust. 1, 
2 i 4 nie 
nej ie dla 
por o nie 
prz łu od 
p po mie-
s łnienia 
s innych 
p nia 

ia

 do 0,49zł pomija się, 
a k

ych 

s
ty N

yciela, 

godzinowej wynagrodzenia 

3
zrealizowane godziny pracy, z którą dodatek jest 

rektora Burmistrz Świe-
bod

nych zastępstw 

 ustalony na podstawie art. 42  
ust

ła zreali-
zow

- od 7 do 16 oddziałów  od 25% do 50%, 

powyżej 16 oddziałów od 30% do 80%, 

wicedyrektor szkoły od 20% do 40%, 

c) dyrektor przedszkola od 20% do 35%, 

d) wicedyrektor przedszkola od 15% do 30%, 

kierownik punktu filialnego szkoły, przedszko-
la od 10% do 20%. 

czycielom, którym powierzono obowiązki kie-
icze w zastępstwie. 

 Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym 

l

owa w ust. 1 i 2, uwzględniając wielkość szkoły, 
ę uczniów i oddziałów, złożoność zadań wyni-
cych z zajmowane
sk kierowniczych w szkole, wyniki pr

i lokalowe, środowiskowe i 
eczne, w jakich szkoła funkcjonuje, przyznaje: 

dla dyrektorów - Burmistrz Świebodzina, 

b) dla stanowisk kierowniczych - dyrektor szkoły. 

ania oraz zajęcia pr kcyjny,  
 tym że nauczycielowi, któremu powierzono: 

wychowawstwo klasy w szkołach – w wyso-
kości 4,5%, 

 wychowawstwo w przedszkolach – w wyso-
kości 4,5%, 

c) funkcję opiekuna stażu – w wysokości 4% za 
każdego nauczyciela odbywającego staż, nad 
którym sprawuje opiekę, 

zasadniczego wynagr
walifikacjam

wa w ustępie 1, 2 i 4, powstaje od pierwszego 
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w któ-
rym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowni-
czego, wychowawstwa lub funkcji, a jeżeli powie-
rzenie to nastąpiło pierwszego dnia mies
ego dnia. 

6. Dodatki funkcyjne, o których mowa
przysługują w okresie nieusprawiedliwio-

 n obecności w pracy, w okresie urlopu 
at wania zdrowia, w okresach za które 
ys guje wynagrodzenie zasadnicze oraz 

ierwszego dnia miesiąca następującego 
iącu, w którym nauczyciel zaprzestał pe
tanowiska, wychowawstwa lub funkcji z 
owodów, a jeżeli zaprzestanie tego pełnie

astąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego 
. 

7. Kwoty dodatków funkcyjnych, o których 
mowa w ust. 1, 2 i 4 zaokrągla się do pełnych zło-
tych w ten sposób, że kwotę

wotę od co najmniej 0,50zł zaokrągla się do 
góry, do pełnego złotego. 

8. Dodatki funkcyjne wypłacane są z góry  
w terminie wypłaty wynagrodzenia. 

Rozdział VI. 

Dodatki za warunki pracy 

§ 14. 1. Nauczycielom pracującym w trudn
ub uciążliwych warunkach, określonych w przepi-
ach wydanych na podstawie art. 34 ust. 2 i 3 Kar-

auczyciela przysługuje dodatek, w dalszej czę-
ści zwany „dodatkiem za warunki pracy”. 

2. Dodatek za warunki pracy przysługuje: 

a) za pracę w warunkach trudnych w wysokości 
15% stawki godzinowej wynagrodzenia za-
sadniczego naucz

b) za pracę w warunkach uciążliwych w wysoko-
ści 10% stawki 
zasadniczego nauczyciela. 

. Dodatek za warunki pracy przysługuje za 

związany. 

4. Dodatki za warunki pracy przyznaje dla na-
uczycieli dyrektor, a dla dy

zina. 

5. Dodatki za warunki pracy wypłacane są z gó-
ry, w terminie wypłaty wynagrodzenia. 

Rozdział VII. 

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe  
i godziny doraź

§ 15. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę po-
nadwymiarową nauczyciela ustala się dzieląc 
przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia 
zasadniczego przez miesięczną liczbę godzin obo-
wiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodza-
ju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opie-
kuńczych realizowanych w ramach godzin ponad-
wymiarowych nauczyciela. 

2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy 
wymiar godzin

. 4a – Karty Nauczyciela, wynagrodzenie za 
jedną godzinę doraźnego zastępstwa realizowane-
go na zasadach, o których mowa w ust. 2, ustala 
się, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wy-
nagrodzenia zasadniczego, łącznie z dodatkiem za 
warunki pracy, jeżeli w tej godzinie zosta

ana w warunkach uprawniających do dodatku, 
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przez miesięczną in realizowanego 
wymiaru go

j 0,5 
god

we 
przy auczyciel nie reali-
zuje zaj
p
nia l
za dn

ane, na podstawie miesięcznych, 
imi

dzenie za godziny ponadwymiaro-
wo

zakładu 
pracy. 

w   
z dołu w t  

l-
noś

ącej na: 

a) stwierdzonych, przynajmniej dobrych wy-

3) 

ży-

b) prowadzeniu ści mającej na celu 

ązywaniu współpracy z placówkami 

la dzieci i młodzieży; 

b) aktywn ło-

łów metodycznych, 

eniem § 18 za znaczące efekty pracy  
w zakresie: 

liczbę godz
dzin. 

3. Miesięczną liczbę obowiązkowego lub reali-
zowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której 
mowa w ust. 1 i 3, ustala się mnożąc odpowiedni 
tygodniowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągle-
niem do pełnych godzin w ten sposób, że czas 
zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmnie

ziny liczy się za pełną godzinę. 

4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiaro-
przydzielone w planie organizacyjnym nie 
sługuje za dni, w których n

ęć z powodu przerw przewidzianych prze-
isami o organizacji roku szkolnego, rozpoczyna-

ub zakończenia zajęć w środku tygodnia oraz 
i usprawiedliwionej nieobecności w pracy. 

§ 16. 1. Wynagrodzenie za godziny, o których 
mowa w § 13, przysługuje za godziny faktycznie 
przepracow

ennych, wykazów sporządzanych przez dyrek-
tora szkoły. 

2. Wynagro
 przysługuje również, gdy nie zostały one zre-

alizowane z przyczyn leżących po stronie 

3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiaro-
e i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się

erminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział VIII. 

Nagrody ze specjalnego funduszu nagród 

§ 17. 1. Tworzy się specjalny fundusz nagród 
dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-
wychowawcze w wysokości 1% planowanych 
rocznych środków na wynagrodzenia osobowe,  
w budżecie Gminy Świebodzina. 

2. Fundusz ten dzieli się w następujący sposób: 

a) 75% środków funduszu przeznacza się na na-
grody dyrektora, 

b) 25% środków funduszu przeznacza się na Na-
grody Burmistrza. 

3. Środki na nagrody, o których mowa w ust. 2 
lit. a będą przekazywane placówkom oświatowym 
na wniosek dyrektora w trybie wykonywania bu-
dżetu. 

4. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród 
nauczycielom przyznają: 

a) ze środków, o których mowa w ust. 1 lit. a  
– dyrektor szkoły, 

b) ze środków, o których mowa w ust. 1 lit. b  
- Burmistrz Świebodzina. 

5. Nagrody są przyznawane z okazji Dnia Edu-
kacji Narodowej. W uzasadnionych przypadkach, 

dyrektor za zgoda Burmistrza Świebodzina może 
przyznać nauczycielowi nagrodę w innym czasie. 

§ 18. 1. Nagrody ze specjalnego funduszu na-
gród mają charakter uznaniowy. Przyznanie na-
uczycielowi nagrody uzależnione jest w szczegó

ci od osiągnięć w pracy dydaktycznej, wycho-
wawczej lub opiekuńczej, a przede wszystkim: 

1) w zakresie pracy wychowawczej polegającej 
na: 

a) integracji klasy, aktywności społecznej 
uczniów, 

b) udziale uczniów w zajęciach pozalekcyj-
nych, 

c) przygotowaniu i zrealizowaniu znaczących 
w procesie wychowawczym imprez szkol-
nych; 

2) w zakresie pracy dydaktycznej polegaj

nikach nauczaniu danego przedmiotu, 

b) zakwalifikowaniu się uczniów do konkur-
sów i olimpiad przedmiotowych szczebla 
ponadszkolnego. 

c) udzielaniu pomocy uczniom mającym trud-
ności w nauce; 

w zakresie pracy opiekuńczej polegającej na: 

a) zapewnieniu pomocy i opieki uczniom bę-
dącym w trudnej sytuacji materialnej i 
ciowej, 

działalno
zwalczanie wśród młodzieży narkomanii, 
palenia tytoniu, spożywania alkoholu i chu-
ligaństwu, 

c) nawi
kulturalnymi, zakładami pracy, w celu or-
ganizacji imprez d

4) w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodo-
wych przez: 

a) doskonalenie własnego warsztatu pracy, 

ą pomoc w adaptacji zawodowej m
dych nauczycieli, 

c) c)kierowanie zespołem samokształceniowym, 
opiekę nad zespołem przedmiotowym, pro-
wadzenie lekcji koleżeńskich, opracowywanie 
przykładowych materia

d) wprowadzanie programów autorskich i inno-
wacyjnych. 

§ 19. Nauczyciele, którym powierzono funkcje 
kierownicze w szkole mogą otrzymać nagrody  
z uwzględni
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1) osiągania przez szkołę bardzo dobrych wyni-
ków nauczania i wychowania oraz licznego 

i krajowych; 

2) 

3)

pr

5)
na

6) 

7) w  szkoły w celu 

Burmis
wać dyrektorzy tych jednostek. 

może w
wujący
oświat

uczycie
związki z 
k
Urzę ebodzinie. 

owa  
w ust. 1, 2 i 3 sk
k
nie eniu przez Burmistrza 
Ś

5
pow

a) 

c) kształceniu, stopniu awansu 

ej kandydat 

e) 

f)  należy szczegółowo 

6
Świebodzina podejmuje Burmistrz Świebodzina 

a) y Komisji Oświaty, Kultury  
w Świebodzinie, 

) u związków zawo-

§ ysokość Nagrody Burmistrza corocz-
nie

ie nagrody następuje w formie dy-
plo

d 1 stycznia 2006 roku. 

. 

życie po upływie  
zienniku Urzędo-

wym Województwa Lubuskiego. Uchwała podlega 
p
nie w
zeń skiego w Świebodzinie. 

Wacław Żurawski

 
 
 
 
 
 

udziału uczniów w konkursach, olimpiadach, 
zawodach międzyszkolnych, regionalnych  

bardzo dobrej organizacji szkoły; 

 inicjowania różnorodnych działań rady peda-
gogicznej, służących podnoszeniu jakości 

acy jednostki; w

4) organizowania pomocy młodym nauczycie-
lom we właściwej adaptacji zawodowej; 

 umiejętnego gospodarowania środkami fi-
nsowymi; 

dbania o bazę szkolną; 

spółpracy ze środowiskiem

c

pozyskiwania środków pozabudżetowych na 
rzecz szkoły, którą kieruje; 

8) właściwego wykonywania zadań wynikają-
cych z funkcji kierownika zakładu pracy. 

§ 20. 1. Z wnioskami o przyznanie Nagrody 
trza dla nauczycieli szkół mogą występo-

2. Z wnioskami o nagrody dla dyrektorów szkół 
ystępować Lubuski Kurator Oświaty spra-

 nadzór pedagogiczny nad jednostkami 
owymi. 

3. Z wnioskami o Nagrodę Burmistrza dla na-
li i dyrektorów szkół mogą występować 
 zawodowe zrzeszające nauczycieli ora

ierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu 
du Miejskiego w Świ

4. Wnioski o nagrody, o których m
łada się w terminie do 20 września 

ażdego roku w Urzędzie Miejskim w Świebodzi-
i podlegają rozpatrz

wiebodzina. 

. Wnioski o przyznanie Nagrody Burmistrza 
inny zawierać: 

nazwisko i imię kandydata, 

1

b) datę urodzenia kandydata, 

informację o wy

s

zawodowego oraz stażu pracy pedagogicznej 
kandydata, 

 
 

d) nazwę szkoły lub placówki w któr
pracuje, 

wcześniej otrzymane nagrody. 

uzasadnienie, w którym
opisać osiągnięcia kandydata. 

. Decyzje o przyznaniu Nagrody Burmistrza 

e współpracy z Komisją w składzie: 

Przewodnicząc
i Sportu Rady Miejskiej 

b) Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu 
Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, 

po jednym przedstawiciel
dowych działających na terenie Gminy Świe-
bodzin. 

 21. 1. W
 ustala Burmistrz Świebodzina. 

2. Wysokość nagrody dyrektora ustala corocz-
nie dyrektor szkoły. 

3. Nagroda dyrektora szkoły nie może być 
wyższa od Nagrody Burmistrza. 

4. Przyznan
mu, którego odpis umieszcza się w teczce akt 

osobowych nauczyciela. 

Rozdział IX. 

Postanowienia końcowe 

§ 22. Projekt regulaminu został uzgodniony  
z właściwymi organizacjami związkowymi w trybie 
art. 30 ust. 6a Karty Nauczyciela. 

§ 23. Przepisy uchwały mają zastosowanie do 
wynagrodzeń należnych o

§ 24. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Świebodzina

§ 25. Uchwała wchodzi w 
4 dni od dnia ogłoszenia w D

odaniu do wiadomości publicznej przez ogłosze-
 placówkach oświatowych i na tablicy ogło-

 Urzędu Miej

Przewodniczący Rady 



Dziennik Urzędowy                                                     - 931 -                                                                poz. 305 
Województwa Lubuskiego Nr 12  

298 
 
 NR

 

 
w sprawie wydania opinii o mo

Gm

Na
ych izbach obra-

chu

r 249, poz. 2104) uchwa-
la się, co następuje: 

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej 

. Halina Lasota – przewodnicząca, 

. Barbara Skiba – członek, 

. Ryszard Zajączkowski – członek, 

ostanawia wydać opinię pozytywną z uwagą  
 możliwości sfinansowania deficytu budżetowe-
o w roku 2006 oraz prognozie kwoty długu Gmi-

ny Świdnica w latach 2006 - 2012 dołączonej d
budżetu. 

Uzasadnienie 

Bu
uchwalony w dniu 14 grudnia 2005r. i przyjęty 
uchwałą Nr XI/51/05 Rady Gminy 
Uchwała budżetowa na rok 2006 zakłada: 

- 

- wydatki budżetu w wysokości 16.109.866zł. 

o nadwyżki środków 

iegłych. 

ochodów ogó-

ok planuje się 

- 

- kredytów w kwocie 86.0

- pożyczek w kwocie 1.279.953

Wydatki związane z obsługą długu gminy ustalono 
w wysokości 164.000zł. 

Łączna kwota przypadających w danym roku bu-
dżetowym spłat rat kredytów i pożyczek, o których 
mowa wart. 82 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach 
publicznych wraz z należnymi w danym roku od-
setkami od kredytów i pożyczek, o których mowa 

rt. 82 ust. 1 - w roku budżetowym 2006  
 latach 2008 - 2012 nie przekracza 15% plano-

wanych na dany rok budżetowy dochodów gminy, 
w roku 2007 wyniesie 16,4% prognozo-

tawy  
o finansach publicznych. Zgodnie z art. 169 ust. 3 

 o finansach publicznych ograniczeń 
określonych w ust. 1 nie stosuje się do kredytów  

mi 
owie zawartej z podmiotem 

Funduszem Spójn ejskiej. 

Łąc

 publicz-
n

B cy 

kającego zgod-
nie z art. 20 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 października 
1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych 
p y ołanie do Kolegium Izby w termi-
nie 14 dni od daty jej otrzymania. 

UCHWAŁA
SKAŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZ

 21/06 
BY OBRACHUNKOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE 

nia 2006r. z dnia 11 stycz

żliwości sfinansow
gnozie kwoty długu 

 

ania deficytu budżetowego na rok 2006 oraz pro-
iny Swidnica 

 podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7 paź-
dziernika 1992 roku o regionaln

nkowych (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 55, 
poz. 577 z późn. zm.) w związku z art. 172 ust. 1  
pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finan-
sach publicznych (Dz. U. N

w Zielonej Górze: 

1

2

3

p
o
g

o wa
i w

dżet Gminy Świdnica na 2006 rok został wanych dochodów, co narusza art. 169 us

Świdnica. w/w ustawy

dochody budżetu w wysokości 14.595.196zł, 
i pożyczek zaciągniętych w związku ze środka
określonymi w um
dysponującym funduszami strukturalnymi lub 

Zaplanowany deficyt budżetu w kwocie 1.514.670 
zł zostanie pokryty przychodami z: 

- pożyczek, 

- kredytów, 

- wolnych środków jak
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 
gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i po-
życzek z lat ub

Relacja deficytu do planowanych d
łem stanowi 10,4%. 

W uchwale budżetowej na 2006 r
przychody w wysokości 2.880.623zł z tytułu, 

- kredytów w kwocie 460.000zł, 

- pożyczek w kwocie 2.310.000zł, 
 
 

wolnych środków jako nadwyżki środków 
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 
gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i po-
życzek z lat ubiegłych w wysokości 110.623 zł. 

Rozchody budżetu określono w wysokości 
1.365.953zł i dotyczą spłaty: 

00zł, 

zł. 

natomiast 

ości Unii Europ

zna kwota długu gminy w roku budżetowym 
2006 i w latach następnych 2007 - 2012 na koniec 
danego roku budżetowego nie przekracza 60% 
prognozowanych dochodów ogółem gminy, co 
jest zgodne z art. 170 ustawy o finansach

ych. 

iorąc pod uwagę powyższe Skład Orzekają
postanowił jak na wstępie. 

Od niniejszej uchwały Składu Orze

rz sługuje odw

Przewodniczący Składu Orzekającego 
Halina Lasota
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WAŁA N
EGIONALNEJ IZ

 
z dnia 18 styc

 
w s a

 
Na podstawie art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 7 paź-

iązku z art.172. ust. 1  
pkt 1  2005r. o finan-
sach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) Skład 
O e rachunkowej  

wodnicząca,  

2) prawidłowość załączonej do budżetu progno-
zy kwoty długu Miasta i Gminy Wschowa n
rok 2006. 

Uzasadnienie 

Budże
stał w dniu 29 grudnia 2005r., uchwałą Rady Mia-
sta i Gminy Wschowa Nr XXXVI/373/0
budżetowa na rok 2006 zakłada:  

- wydatki budżetowe w wysoko

zgodne z art. 168 ust. 2 pkt 1, 2 ustawy o fi-

a i Gminy ustalono przychody  
je 

 pożyczki). 

planowane są również wydatki na 

stawy o finansach pu-

ą o długu, sporządzoną przez 
unnistrza M

odpowiednio na poziomie 9,01%, 10,
9,26%, 8,66%, 8,36%, 7,58%, 4, 79%, 5,58%. 

ład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej 
Zielonej Górze stwierdza, iż z załączonej do 

uchwały budżetowej prognozy długu Miasta  
schowa wynika, że zgodnie z art. 170 

 dłu-
ętych 

ie przekroczy 60% przyjętych w pro-
odów Miasta i Gminy. Wskaźnik ten  

Uwzględniając powyższe Skład Orzekający Regio-
n

Od zekającego, zgodnie  
z art. 20 ust. 1 ust ździernika 1992r. 
o regionalnych izbach obrachunkowych Gminie 

 

 

9 

R 14/2006 
BY OBRACHUNKOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE 

znia 2006r. 

nia deficytu budżetu i o prognozie kształtowania 
Gminy Wschowa 

2. Halina Pieluszczak - członek, 

3. Lidia Jaworska - członek 

postanawia 

zaopiniować pozytywnie: 

1) możliwość sfinansowania deficytu budżetu; 
B

UCH
SKAŁADU ORZEKAJĄCEGO R

prawie wydania opinii o możliwości sfinansow
się długu Miasta i 

dziernika 1992r. o regionalnych izbach obrachun-
kowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 55  
poz. 577 z późn. zm.) w zw

 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca

rz kający Regionalnej Izby Ob
w Zielonej Górze: 

1. Iwona Porowska - prze

a Sk
w 

t Miasta i Gminy Wschowa uchwalony zo- ustawy o finansach publicznych łączna kwota
gu Gminy na koniec 2006 roku i w latach obj

5. Uchwała prognozą n
gnozie doch

- dochody budżetowe w wysokości 36.297.135zł,  

ści 37.297.135zł. 

w 2006r. kształtuje się na poziomie 37,88% plano-
wanych dochodów. 

Deficyt budżetu w kwocie 1.000.000zł zostanie 
sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji 
obligacji i zaciągniętych kredytów bankowych, co 
jest 
nansach publicznych. Relacja deficytu do plano-
wanych dochodów budżetu Miasta i Gminy  
Wschowa wynosi 2,75% (ustawowy limit tego 
wskaźnika wynosi 20%). 

W budżecie Miast

s

w wysokości 3.500.000zł (2.700.000zł - obligac
komunalne 800.000zł - kredyty i

Rozchody budżetu w kwocie 2.500.000zł obejmują 
spłatę rat kredytów i pożyczek oraz wykup papie-
rów wartościowych, które zostaną spłacone z do-
chodów własnych Miasta i Gminy. 

W budżecie 
obsługę długu w kwocie 770.785zł. 

Zgodnie z art. 169 ust. 1 u
blicznych obciążenia budżetu Miasta i Gminy 
Wschowa z tytułu łącznych spłat rat kredytów  
i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych 
wraz z odsetkami w 2006 roku i w latach objętych 
prognozą tj. do roku 2014 nie przekraczają 15% 
planowanych na dany rok dochodów Gminy  
i zgodnie z prognoz

iasta i Gminy Wschowa kształtują się 
58%, 10,16%, 

i Gminy W

alnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze po-
tanawia jak sentencji niniejszej uchwały. 

uchwały Składu Or
awy z dnia 7 pa

przysługuje odwołanie do Kolegium Izby w termi-
nie 14 dni od daty jej otrzymania. 

Przewodniczący Składu Orzekającego 
Iwona Porowska
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R 66/2006 
BY OBRACHUNKOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE 

znia 2006r. 

nia de
 kształtowania się długu Gminy Łagów 

 

 
c

ficytu budżetowego na rok 2006 oraz prawi-
żetu prognozy

 Nr 4 
rezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielo-
ej Górze z dnia 1 kwietnia 2003r. w sprawie wy-
naczenia składów orzekających 

pozytywnie opiniuje 

ożliwość sfinansowania deficytu budżetowego  
 2006r. oraz prawidłowość załączonej do budżetu 

prognozy kształtowania się długu Gminy Łagów. 

Uzasadnienie 

Skład 
w sentencji 
wynikające z uchwały Nr XXIII/134/05 R
Łagów z dnia 28 grudnia 2005r. w spra
lenia bud
do 
spłaty w

żetu w kwocie 
dżetu Gminy  

prognozowanych 
ansowany zostanie przy-

zki. 

zastąpiła dotychczas obowiązującą ustawę  

iązań z tytułu 
emisji papierów wartościowych oraz kredytów  

. 

W świetle ar
2005 roku o finansach publicznych
długu jednostki samorządu terytorialnego na ko-
niec roku budżetowego, nie może przekraczać 60% 
wykonanych dochodów tej jednostki w tym roku 
budżetowym. 

W oparciu o wielkości zawarte w uchwale budże-
towej oraz prognozie długu Gminy Łagów ustalo-
no, że w roku 2006 łączna wartość planowanych 
do spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z kosztami 

sługi długu wyniesie 862.078 złotych, odpowia-
ąc 9,7% prognozowanych dochodów budżetu  

oczy ustawowego limitu spłaty, o któ-
dnia  
. 

07 - 2014 wskaźnik ten planowany jest 
na poziomie 7,9% prognozowanych dochodów 

a-

Gminy  
w roku 2009; 5,5% dochodów 
budżetu Gminy w roku 2010; 4,7% prognozowa-

Wielkości te wska planowany przez 

żetu Gmi-

UCHWAŁA N
SKAŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZ

z dnia 26 sty
 

w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowa
dłowości załączonej do bud

 
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Zielonej Górze w osobach:  

Joanna Chruściel – przewodnicząca, 

Halina Lasota – członek, 

Andrzej Skibiński – członek, 

działając na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 
7 października 1992r. o regionalnych izbach obra-
chunkowych (t. j. Dz. U z 2001r. Nr 55, poz. 577  
z późn. zm.) w związku z art. 172 ust. 1 ustawy  
z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104) oraz zarządzenia
P
n
z

m
w

Orzekający formułując opinie zawarte  
uchwały, przyjął za podstawę dane 

 w art. 169 ust. 1 ustawy z 
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych

ady Gminy 
wie uchwa-

W latach 20

żetu Gminy na 2006 rok oraz z załączonej 
uchwały budżetowej prognozy długu i jego 

 latach 2006 - 2014. 

budżetu Gminy w roku 2007; 8,2% prognozow
nych dochodów budżetu Gminy w roku 2008; 6,9% 
prognozowanych dochodów budżetu 

Uchwała budżetowa Gminy Łagów na rok 2006 
prognozuje dochody budżetu w wysokości 
8.847.611zł i wydatki bud
9.101.769zł. Planowany deficyt bu
w wysokości 254.158zł (2,9% 
dochodów budżetu) sfin
chodami z zaciągniętej pożyc

Zgodnie z przepisami art.169 ust. 1 ustawy z dnia 
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. 
Nr 249, poz. 2104) która z dniem 1 stycznia 2006 
roku 
z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych 
- łączna kwota przypadających do spłaty w danym 
roku budżetowym: rat kredytów i pożyczek zacią-
gniętych w celu sfinansowania planowanego defi-
cytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego 
oraz wcześniej zaciągniętych zobow

i pożyczek, potencjalnych spłat kwot wynikających 
z udzielonych przez jednostkę samorządu teryto-
rialnego poręczeń oraz gwarancji, a także wyku-
pów papierów wartościowych emitowanych przez 
jednostkę samorządu terytorialnego wraz z należ-
nymi w danym roku odsetkami i dyskontem od 
papierów wartościowych - nie może przekroczyć 
15% planowanych na dany rok budżetowy docho-
dów jednostki samorządu terytorialnego

t. 170 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 
 - łączna kwota 

ob
daj
i nie przekr
rym mowa

prognozowanych 

nych dochodów budżetu Gminy w roku 2011, ule-
gając dalszemu obniżeniu w następnych latach 
objętych prognozą. 

zują na to, że 
Gminę Łagów w latach 2007 - 2014, poziom spłaty 
określonych zobowiązań - nie naruszy przepisów 
art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku 
o finansach publicznych. 

Łączna kwota długu Gminy na koniec roku budże-
towego planowana jest w wysokości: 3.202.221zł 
(36,2% prognozowanych dochodów bud
ny) w roku 2006; 2.594.879zł (28,8% prognozowa-
nych dochodów budżetu Gminy) w roku 2007; 
1.955.287zł (21,7% prognozowanych dochodów 
budżetu Gminy) w roku 2008; 1.425.695zł (15,8% 
prognozowanych dochodów budżetu Gminy  
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w roku 2009; 1.006.103 złote (11,2% prognozowa-
nych dochodów budżetu Gminy) w roku 2010 
w następnych latach objętych p

 
rognozą - plano-

wej Gminy Łagów do 

=  

 
c

ńskiego 

gionalnej Izby Obrachunkowej 

wy  

 

Uzasadnienie 

Skład Orzekający formułując opinie zawart
w sentencji uchwały, przyjął za podstawę dane 
wynikające z uchwały Nr XXXII/207/05
wiatu 
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2006r. 

14. 

y zostanie przychodami po-

ta przypadających do spłaty w danym 
roku budżetowym: rat kredytów i po
gniętych w c
cytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego 
oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 

 
i pożyczek, potencjalnych spłat kwot wynikających 

dzielonych przez jednostkę samorządu teryto-
lnego poręczeń oraz gwarancji, a także wyku-

pów papierów wartościowych emitowanych przez 
amorządu terytorialnego wraz z należ-

 od 

wane jest dalsze obniżanie poziomu długu. 

Wielkości - te nie naruszają limitu poziomu długu 
na koniec roku budżetowego, określonego przez 
art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku 
o finansach publicznych. 

Dane przedstawione wyżej pozwalają na sformu-
łowanie wniosku, że planowane sfinansowanie 
deficytu budżetowego w roku 2006 pożyczką, jest 
realne i dopuszczalne w świetle przepisów art. 168 
ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finan-
sach publicznych. 

Mając powyższe na uwadze Skład Orzekający wy-
raził opinie jak w sentencji uchwały. 

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

30
 

UCHWAŁA N
SKAŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZ

Stosownie do przepisów art. 172 ust. 2 ustawy  
z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicz-
nych, opiniuje zawarte w treści uchwały winny być 
opublikowane w terminie miesiąca od dnia prze-
kazania uchwały budżeto
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Gó-
rze, w trybie określonym dla publikacji uchwały 
budżetowej. 

Od niniejszej uchwały Składu Orzekającego, zgod-
nie z przepisami art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 paź-
dziernika 1992r. o regionalnych izbach obrachun-
kowych (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 z późn. 
zm.) przysługuje prawo odwołania się do Kole-
gium Izby, w terminie 14 dni od dnia jej doręcze-
nia. 

Przewodniczący Składu Orzekającego  
Joanna Chruściel

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

1 

R 74/2006 
BY OBRACHUNKOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE 

znia 2006r. 

ia deficytu budżetowego na rok 2006 oraz prawi-
tałtowania się długu Powiatu Sulęci

z dnia 27 sty
 

w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowan
dłowości załączonej do budżetu prognozy ksz

 
Skład Orzekający Re
w Zielonej Górze w osobach:  

Joanna Chruściel – przewodnicząca, 

Halina Lasota – członek, 

Andrzej Skibiński – członek, 

działając na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 
7 października 1992r. o regionalnych izbach obra-
chunkowych (t. j. Dz. U z 2001r. Nr 55, poz. 577  
z późn. zm.) w związku z art. 172 ust. 1 usta
z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 249, poz. 16262) oraz zarządzenia Nr 4 
Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielo-
nej Górze z dnia 1 kwietnia 2003r. w sprawie wy-
znaczenia składów orzekających 

pozytywnie opiniuje 

możliwość sfinansowania deficytu budżetowego 
w 2006r. oraz prawidłowość załączonej do budżetu 
prognozy kształtowania się długu Powiatu Sulę-
cińskiego w latach 2006 - 2014. emisji papierów wartościowych oraz kredytów 

e  
z u
ria

 Rady Po- jednostkę s
Sulęcińskiego z dnia 30 grudnia 2005r.  nymi w danym roku odsetkami i dyskontem

oraz z załączonej do uchwały budżetowej progno-
zy długu i jego spłaty w latach 2006 - 20

Uchwała budżetowa Powiatu Sulęcińskiego na rok 
2006 prognozuje dochody budżetu w wysokości 
20.836.000zł i wydatki budżetu w kwocie 
22.796.000zł. 

Planowany deficyt budżetu Powiatu w wysokości 
1.960.000zł (9,4% prognozowanych dochodów 
budżetu) sfinansowan
chodzącymi z zaciągniętego kredytu bankowego. 

Zgodnie z przepisami art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. 
Nr 249, poz. 16262) która z dniem 1 stycznia 2006 
roku zastąpiła dotychczas obowiązującą ustawę  
z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych 
- łączna kwo

życzek zacią-
elu sfinansowania planowanego defi-
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papierów wartościowych – nie może przekroczyć 
15% planowanych na dany rok budżeto
dów jednostki samorządu terytorialnego. 

W ś
200
ługu jednostki samorządu terytorialnego na ko-

dnostki w tym roku 

warte w uchwale budże-
gu Powiatu Sulęcińskiego 

zna wartość planowa-

żetu Powiatu, 
podlegając stopniowemu obni ę w kolej-
nych latach obj  długu. 

ca 2005 roku  
o finansach public

prognozowanych dochodów budżetu Powiatu. 

 latach objętych prognozą, planowane 

gu 

ąca od 

ęcze-

==

U ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZ

 

ej 

k w latach 2006 - 2012. 

wy docho-
W kolejnych

wietle art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 
5 roku o finansach publicznych - łączna kwota 

jest systematyczne obniżanie wysokości długu. 

Wielkości te nie naruszają limitu poziomu dłu
na koniec roku budżetowego, określonego przez d

niec roku budżetowego, nie może przekraczać 60% 
wykonanych dochodów tej je
budżetowym. 

W oparciu o wielkości za
towej oraz prognozie dłu
ustalono, że w roku 2006 łąc
nych do spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z ob-
sługą długu wyniesie 1.300.000 złotych, odpowia-
dając 6,24% prognozowanych dochodów budżetu  
i nie przekroczy ustawowego limitu spłaty, o któ-
rym mowa w art.169 ust.1 ustawy z dnia 30 czerw-
ca 2005 roku o finansach publicznych. 

W roku 2007 wskaźnik ten planowany jest na po-
ziomie 7,83% prognozowanych dochodów budże-
tu Powiatu, a w roku 2008 - na poziomie 8,06% 
prognozowanych dochodów bud

żaniu si
ętych prognozą spłaty

Wielkości te wskazują, że planowany przez Powiat 
Sulęciński w latach 2007 - 2014, poziom spłaty 
określonych zobowiązań - nie naruszy przepisów 
art.169 ust.1 ustawy z dnia 30 czerw

znych. 

Łączna kwota długu Powiatu na koniec 2006 roku  
- planowana jest w wysokości 9.127.050zł (43,80% 
prognozowanych dochodów budżetu Powiatu),  
w roku 2007 - w wysokości 8.007.050zł (37,31% 
prognozowanych dochodów budżetu Powiatu),  
a w roku 2008 - na poziomie 6.724.897zł (30,42% 

g

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

art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku 
o finansach publicznych. 

Dane przedstawione wyżej pozwalają na sformu-
łowanie wniosku, że planowane sfinansowanie 
deficytu budżetowego w roku 2006 przychodami 
pochodzącymi z zaciągniętego kredytu bankowe-
go, jest realne i dopuszczalne w świetle przepisów 
art. 168 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku 
o finansach publicznych. 

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Zielonej Górze w osobach:  

Joanna Chruściel – Przewodnicząca, 

Halina Lasota – członek, 

Andrzej Skibiński - członek 

działając na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy 
z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach 
obrachunkowych (t. j. Dz. U z 2001r. Nr 55,  
poz. 577 z późn. zm.) w związku z art. 172 ust. 1 

Mając powyższe na uwadze Skład Orzekający wy-
raził opinie jak w sentencji uchwały. 

Stosownie do przepisów art. 172 ust. 2 ustawy  
z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicz-
nych, opinie zawarte w treści niniejszej uchwały 
winny być opublikowane w terminie miesi
dnia przekazania uchwały budżetowej Powiatu 
Sulęcińskiego do Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Zielonej Górze, w trybie określonym dla opubli-
kowania uchwały budżetowej. 

Od niniejszej uchwały Składu Orzekającego, zgod-
nie z przepisami art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 paź-
dziernika 1992r. o regionalnych izbach obrachun-
kowych (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 z późn. 
zm.) przysługuje prawo odwołania się do Kole-

ium Izby, w terminie 14 dni od dnia jej dor
nia. 

Przewodniczący Składu Orzekającego 
Joanna Chruściel

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

30
 

UCHWAŁA N
SKAŁAD

2 

R 89/2006 
BY OBRACHUNKOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE 

go 2006r. 
 

z dnia 7 lute
 

w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowani
dłowości prognozy kształtowania się dłu

 

a deficytu budżetowego na rok 2006 oraz prawi-
gu Gminy Santok w latach 2006 - 2012 

ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o. finansach pu-
blicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) oraz zarządze-
nia Nr 4 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkow
w Zielonej Górze z dnia 1 kwietnia 2003r. w spra-
wie wyznaczenia składów orzekających  

pozytywnie opiniuje 

możliwość sfinansowania deficytu budżetowego  
w 2006r. oraz prawidłowość prognozy kształtowa-
nia się długu Gminy Santo
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Uzasadnienie 

Skład Orzekający formułując opinie zawarte  
w sentencji uchwały, przyjął za podstawę dane 
wynikające z uchwały Nr XXXVIII/239/05 Rady 
Gminy Santok z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie 
budżetu gminy Santok na 2006 rok oraz z załączo-

ozy długu  

żetu) sfinanso-
wany zostanie przychodami pochodzącymi z za
ciągniętego kredytu bankowego. 

Zgodn
30 czerwca 2005r. o finansach 
Nr 249, poz. 2104) która z dniem 1 styc
roku zastąpiła dotychczas obowiązującą ustawę  
z dn
- łąc

ządu łl3rytorialnego 
ązań z tytułu 
az kredytów 

 spłat kwot wynikających 
ę samorządu teryto-

arancji, a także wyku-

etowego, nie może przekraczać 60% 
wykonanych dochodów tej jednostki w tym roku 
budżetowym. 

łaty rat kredytów i pożyczek wraz  
z potencjalnymi s  wynikających  

 dochodów budże-

zobowiązań - nie naruszy przepisów 
art.169 ust.1 
finansach publicznych. 

,59% prognozowanych dochodów budżetu 
iny); w roku 2007 nie powinna przekroczyć 

740.850zł natomiast w roku 2008 - wy-
ętych 

zanie wysokości zadłużenia. 

zez 
05 roku 

sze na uwadze Skład Orzekający wy-

 

 

nej do uchwały budżetowej (i skorygowanej  
w dniu 13 stycznia 2006 roku) progn
i jego spłaty w latach 2006 - 2012. 

Uchwała budżetowa Gminy Santok na rok 2006 
prognozuje dochody budżetu w wysokości 
15.264.398 złotych i wydatki budżetu w kwocie 
17.944.477 złotych. Planowany deficyt budżetu 

publicznych. 

W roku 2007 wskaźnik ten planowany jest na po-
ziomie 8,30% prognozowanych

Gminy w wysokości 2.680.079 złotych (17.56% Łączna kwota długu Gminy na koniec 2006 roku 
planowana jest w wysokości 4.821.327 złotych prognozowanych dochodów bud

- (31
Gm

ie z przepisami art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 
publicznych (Dz. U. 

sokości 2.740.000zł. W kolejnych latach obj
prognozą spłaty długu planowane jest sukcesyw-

znia 2006 ne zmniejs

ia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych 
zna kwota przypadających do spłaty w danym 

żetowym: rat kredytów i pożyczek zacią-

Wielkości te nie naruszają limitu poziomu długu 
na koniec roku budżetowego, określonego pr
art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 20roku bud

gniętych w celu sfinansowania planowanego defi-
cytu budżetu jednostki samor
oraz wcześniej zaciągniętych zobowi
emisji papierów wartościowych or
i pożyczek, potencjalnych
z udzielonych przez jednostk
rialnego poręczeń oraz gw
pów papierów wartościowych emitowanych przez 
jednostkę samorządu terytorialnego wraz z należ-
nymi w danym roku odsetkami i dyskontem od 
papierów wartościowych – nie może przekroczyć 
15% planowanych na dany rok budżetowy docho-
dów jednostki samorządu terytorialnego. 

W świetle art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005 roku o finansach publicznych - łączna kwota 
długu jednostki samorządu terytorialnego na ko-
niec roku budż

W oparciu o wielkości zawarte w uchwale budże-
towej oraz prognozie spłaty długu Gminy Santok 
ustalono, że w roku 2006 łączna wysokość plano-
wanych do sp

płatami kwot
z udzielonych przez jednostkę samorządu teryto-
rialnego poręczeń oraz obsługą długu wyniesie 
1.186.748zł, odpowiadając 7,77% prognozowanych 
dochodów budżetu i nie przekroczy ustawowego 
limitu spłaty, o którym mowa w art. 169 ust. 1 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach 

 

tu Gminy; natomiast w roku 2008 - na poziomie 
7.63% prognozowanych dochodów budżetu Gmi-
ny. W kolejnych latach objętych prognozą plano-
wane jest obniżanie się tego wskaźnika. 

Wielkości te wskazują na to, że planowany przez 
Gminę Santok w latach 2007 - 2012, poziom spłaty 
określonych 

ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o 

poziomu 3.

o finansach publicznych. 

Dane przedstawione wyżej pozwalają na sformu-
łowanie wniosku, że planowane przez Gminę San-
tok sfinansowanie deficytu budżetowego w roku 
2006 przychodami pochodzącymi z zaciągniętego 
kredytu bankowego, jest realne. i dopuszczalne  
w świetle przepisów art. 168 ust. 2 ustawy z dnia 
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych. 

Mając powyż
raził opinie jak w sentencji uchwały. 

Stosownie do przepisów art. 172 ust. 2 ustawy  
z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicz-
nych, opinie zawarte w treści niniejszej uchwały 
winny być opublikowane w terminie miesiąca od 
dnia przekazania uchwały budżetowej Gminy San-
tok do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej 
Górze, w trybie określonym dla opublikowania 
uchwały budżetowej. 

Od niniejszej uchwały Składu Orzekającego, zgod-
nie z przepisami art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 paź-
dziernika 1992r. o regionalnych izbach obrachun-
kowych (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 z późn. 
zm.) przysługuje prawo odwołania się do Kole-
gium Izby, w terminie 14 dni do dnia jej doręcze-
nia. 

Przewodniczący Składu Orzekającego 
Joanna Chruściel
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OBWIES
WOJEWODY 

z dnia 20 lu
 

OBWIESZ

t
 

radnych w powtórzonych wyborach 

y-

ynacji wy-

Komisarz Wyborczy 
Stefania Cieśla-Serżysko

=

Z
L  
 
tego 2006r. 

Na podstawie art. 13 pkt 8 ustawy z dnia 20 lipca 
2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektó-
rych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, 
poz. 718, z 2001 r. Nr 46, poz. 499, z 2002 r. Nr 74, 
poz. 676, Nr 113, poz. 984, z 2003r. Nr 65, poz. 59
z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005r. Nr 64, poz. 56
podaję do wiadomości uchwałę Rady Miejskiej 
w Szlichtyngowej Nr XXXI/210/2006 z dnia 
2006r. w sprawie stwierdzen
Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa: 

UCHWAŁA NR XXXI/210/2006
R

nnym (tekst jednolity  
z 2

2002r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza, 
prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984 ze zm.), 
Rada Miejska w Szlichtyngowej uchwala, co na-
stępuje:  

§ 1. 1. Stwierdza się wygaśnięcie mandatu 
Burmistrza Miasta i Gminy w Szlichtyngowej  

u pisemnego zrzeczenia się mandatu  
02r. 

2. Wygaśnięcie mandatu nastąpiło z dniem  
006r. 

Wojewoda Lubuski 

CZENIE 
O W ZIELONEJ GÓRZE KOMISARZA WYBORCZEG

 
z dnia 16 lu

o nieprzeprowadzaniu powtórzonych wyboró
 
Na podstawie art. 183 i 193 ust. 4 ustawy z dnia  
16 lipca 1998r.- Ordynacja wyborcza do rad gmin, 
rad powiatów i sejmików województw (Dz. U.  
z 2003r. Nr 159, poz.1547, z 2004r. Nr 25, poz. 219, 
Nr 102, poz.1055 i Nr 67, poz. 1760 oraz z 2005r.  
Dz. U. Nr 175, poz. 1457,) podaje się do publicznej 
wiadomości, co następuje: 

ego 2006r. 

w uzupełniających do Rady Gminy Siedlisko 

W związku z tym, na podstawie art. 108 ust. 2 Or-
dynacji wyborczej, Gminna Komisja Wyborcza  
w Siedlisku podjęła stosowną uchwałę i powia-
domiła wyborców w drodze obwieszczenia, iż w

1. W okręgu wyborczym Nr 1 utworzonym dla 
wyboru Rady Gminy Siedlisko, obejmującym  
1 mandat, w ustawowym terminie przewidzianym 
do zgłoszenia list kandydatów jak i po jego prze-
dłużeniu do dnia 15 lutego 2006r. nie dokonano 
zgłoszenia i nie zarejestrowano żadnej listy kandy-
datów na 
uzupełniających do rady gminy zarządzonych na 
dzień 12 marca 2006r. 

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

borów w tym okręgu nie przeprowadza się. 

2. Na podstawie art. 193 ust. 4 Ord
borczej stwierdza się, że mandat radnego w okrę-
gu Nr 1 pozostaje nie obsadzony do końca bieżą-
cej kadencji. 

3. Obwieszczenie podlega podaniu do publicz-
nej wiadomości na obszarze gminy oraz ogłosze-
niu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubu-
skiego. 

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

4 

CZENIE 
UBUSKIEGO

 

5,  
5)  

 
3 lutego z powod

ia wygaśnięcia mandatu z dnia 27 października 20

 5 stycznia 2

ADY MIEJSKIEJ W SZLICHTYNGOWEJ 
 

§ 2. Uchwałę podjęto po umożliwieniu burmi-
strzowi złożenia wyjaśnień w sprawie. 

z dnia 3 lutego 2006r. 
 

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu 
Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gmi

001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz  
art. 26 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 

§ 3. Uchwałę podaje się do publicznej wiado-
mości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prze-
wodniczącemu Rady Miejskiej Szlichtyngowa. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Marek Ast
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3

P

05 
 

OROZU
 

rząd w imieniu którego działają: 

. Marek Skrzypczak - Członek Zarządu, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Krystyny 
Nadolskiej 
a 
Gminą Kolsko, reprezentowaną przez: 

1. Henryka Matysika - Wójta Gminy 

minnym  
(Dz. U. z 
zmia Kol-
sko zobowiązuje się do wykonania przedmiotu 
porozumienia pt.: „Zimowe utrzymanie dróg i ulic 
powiatowych na terenie Gminy Kolsko w sezonie 
zi

nia 
mina Kolsko zobowiązuje się realizować w ter-

00

ście tysięcy złotych). 

2. Przekazywanie dotacji następować będzie 
miesięcznymi transzami w wysokości: 

0 grudnia 2005r., 

tne 

za miesiąc marzec 2006r. – 3.000,00zł, płatne 

A. O/Wolsztyn 

48 109016070000000060005303

3. Powiat Nowosolsk
stępnić bezpłatnie 20 ton soli drogowej dla Gminy 

powiatowych. 

§ 4. 1. Gmina Kolsko zobowiązana jest wyko-
rzystać dotację zgodnie z celem wskazanym w § 1. 

nania porozumienia i wydatkowania 
a Kolsko złoży w terminie do  

15 czerwca 2006r. szczegółowe sprawozdanie rze-
nsowe. 

ż do dnia 30 czerwca 2006r. 

od 
a 30 czerwca 2006r. 

rawo 
zam

ina Kolsko zobowiązana jest także do: 

1)

 
zadań, 

- ponoszone wydatki i ich wysokoś

2. poddania się kontroli udzielającemu dotacji 
zakresie przedmiotu porozumienia. 

§ 7. 1. Zarząd Powiatu Nowosolskiego upo-
Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg  

w Nowej Soli do bieżącego nadzorowania wyko-

ni nadzór nad wykonywaniem zi-

e strony gminy Krosno wykonanie zimo-
weg

MIENIE 

Zawarte w dniu 16 listopada 2005r. w Nowej Soli, 
pomiędzy Powiatem Nowosolskim reprezentowa-
nym przez Za

1. Tadeusz Gabryelczyk - Starosta Nowosolski, Kolsko dla potrzeb zimowego utrzymania dróg 

2

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Heleny 
Harasimowicz. 

W celu usprawnienia zimowego utrzymania dróg 
powiatowych zostało zawarte o następującej tre-
ści: 

§ 1. 1. Na podstawie art. 4 ust. 5 i art. 5 ust. 2 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.) samorządzie po-
wiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z póź-
niejszymi zmianami) oraz art. 8 ust. 2a ustawy  
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie g

2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi 
nami) Powiat Nowosolski zleca, a Gmina 

mowym 2005/2006”. 

§ 2. Określony w § 1 przedmiot porozumie
G
minie od dnia 1 listopada 2005r. od godz. 0  do 
dnia 15 kwietnia 2006r. do godz. 2400. 

§ 3. 1. Z tytułu wykonania przedmiotu porozu-
mienia Powiat Nowosolski udzieli Gminie Kolsko 
dotacji w wysokości 15.000,00zł (słownie: piętna-

3. Środki dotacji, które nie zostaną wykorzy-
stane w celu zrealizowania przedmiotu porozu-
mienia  podlegają zwrotowi do budżetu Powiatu 
nie później ni

- za miesiąc listopad 2005r. – 3.000,00zł, płatne 
do 30 listopada 2005r., 

- za miesiąc grudzień 2005r. – 3.000,00zł, płatne 
do 3

- za miesiąc styczeń 2006r. – 3.000,00zł, pła
do 30 styczna 2006r., 

- za miesiąc luty 2006r. – 3.000,00zł, płatne do 
28 lutego 2006r. 

- 
do 30 marca 2006r., 

na konto Gminy Kolsko: BZ WBK S.

. 

i zobowiązuje się udo-

2. Z wyko
dotacji Gmin

czowo - fina

4. W przypadku wykorzystania środków dotacji 
na inny cel niż określa porozumienie, otrzymujący 
dotację zwróci ją na rachunek bankowy Powiatu  
w całości wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi 

dnia przekazania środków Gminie Kolsko  
w terminie do dni

§ 5. przy realizacji porozumienia Gmina Kolsko 
zobowiązuje się do przestrzegania ustawy p

ówień publicznych oraz ustawy o finansach 
publicznych. 

§ 6. Gm

 prowadzenia dokumentacji odzwierciedlają-
cej: 

- sposób. termin oraz rodzaj wykonywanych

ć. 

w 

ważnił 

nywanych zadań i wydatkowania dotacji. 

2. Bezpośred
mowego utrzymania dróg i ulic sprawuje Kierow-
nik Obwodu Drogowego w Nowej Soli. 

3. Z
o utrzymania nadzoruje Zygmunt Petrus. 

§ 8. Porozumienie może zostać rozwiązane bez 
wypowiedzenia z winy Gminy Kolsko w przypadku 
nienależytego wykonania przedmiotu porozumie-
nia, którego opis zawiera załącznik nr 1 do niniej-
szego porozumienia – „Opis przedmiotu zamó-
wienia”. 
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§ 8. W przypadku powstania szkody na rzecz 
osób trzecich na skutek niewykonania lub nienale-
żytego wykonania przedmiotu porozumienia przez 
Gminę Kolsko zobowiązana jest ona do pokrycia 
szk

od rygorem 
nie

powiada za działania  
i za

ób, którym 
w ko
dział

§
w ko
wiąz ogę postępowania re-
k m
du Powiatu Nowosolskiego. 

2
ny jest do pisemnego ustosunkowania się do rosz-
czeni
z o

o którym mowa  
w u

ej umowy mają zastosowanie 
prz

4. Mogące wyniknąć ze stosunku objętego 
um

zęści składowe niniejszej 
um y 

2) 

iatowy Za-

żdą ze stron z zachowaniem 1 mie-
sięcznego okresu wypowiedzenia. 

nie wchodzi w ż
podp listopada 2005r. i podlega 
publ

§ 18. Porozumienie sporządzono w 3 jedno-
brzm  Gminy 
Kols ojewo-
dy 

łącznik Nr 1 

sko 

we 
utrz

śnieżania i usuwania gołoledzi na 
dro

d godz. 000 do 15 kwietnia 
200

 celu niezwłoczne-
go rozpocz

towości do wykonania 
prz

6.3. Zwalczaniu i likwidacji 

u Nr 3 do porozumie-

ody w pełnej wysokości. 

§ 10 1. Zmiana postanowień zawartego poro-
zumienia może nastąpić za zgodą obu stron wyra-
żoną na piśmie w formie aneksu p

ważności. 

2. Prawa i obowiązki stron nie mogą być prze-
noszone na osoby trzecie. 

§ 11. Gmina Kolsko od
niechania działań osób, z których pomocą zo-

bowiązanie wykonuje. jak również os
y nanie zobowiązania powierza. jak za własne 

anie lub zaniechanie. 

 12 1. W razie powstania sporu związanego z 
y naniem porozumienia Gmina Kolsko zobo-

ana jest wyczerpać dr
la acyjnego, kierując swoje roszczenie do Zarzą-

. Zarząd Powiatu Nowosolskiego zobowiąza-

a Gminy Kolsko w ciągu 21 dni od chwili 
gł szenia roszczenia 

3. Jeżeli Zarząd Powiatu Nowosolskiego od-
mówi uznania roszczenia lub nie udzieli odpowie-
dzi na  roszczenie w terminie. 

st. 2 Wykonawca może zwrócić się do właści-
wego Sądu. 

§ 13. W sprawach nieuregulowanych posta-
nowieniami niniejsz

episy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o finan-
sach publicznych. 

§ 1
ową spory strony poddają pod rozstrzygnięcie 

Sądu właściwego dla siedziby Powiatu Nowosol-
skiego. 

§ 15. Integralne c
ow stanowią następujące dokumenty: 

1) opis przedmiotu zamówienia stanowiący za-
łącznik Nr 1 do niniejszego porozumienia; 

wykaz dróg powiatowych do zimowego 
utrzymania na terenie Gminy Kolsko stano-
wiący załącznik Nr 2 do niniejszego porozu-
mienia; 

3) zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na 
drogach zarządzanych przez Pow
rząd Dróg w Nowej Soli stanowiący załącznik 
Nr 3 do niniejszego porozumienia. 

§ 16. Niniejsze porozumienie może być rozwią-
zane przez ka

§ 17. Porozumie ycie z dniem 
isania z mocą od 1 

ikacji w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym. 

iących egzemplarzach po jednym dla
ko Powiatu Nowosolskiego oraz dla W

Lubuskiego. 

Za
do porozumienia zawartego 

w dniu 16 listopada 2005r. 
pomiędzy Powiatem Nowosolskim 

a Gminą Kol
 

Opis przedmiotu porozumienia 

1. Przedmiotem porozumienia jest: „Zimo
ymanie dróg i ulic powiatowych na terenie 

Gminy Kolsko w sezonie zimowym 2005/2006”. 

2. Przedmiot porozumienia obejmuje drogi  
i ulice wykazane w załączniku Nr 2 do porozumie-
nia. 

3. Zasady wykonania przedmiotu porozumie-
nia zawarte są w załączniku Nr 3 do porozumienia 
pt. „Zasady od

gach zarządzanych przez Powiatowy Zarząd 
Dróg w Nowej Soli”. 

4. Termin gotowości do rozpoczęcia wykony-
wania przedmiotu zamówienia ustala się na dzień 
31 października 2005r. 

5. Wykonanie przedmiotu porozumienia w za-
kresie zwalczania i likwidacji śliskości pośniego-
wej, gołoledzi oraz odśnieżania obejmuje okres: 
od 1 listopada 2005r. o

6r. do godz. 2400. W okresie tym Gmina Kolsko 
pozostaje w pełnej gotowości w

ęcia wykonywania przedmiotu zamó-
wienia. 

6. Wykonanie przedmiotu zamówienia polega 
na: 

6.1. Pozostawaniu w go
edmiotu porozumienia. 

6.2. Zimowym utrzymaniu dróg i ulic wykazanych 
w załączniku Nr 2 zgodnie ze standardami utrzy-
mania określonymi w załączniku Nr 3. 

śliskości pośniegowej 
oraz gołoledzi materiałami uszorstniającymi  
w następujących miejscach: 

- wykazanych w załącznik
nia, 

- w obrębie skrzyżowań z drogami twardymi, 

- w obrębie skrzyżowań z liniami kolejowymi, 

- w obrębie przystanków autobusowych, 
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- 

rzy zastosowaniu mieszanki pia-
sko

tórego 
w

- 

 wpustów ulicznych, oczysz-

6.6. 
wier -
cze

7.1

.2.

ązana jest do co-

z. 1900  

i i eksploatacyjnymi 
zb
e

9

G i  
nale , 
z d

1
nosi Gmina Kolsko wykonując przedmiot porozu-
m n

te

nik Nr 2 

 
Wykaz dró m

 
Lp. Nr drogi Nazw D g

w obrębie niebezpiecznych łuków drogo-
wych, 

- na wzniesieniach i spadkach o pochyleniu 
powyżej 4%, 

- lub według zaleceń Zamawiającego. 

6.4. Zwalczaniu i likwidacji śliskości pośniegowej 
oraz gołoledzi p 7

wo - solnej w proporcji 1 : 4. 

6.5. Odśnieżaniu dróg i ulic, w zakres k
chodzą: 

odśnieżanie nawierzchni jezdni dróg i ulic, 

- oczyszczenie z piasku i śniegu w przypadkach 
koniecznych nawierzchni jezdni w trakcie zi-
mowego utrzymania ze szczególnym 
uwzględnieniem
czenie przejść dla pieszych i przejazdów kole-
jowych. 

Jednorazowym oczyszczeniu z piasku na-
zchni ulic w terenie zabudowanym po zakoń

n
z

niu zimowego utrzymania w terminie do  
30 kwietnia 2006r. Miejsce składowania piasku 
zapewnia Gmina Kolsko oraz ponosi koszty z tym 
związane. 

7. Rozpoczęcie wykonywania przedmiotu po-
rozumienia: 

. Wykonywanie przedmiotu porozumienia nale-
ży rozpoczynać w chwili wystąpienia niesprzyjają-

m

do p

cych warunków atmosferycznych, powodujących 
konieczność: 

- odśnieżania, 

- likwidacji gołoledzi, 

- likwidacji śliskości pośniegowej. 

 Gmina Kolsko przekazuje na bieżąco informa-
cje o stanie dróg ich przejezdności i sytuacji na 
drogach. 

7.3. W trakcie prowadzenia akcji zimowego utrzy-
mania Gmina Kolsko zobowi
dziennego przekazywania w godz. 700 - 800 mel-
dunków z przebiegu akcji (w przypadku wystąpie-
nia warunków ekstremalnych także w god
- 2000). 

8. Sprzęt i materiał uszorstniającym wraz z ob-
sługą. materiałami pędnym

ie ędny do zimowego utrzymania dróg i ulic 
ap wnia Gmina Kolsko. 

. Odpowiedzialność. 

m na Kolsko ponosi pełną odpowiedzialność za
żyte wykonanie przedmiotu porozumienia

go nie z jego opisem. 

0. Dotacja zawiera wszystkie koszty. które po-

ie ia, m.in.: koszty robocizny, sprzętu, zakupu 
a riałów, paliwa, koszty ogólne. 

Załącz
orozumienia zawartego w dniu 16 listopada 2005r. 

pomiędzy Powiatem Nowosolskim 
a Gminą Kolsko 

g powiatowych na terenie G iny Kolsko do zimowego utrzymania 

a drogi łu ość Od km Do km Standard 
1. 1022 F Nowy Jaromierz - Kolsko 8,861 1,290 10,151 4 
2. dno 1021 F Jesiona - Jesionka - Ru 2,960 0,000 2,960 4 
3. 1023 F Konotop - Mesze 3,270 0,000 3,270 5 
4. 1019 F Radzyń - Józefów - Lubiatów 1,665 0,000 1,665 5 
5. 1020 F Kolsko - Tyrszeliny - Sławocin 3,730 0,000 3,730 4 

Raz               20,486km em:                                                                                                                           
 
Razem w gminie Kolsko do zimowego utrzymania dr
15,

 

 

 

 

óg jest: 20,486km w tym: w 4 standardzie: 

 

551km, w 5 standardzie: 4,935km. 
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Załącznik Nr 2 
porozumienia zawartego  

owosolskim 

 usuwania gołoledzi na dro-

śliskości prowadzone jest przez posypanie 
tylko wyznaczonych miejsc decydujących o moż-
liwości ruchu, takich jak np.: skrzyżowania z inn
mi drogami i liniami kolejowymi, przystanki ko-
munikacyjne, odcinki dróg o pochyleniu podłuż-
nym ponad 4%, obręb niebezpiecznych łuków. 
Zakładany cz
kraczać 4 godzin po ustaniu opadów, 
do zcz ntensywn ozosta-
ni  je y dnia-
jących ruch samochodów osobowych. Zwalczanie 
śli ści p on a-
cz ch  kraczającym  
3 zin rd  
śli ść. 

Jez

yć 8 godzin po ustaniu 
opa ści prowadzone jest 
prz czonych miejsc - w cza-

 śniegu, utrudnienia dla 
ruchu pojazdów, 

raz możliwość 
przerw w ruchu trwających do 8 godzin. Na dro-
gach tych zwalczanie śliskości pro

ruchu pojazdów

6. Standard 

nterwencyj-
ne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnie 

 po żaniu w miejscach wyznaczo-
 P  Z ó czo-

nej pracy sprzęt ępu zdni śnieg luźny, 
zaje  i n nież ość 
wyst a zas  go walczanie szel-
kich rodzajów śl w m h wyznac ych 
do 2  po w niu żenia. 
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do 
w dniu 16 listopada2005r. 

pomiędzy Powiatem N
a Gminą Kolsko 

 
„Zasady obniżania i

gach zarządzanych przez Powiatowy Zarząd Dróg 
w Nowej Soli” 

Opis standardów zimowego utrzymania dróg 

4. Standard 

Jezdnia jest odśnieżona na całej szerokości. Zwal-
czanie 

y- wyłącznie w miejscach decydujących o możliwości 

as odśnieżenia drogi - nie może prze-
z tym że, 

Jezdnia jest zaśnieżona. Prowadzi się i

pus
e na

a się po i
zdni lokaln

ych opadach p
ków” śniegu uch „języ tru

sko rowadz e jest przez posypanie wyzn
ony miejsc - w czasie nie prze
god od stwie zenia zjawiska powodującego
sko

5. Standard 

dnia odśnieżona na całej szerokości, zwalczanie 
śliskości ograniczone jest do wyznaczonych miejsc 
jak w standardzie 4. Zakładany czas odśnieżania 
drogi nie może przekrocz

dów. Zwalczanie ślisko
ez posypywanie wyzna

sie nie przekraczającym 4 godzin od stwierdzenia 
zjawiska powodującego śliskość. Zakłada się po 
intensywnych opadach

między innymi występowanie na 
jezdni po zakończeniu pracy sprzętu zajeżdżonej 
warstwy śniegu, odśnieżanie drogi przy intensyw-
nych opadach tylko na szerokość jednego pasa 
ruchu, z wykonaniem mijanek o

wadzone jest 

. 

posypane
nych

 odśnie
ow przez iatowy arząd Dr

j
g. Po zakoń

u wyst
abój ś

e na je
ny, istnieje możdżony żliw

ąpieni p do 24 dzin. Z  w
iskości iejscac zon

 godzin ykona odśnie
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