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ROZPORZĄDZENIE NR 52 
WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 
z dnia 20 lipca 2006r. 

 
zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu 

 
Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92, 
poz. 880, Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087) zarzą-
dza się co następuje: 

§1. W rozporządzeniu Nr 3 Wojewody Lubuskie-
go z dnia 17 lutego 2005r. w sprawie obszarów chro-
nionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 9, 
poz. 172) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 w ust. 1: 

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

          „2 – Puszcza Barlinecka” – obszar o po-
wierzchni 26.672ha położony w gminach: 
Kłodawa – 10.516ha, Lubiszyn – 5.006ha, 
Santok – 3.050ha, Strzelce Krajeńskie  
– 7.700ha, Zwierzyń – 400ha,” 

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

          „5 – Gorzowsko – Krzeszycka Dolina Warty”  
– obszar o powierzchni 15.086ha położony 
w gminach: Bogdaniec – 7.660ha, Deszczno 
– 343ha, Krzeszyce – 6.028ha, Lubiszyn  
– 7ha, Słońsk – 221ha, Witnica – 827ha,” 

c) pkt 28 otrzymuje brzmienie: 

„25 – Dolina Bobru – obszar o powierzchni 
13.131ha położony w gminach: Dąbie  
– 1.800ha, Żagań - 2.753ha, Bobrowice  
– 3.320ha, Krosno Odrzańskie – 255ha, Ma-
łomice – 715ha, Nowogród Bobrzański  
– 2.248ha, Szprotawa – 1.890ha, UM Żagań 
– 150ha,” 

d) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

            Ogólna powierzchnia obszarów chronione-
go krajobrazu wynosi 438.533ha; 

2) w § 4: 

a) w ust. 1 dodaje się punkt 7 o brzmieniu: 

„zakaz, o którym mowa w punkcie 2, nie 
dotyczy przedsięwzięć służących obsłudze 
ruchu komunikacyjnego, turystyce oraz 
przedsięwzięć bezpośrednio związanych  
z rolnictwem i przemysłem spożywczym,” 

b) w ust. 1 dodaje się punkt 8 o brzmieniu: 

„zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, nie 
dotyczy obowiązujących w dniu wejścia w 
życie rozporządzenia miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego,” 

c) w ust. 2 dodaje się punkt 6 o brzmieniu: 

„zakaz, o którym mowa w punkcie 2, nie 
dotyczy przedsięwzięć służących obsłudze 
ruchu komunikacyjnego, turystyce oraz 
przedsięwzięć bezpośrednio związanych  
z rolnictwem i przemysłem spożywczym,” 

d) w ust. 2 dodaje się punkt 7 o brzmieniu: 

„zakaz, o którym mowa w punkcie 5, nie 
dotyczy obowiązujących w dniu wejścia  
w życie rozporządzenia miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzennego,” 

e) w ust. 3 dodaje się punkt 5 o brzmieniu: 

„zakaz, o którym mowa w punkcie 2, nie 
dotyczy przedsięwzięć służących obsłudze 
ruchu komunikacyjnego, turystyce oraz 
przedsięwzięć bezpośrednio związanych  
z rolnictwem i przemysłem spożywczym.” 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upły-
wie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Wicewojewoda Lubuski 
Ireneusz Madej 
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UCHWAŁA NR XLIII/429/06 
RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH 

 
z dnia 30 marca 2006r. 

 
w sprawie szczegó³owych zasad i trybu umarzania wierzytelności gminy i jej jednostek organizacyjnych,  
z tytu³u należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz 

udzielania innych ulg w sp³acie tych należności, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych 
 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 ustawy  
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, ze 
zm.), oraz art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 
249 poz.2104, ze zm.) uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwa³a określa szczegó³owe zasady uma-
rzania, odraczania terminu zap³aty oraz roz-
k³adania na raty wierzytelności gminy i jednostek 
organizacyjnych gminy, z tytu³u należności pie-
niężnych, do których nie stosuje się przepisów 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja 
podatkowa, zwanych dalej „wierzytelnościami” 
wobec osób fizycznych, osób prawnych, a także 
jednostek organizacyjnych nie posiadających oso-
bowości prawnej, zwanych dalej „d³użnikami”. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) wierzytelności – oznacza to należność g³ówną 
lub odsetki za zw³okę albo kary umowne, przy 
czym kwoty wierzytelności tego samego 
d³użnika wynikające z różnych tytu³ów nie 
ulegają kumulacji; 

2) trudnej sytuacji materialnej – oznacza to: 

a) w odniesieniu do osób fizycznych nie 
prowadzących dzia³alności gospodarczej 
oraz przedsiębiorców opodatkowanych na 
zasadach określonych w przepisach o zry-
cza³towanym podatku dochodowym od 
niektórych przychodów osiąganych przez 
osoby fizyczne - udokumentowany przez 
d³użnika stan faktyczny, z którego wynika, 
że średniomiesięczny ³ączny dochód, za 
rok poprzedzający z³ożenie kompletnego 
wniosku, nie przekracza 200% zweryfiko-
wanego kryterium dochodowego określo-
nego w ustawie o pomocy spo³ecznej  
z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. Nr 65 poz. 
593), 

b) w odniesieniu do przedsiębiorców nie 
wymienionych w lit. a, osób prawnych 
oraz innych jednostek organizacyjnych nie 
mających osobowości prawnej – udoku-
mentowany przez d³użnika stan faktyczny, 
z którego wynika, że wielkość niepokrytej 
straty z lat ubieg³ych ³ącznie z wynikiem 
roku bieżącego przewyższa 50% wartości 

kapita³u zak³adowego (wartości majątku)  
i wielkość straty w ostatnim roku obroto-
wym przewyższa 25% wartości kapita³u 
zak³adowego (wartości majątku); 

3) kompletnym wniosku – oznacza to wniosek 
zawierający wszystkie dokumenty niezbędne 
do merytorycznego i ostatecznego rozstrzy-
gnięcia sprawy; 

4) uldze – oznacza to umorzenie, roz³ożenie na 
raty lub odroczenie terminu zap³aty wierzy-
telności oraz naliczanie obniżonej kwoty 
oprocentowania w przypadku odroczenia 
terminu zap³aty lub roz³ożenia na raty; 

5) kwocie naliczonego oprocentowania - ozna-
cza to wartość kwotową, obliczoną wed³ug 
ustalonego w uchwale wzoru; 

6) stracie bilansowej - oznacza to samodzielną 
kategorię ekonomiczną wynikającą z rachun-
ku zysków i strat, nadwyżkę kosztów rachun-
kowych nad osiągniętymi przychodami sta-
nowiącymi przychód w rozumieniu ustawy  
o rachunkowości; 

7) stracie podatkowej - oznacza to nadwyżkę 
poniesionych w danym okresie kosztów uzy-
skania przychodu nad przychodami w rozu-
mieniu przepisów podatkowych; 

8) kosztach postępowania - oznacza to op³aty 
sądowe, pocztowe, telefoniczne, koszty czyn-
ności przygotowawczych, og³oszeń oraz inne 
niezbędne koszty poniesione w celu przymu-
sowego dochodzenia zap³aty wierzytelności; 

9) kosztach egzekucyjnych – oznacza to op³aty 
egzekucyjne i zwrot wydatków gotówkowych 
komornika poniesionych w toku egzekucji,  
w zakresie niezbędnym do celowego prze-
prowadzenia egzekucji, określonych ustawą  
z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach są-
dowych i egzekucji (Dz. U. z 1997r. Nr 133 
poz. 882 z późn. zm.); 

10) dochodzie – oznacza to w odniesieniu do osób 
fizycznych - przychód pomniejszony o obciąże-
nia podatkiem dochodowym, sk³adki na ubez-
pieczenie zdrowotne i spo³eczne oraz obciąże-
nia alimentacyjne świadczone na rzecz innych 
osób. 
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§ 3. 1. Do udzielania ulg w sp³acie wierzytelno-
ści uprawnieni są: 

a) Burmistrz S³ubic, jeżeli kwota wierzytelności 
nie przekracza kwoty 100.000z³, 

b) Burmistrz S³ubic, po uzyskaniu pozytywnej 
opinii Rady Miejskiej w S³ubicach, jeżeli kwo-
ta wierzytelności przekracza 100.000z³, 

c) dyrektorzy gminnych jednostek organizacyj-
nych, jeżeli kwota wierzytelności nie przekra-
cza 5.000z³. 

§ 4 1. Wierzytelność może zostać umorzona  
w ca³ości lub w części, jeżeli ustalone w toku po-
stępowania wyjaśniającego okoliczności wykażą, 
że: 

a) d³użnik znajduje się w trudnej sytuacji mate-
rialnej, 

b) wierzytelność nie zosta³a zaspokojona w toku 
zakończonego postępowania likwidacyjnego 
lub upad³ościowego, lub sąd odrzuci³ wnio-
sek o og³oszenie upad³ości w związku z bra-
kiem środków wystarczających na pokrycie 
kosztów postępowania upad³ościowego, 

c) nie można ustalić d³użnika, d³użnik zmar³ lub 
zosta³ wykreślony z w³aściwego rejestru osób 
prawnych nie pozostawiając żadnego majątku 
i nie można ustalić jego następców praw-
nych, 

d) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że  
w postępowaniu mającym na celu przymu-
sowe zaspokojenie wierzytelności nie uzyska 
się kwoty wyższej od kosztów postępowania, 

e) wszczęcie egzekucji okaza³o się niemożliwe 
albo by³oby bezcelowe wobec stwierdzenia, 
że kwota uzyskana z egzekucji nie pokry-
wa³aby kosztów egzekucyjnych, 

f) egzekucja okaza³a się bezskuteczna. 

2. Umorzenie wierzytelności w odniesieniu do 
przedsiębiorców prowadzących zak³ad pracy chro-
nionej może mieć miejsce w sytuacji, gdy  
w z³ożonym wniosku przedsiębiorca udokumentu-
je, że zap³ata wierzytelności spowodowa³aby ko-
nieczność trwa³ego zmniejszenia zatrudnienia 
osób niepe³nosprawnych lub, że wystąpi³a strata 
bilansowa i podatkowa wykazana w sprawozdaniu 
finansowym i deklaracji podatkowej za rok po-
przedzający z³ożenie kompletnego wniosku. 

3. W przypadkach uzasadnionych ważnymi 
względami spo³ecznymi organizacjom pozarządo-
wym prowadzącym dzia³alność spo³ecznie uży-
teczną można umorzyć wierzytelność w ca³ości lub 
części jeżeli: 

a) w wyniku przeprowadzonego postępowania 
wyjaśniającego wykażą, iż uregulowanie zo-

bowiązania spowoduje znaczne ograniczenie 
lub zaprzestanie prowadzenia dzia³alności 
statutowej, 

b) niemożność świadczenia jest wynikiem czyn-
ników od nich niezależnych. 

4. Umorzenie wierzytelności w przypadkach 
określonych w pkt 1 lit a, b, d, e i f oraz pkt 2, 3 
może nastąpić na wniosek dłużnika, a w przypad-
kach określonych w pkt 1 lit b, c, d, e i f również 
urzędu. 

5. Decyzja o umorzeniu wierzytelności musi 
być poprzedzona postępowaniem wyjaśniającym, 
które wykaże przynajmniej jedną z przes³anek 
umorzenia wymienionych w pkt 1, 2, 3. 

6. Jeżeli umorzenie dotyczy części wierzytelno-
ści, w decyzji oznacza się termin zap³aty pozosta³ej 
części wierzytelności. Decyzja o umorzeniu wierzy-
telności powinna zawierać postanowienie, że  
w razie niedotrzymania terminu sp³aty pozosta³ej 
części wierzytelności następuje wygaśnięcie decy-
zji. 

7. Umorzenie wierzytelności w przypadku gdy 
obok d³użnika są zobowiązane inne osoby może 
nastąpić tytko wtedy, gdy warunki umorzenia 
wymienione w pkt 1, 2, 3 zachodzą wobec wszyst-
kich zobowiązanych. 

§ 5. 1. W przypadkach uzasadnionych ważnymi 
względami spo³ecznymi lub gospodarczymi osoby 
i organy wymienione w § 3, na wniosek d³użnika 
mogą jednorazowo odraczać terminy zap³aty 
ca³ości lub części wierzytelności, lub roz³ożyć 
p³atność ca³ości lub części wierzytelności na raty 
na okres nie d³uższy niż 24 miesiące, a w przypad-
ku gdy wierzytelność powsta³a z tytu³u najmu lo-
kali mieszkalnych na okres do 36 miesięcy, licząc 
od dnia zawarcia porozumienia. 

2. Od wierzytelności, których termin zap³aty 
odroczono lub których sp³atę roz³ożono na raty, 
pobiera się 50% odsetek ustawowych obowiązują-
cych w dniu z³ożenia wniosku o ulgę. 

3. Odsetki, które powsta³y do dnia z³ożenia 
wniosku o ulgę rozk³adane są na taką samą ilość 
rat, jak należność g³ówna, nie podlegają oprocen-
towaniu i p³atne są w tych samych terminach. 

4. Naliczanie kwoty oprocentowania, o którym 
mowa w pkt 2 następuje wg wzoru: 

                           X = 
100365x

AxBxwxC
 

gdzie: 

X – kwota naliczonego oprocentowania od należ-
ności g³ównej, 

A – należność odroczona lub kwota raty, 
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B – liczba dni od dnia z³ożenia wniosku nie wcze-
śniej niż od dnia wymagalności wierzytelności  
o terminu p³atności odroczonej należności lub 
raty, 

w – wspó³czynnik obniżenia oprocentowania okre-
ślony w pkt 2, 

C – stopa odsetek ustawowych z dnia z³ożenia 
wniosku o ulgę wyrażona w procentach, 

365 – liczba dni w roku. 

5. Porozumienie powinno zawierać postano-
wienie o natychmiastowej wymagalności wierzy-
telności wraz z odsetkami ustawowymi, jeżeli 
d³użnik nie sp³aci w terminie albo w pe³nej wyso-
kości wierzytelności, której termin p³atności odro-
czono albo nie sp³aci w pe³nej wysokości ustalo-
nych rat. 

§ 6. 1. Umorzenie wierzytelności następuje  
w formie decyzji, a udzielenie ulg, o których mowa 
w § 5 , następuje w formie porozumienia. 

2. Decyzje w sprawie umorzenia mają charak-
ter ostateczny i podlegają doręczeniu wniosko-
dawcy, z wyjątkiem decyzji o umorzeniu określo-
nej w § 4 pkt 1 lit. c, którą pozostawia się w aktach 
sprawy. Decyzje o umorzeniu stanowią podstawę 
do dokonania odpisu w księgach rachunkowych. 

§ 7. Udzielanie ulg w postaci umarzania, odra-
czania i rozk³adania na raty na wniosek podmiotu 
prowadzącego dzia³alność gospodarczą, bez wzglę-

du na formę organizacyjno - prawną następuje 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 
2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących 
pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz.1291). 

§ 8. 1. Burmistrz S³ubic przedstawia Radzie 
Miejskiej wykaz osób prawnych i fizycznych, któ-
rym umorzono wierzytelności oraz udzielono in-
nych ulg w trybie określonym uchwa³ą na kwotę 
500z³ i powyżej oraz zbiorczą informację o wyso-
kości wszystkich umorzonych wierzytelności oraz 
innych udzielonych ul, wg wzorów określonych  
w za³ącznikach Nr 1 i 2. 

2. Informacje są sporządzane wed³ug stanu na 
dzień 31 grudnia każdego roku kalendarzowego,  
w terminie do 30 kwietnia następnego roku. 

§ 9. Traci moc uchwa³a Nr IV/41/03 Rady Miej-
skiej w S³ubicach z dnia 7 lutego w sprawie szcze-
gólnych zasad i trybu umarzania wierzytelności 
gminy i jednostek organizacyjnych gminy z tytu³u 
należności pieniężnych, do których nie stosuje się 
przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz 
udzielania innych ulg w sp³acaniu tych należności. 

§ 10. Wykonanie uchwa³y powierza się Burmi-
strzowi S³ubic. 

§ 11. Uchwa³a wchodzi w życie po up³ywie 14 
dni od og³oszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Tomasz Ciszewicz 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XLIII/429/06 
Rady Miejskiej w Słubicach 

z dnia 30 maja 2006r. 
 
 

Realizacja uchwały 
Kwota zaległości 

Kwota umorzenia 
Kwota odroczenia 
terminu płatności 

Kwota rozłożenia na raty 
L.p. 

Nazwa 
dłużnika 

Tytuł 
zadłużenia 

należność 
główna 

odsetki  
i należności 

uboczne 

należność 
główna 

odsetki  
i należności 

uboczne 

należność 
główna 

odsetki  
i należności 

uboczne 

należność 
główna 

odsetki  
i należności 

uboczne 

Liczba 
rat 

Termin 
odroczenia, 

rozłożenia na 
raty (ostatnia 

rata) 

1             2 3 4a 4b 5a 5b 6a 6b 7a 7b 8 9
             

 
 

Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XLIII/429/06 
Rady Miejskiej w Słubicach 

z dnia 30 maja 2006r. 
 

Realizacja uchwały 
Kwota zaległości 

Kwota umorzenia Kwota odroczenia terminu 
płatności Kwota rozłożenia na raty 

L.p. 
Tytuł 

zadłużenia 
Ilość 

dłużników 
należność 

główna 
odsetki i należności 

uboczne 
należność 

główna 
odsetki  

i należności 
uboczne 

należność 
główna 

odsetki  
i należności 

uboczne 
należność 

główna 
odsetki  

i należności 
uboczne 

1           2 3 4a 4b 5a 5b 6a 6b 7a 7b
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1191 
UCHWAŁA NR LXVI/589/06 

RADY MIASTA ZIELONA GÓRA 

z dnia 30 maja 2006r. 

w sprawie zmiany Statutu Miasta Zielona Góra 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 40 ust. 2 pkt 
1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 – tekst 
jednolity z późn. zm.) w związku z art. 92 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592  
– tekst jednolity z późn. zm.) uchwala się, co na-
stępuje: 

§ 1. W Statucie Miasta Zielona Góra uchwalo-
nym uchwałą Nr XXIX/267/04 Rady Miasta Zielona 
Góra z dnia 31 sierpnia 2004r. (Dz. Urz. Woj. Lub. 
Nr 78, poz. 1200) w § 55 dodaje się ust. 3 o treści: 

„§ 55. 3. Projekt uchwały Rada Miasta rozpatruje 
najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od dnia złoże-
nia w Biurze Rady Miasta”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezy-
dentowi Miasta. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 
dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Stanisław Domaszewicz 

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

 
1192 

UCHWAŁA NR LXVI/594/06 
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA 

z dnia 30 maja 2006r. 

w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów 

Na podstawie art. 17 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 7 
września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004r. 
Nr 256, poz. 2572 – tekst jednolity z późn. zm.) po 
uzyskaniu pozytywnej opinii Lubuskiego Kuratora 
Oświaty uchwala się, co następuje: 

 

Rozdział 1 

Sieć szkół podstawowych oraz granice ich obwodów 

§ 1. Ustala się następujący plan sieci publicz-
nych szkół podstawowych prowadzonych przez 
miasto Zielona Góra. 

Lp. Nazwa szkoły danego typu Siedziba szkoły 
1 2 3 
1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zielonej Górze ul. Stefana Wyszyńskiego 17; 

2) 
Zespół Edukacyjny Nr 1 im. Jeana de la Fontaina w Zielo-
nej Górze 
Szkoła Podstawowa Nr 5 

ul. Truskawkowa 12; 

3) 
Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Władysława Broniewskiego 
w Zielonej Górze 

ul. Stanisława Moniuszki 19; 

4) 
Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Jana Brzechwy w Zielonej 
Górze ul. Kąpielowa 7; 

5) 
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej 
Górze 
Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Janusza Kusocińskiego 

ul. Stanisława Wyspiańskiego 21; 

6) 
Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Kornela Makuszyńskiego w Zielonej Górze ul. Spawaczy 3d; 

7) 
Szkoła Podstawowa Nr 14 im. Adama Mickiewicza  
w Zielonej Górze 

ul. Jaskółcza 66; 

8) 
Szkoła Podstawowa Nr 15 im. 4 Dywizji Piechoty Wojska 
Polskiego w Zielonej Górze 

ul. Lisia 37; 

9) 
Zespół Edukacyjny Nr 2 w Zielonej Górze 
Szkoła Podstawowa Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Gen. Władysława Sikorskiego 

ul. Leopolda Staffa 10; 
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1 2 3 

10) 
Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Arkadego Fiedlera w Zielo-
nej Górze 

ul. Francuska 10; 

11) 
Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Karola Wojtyły w Zielonej 
Górze ul. Osiedle Pomorskie 13; 

12) 

Zespół Szkół Ekologicznych im. Unii Europejskiej w Zielo-
nej Górze 
Ekologiczna Szkoła Podstawowa Nr 22 z Oddziałami Inte-
gracyjnymi 

ul. Francuska 25a. 

 

§ 2. W skład sieci publicznych szkół podsta-
wowych w Zielonej Górze wchodzi również Pu-
bliczna Szkoła Podstawowa Nr 7 z siedzibą przy 
ulicy Zielonogórskiej 5 prowadzona przez osobę 
fizyczną. 

§ 3. Obwód Szkoły Podstawowej Nr 1 obejmu-
je ulice: 

1) Anieli Krzywoń – całą ulicę; 

2) Armii Krajowej – całą ulicę; 

3) Festiwalową – całą ulicę; 

4) Leopolda Okulickiego – całą ulicę; 

5) Łużycką – od numeru 6 do 28 (parzyste); 

6) Majora Henryka Sucharskiego – całą ulicę; 

7) Monte Cassino – całą ulicę; 

8) Powstańców Warszawy – całą ulicę; 

9) Ptasią – od numeru 32 do 42 (parzyste); 

10) Ptasią – od numeru 21 do 55 (nieparzyste); 

11) Stefana Wyszyńskiego – od numeru 6 do 10 
(parzyste); 

12) Stefana Wyszyńskiego – od numeru 11 do 30 
(parzyste i nieparzyste); 

13) Studzianki – całą ulicę; 

14) Świętych Cyryla i Metodego – całą ulicę; 

15) Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” – od numeru 
2 do 48 (parzyste); 

16) Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” – od numeru 
65 do 91 (nieparzyste); 

17) Witebską – całą ulicę. 

§ 4. Obwód Szkoły Podstawowej Nr 5 obejmu-
je ulice: 

1) Amarantową – całą ulicę; 

2) Beżową – całą ulicę; 

3) Białą – całą ulicę; 

4) Błękitną – całą ulicę; 

5) Błotną – całą ulicę; 

6) Bordową – całą ulicę; 

7) Borówkową – całą ulicę; 

8) Brązową – całą ulicę; 

9) Bukową – całą ulicę; 

10) Chłodną – całą ulicę; 

11) Chynowską – całą ulicę; 

12) Dębową – całą ulicę; 

13) Fioletową – całą ulicę; 

14) Grafitową – całą ulicę; 

15) Granatową – całą ulicę; 

16) Gorzowską – całą ulicę; 

17) Grzybową – całą ulicę; 

18) Jastrzębią – całą ulicę; 

19) Jesienną – całą ulicę; 

20) Jeżynową – całą ulicę; 

21) Jodłową – całą ulicę; 

22) Karminową – całą ulicę; 

23) Kolorową – całą ulicę; 

24) Kostrzyńską – całą ulicę; 

25) Kremową – całą ulicę; 

26) Krępowską – całą ulicę; 

27) Lazurową – całą ulicę; 

28) Łużycką – całą ulicę; 

29) Mahoniową – całą ulicę; 

30) Malinową – całą ulicę; 

31) Michała Drzymały – całą ulicę; 

32) Międzyrzecką – całą ulicę; 

33) Modrą – całą ulicę; 

34) Niebieską – całą ulicę; 

35) Oliwkową – całą ulicę; 

36) Orzechową – całą ulicę; 

37) Pastelową – całą ulicę; 
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38) Pistacjową – całą ulicę; 

39) Platynową – całą ulicę; 

40) Pomarańczową – całą ulicę; 

41) Popielatą – całą ulicę; 

42) Poziomkową – całą ulicę; 

43) Poznańską – całą ulicę; 

44) Purpurową – całą ulicę; 

45) Różową – całą ulicę; 

46) Seledynową – całą ulicę; 

47) Siwą – całą ulicę; 

48) Słubicką – całą ulicę; 

49) Sosnową – całą ulicę; 

50) Srebrną – całą ulicę; 

51) Szkarłatną – całą ulicę; 

52) Szpakową – całą ulicę; 

53) Tęczową – całą ulicę; 

54) Truskawkową – całą ulicę; 

55) Waniliową – całą ulicę; 

56) Złotą – całą ulicę; 

57) Żółtą – całą ulicę; 

58) Żurawinową – całą ulicę. 

§ 5. Obwód Szkoły Podstawowej Nr 6 obejmu-
je ulice: 

1) 30 Maja 1960r.  – całą ulicę; 

2) Adama Mickiewicza – całą ulicę; 

3) Aleję Konstytucji 3 Maja – całą ulicę; 

4) Aleję Niepodległości – całą ulicę; 

5) Artura Grottgera – całą ulicę; 

6) Bankową – całą ulicę; 

7) Bohaterów Westerplatte – całą ulicę; 

8) Ciesielską – całą ulicę; 

9) Długą – od numeru 3 do 18 (parzyste i niepa-
rzyste); 

10) dr. Pieniężnego – całą ulicę; 

11) Drzewną – całą ulicę; 

12) Generała Jakuba Jasińskiego – całą ulicę; 

13) Generała Józefa Sowińskiego – całą ulicę; 

14) Generała Władysława Sikorskiego – całą uli-
cę; 

15) Jana Sobieskiego – całą ulicę; 

16) Jedności – od numeru 1 do 92 (parzyste i nie-
parzyste); 

17) Józefa Ignacego Kraszewskiego – całą ulicę; 

18) Kaspra Twardowskiego – całą ulicę; 

19) Kazimierza Lisowskiego – całą ulicę; 

20) Kazimierza Wielkiego – całą ulicę; 

21) Kościelną – całą ulicę; 

22) Krawiecką – całą ulicę; 

23) Księdza Piotra Wawrzyniaka – całą ulicę; 

24) Kupiecką – od numeru 1 do 30 (parzyste i nie-
parzyste); 

25) Licealną – całą ulicę; 

26) Mariacką – całą ulicę; 

27) Masarską – całą ulicę; 

28) Mieszka I – całą ulicę; 

29) Mikołaja Kopernika – całą ulicę; 

30) Owocową – całą ulicę; 

31) Piotra Skargi – całą ulicę; 

32) Plac Bohaterów – całą ulicę; 

33) Plac Jana Matejki – całą ulicę; 

34) Plac. ks. biskupa Wilhelma Pluty – całą ulicę; 

35) Plac Pocztowy – całą ulicę; 

36) Plac Słowiański – całą ulicę; 

37) Pod Filarami – całą ulicę; 

38) Pod Topolami – całą ulicę; 

39) Przemysłową – całą ulicę; 

40) Stanisława Moniuszki – całą ulicę; 

41) Stary Rynek – całą ulicę; 

42) Stefana Żeromskiego – całą ulicę; 

43) Średnią – całą ulicę; 

44) Św. Jadwigi – całą ulicę; 

45) Tylną – całą ulicę; 

46) Zieloną – całą ulicę. 

§ 6. Obwód Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 7 
obejmuje ulice: 

1) Akademicką  – całą ulicę; 

2) Armii Ludowej – całą ulicę; 

3) Bolesława Krzywoustego – całą ulicę; 

4) Braniborską – całą ulicę; 

5) Ceglaną – całą ulicę; 
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6) Chmielną – całą ulicę; 

7) Gajową – całą ulicę; 

8) Glinianki – całą ulicę; 

9) Górną  – całą ulicę; 

10) Gronową – całą ulicę; 

11) Grzegorza Zarugiewicza – całą ulicę; 

12) Henryka Siemiradzkiego – całą ulicę;  

13) Kingi – całą ulicę; 

14) Kombatantów – całą ulicę; 

15) Kościuszkowców – całą ulicę; 

16) Krótką – całą ulicę; 

17) Letnią – całą ulicę; 

18) Lubuską – całą ulicę; 

19) Lwowską – całą ulicę; 

20) Miłą – całą ulicę; 

21) Nad Łąkami – całą ulicę; 

22) Niecałą – całą ulicę; 

23) Osiedlową – całą ulicę; 

24) Piaskową – całą ulicę; 

25) Piękną – całą ulicę; 

26) Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego – całą uli-
cę; 

27) Podgórną – od numeru 1 do 111 (parzyste  
i nieparzyste); 

28) Przecznicę – całą ulicę; 

29) Sorbską – całą ulicę;  

30) Spokojną – całą ulicę;  

31) Szosę Kisielińską – całą ulicę;  

32) Tkacką – całą ulicę;  

33) Wazów – od numeru 5 do 38 (parzyste i nie-
parzyste); 

34) Wileńską – całą ulicę; 

35) Władysława IV – całą ulicę; 

36) Władysława Łokietka – całą ulicę; 

37) Wrocławską – całą ulicę; 

38) Zielonogórską – całą ulicę; 

39) Zielony Las – całą ulicę; 

40) Zyty – całą ulicę. 

§ 7. Obwód Szkoły Podstawowej Nr 8 obejmu-
je ulice: 

1) Agatową  – całą ulicę; 

2) Aleksandra Czekanowskiego – całą ulicę; 

3) Alfreda Nobla – całą ulicę; 

4) Ametystową – całą ulicę; 

5) Azaliową – całą ulicę; 

6) Boczną – całą ulicę; 

7) Bolka i Lolka – całą ulicę; 

8) Bratkową – całą ulicę; 

9) Brylantową – całą ulicę; 

10) Budowlaną – całą ulicę; 

11) Bursztynową – całą ulicę; 

12) Calineczki – całą ulicę;  

13) Chabrową – całą ulicę; 

14) Daliową – całą ulicę; 

15) Diamentową – całą ulicę; 

16) Dożynkową – całą ulicę; 

17) Fiołkową – całą ulicę; 

18) Gabriela Narutowicza – całą ulicę; 

19) Goździkową – całą ulicę; 

20) Henryka Arctowskiego – całą ulicę; 

21) Ignacego Domeyki – całą ulicę; 

22) Ignacego Łukasiewicza – całą ulicę; 

23) Irysową – całą ulicę; 

24) Jagodową – całą ulicę; 

25) Jałowcową – całą ulicę; 

26) Jana Czerskiego – całą ulicę; 

27) Jana Heweliusza – całą ulicę; 

28) Janusza Groszkowskiego – całą ulicę; 

29) Jarzębinową – całą ulicę; 

30) Jasia i Małgosi – całą ulicę; 

31) Jaśminową – całą ulicę; 

32) Jęczmienną – całą ulicę; 

33) Jędrzeja Śniadeckiego – całą ulicę; 

34) Jędrzychowską – całą ulicę; 

35) Kaczeńcową – całą ulicę; 

36) Kalinową – całą ulicę; 

37) Karola Olszewskiego – całą ulicę; 

38) Kasztanową – całą ulicę; 

39) Kazimierza Funka – całą ulicę; 

40) Kąpielową – całą ulicę; 
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41) Kiełpińską – całą ulicę; 

42) Konopną – całą ulicę; 

43) Konwaliową – całą ulicę; 

44) Kopciuszka – całą ulicę; 

45) Koralową – całą ulicę; 

46) Krasnoludków – całą ulicę; 

47) Krokusową – całą ulicę; 

48) Królewny Śnieżki – całą ulicę; 

49) Krzywą – całą ulicę; 

50) Kubusia Puchatka – całą ulicę; 

51) Lawendową – całą ulicę; 

52) Leopolda Infelda – całą ulicę; 

53) Leszczynową – całą ulicę; 

54) Liliową – całą ulicę; 

55) Makową – całą ulicę; 

56) Mieczykową – całą ulicę; 

57) Misia Uszatka – całą ulicę; 

58) Mokrą – całą ulicę; 

59) Nagietkową – całą ulicę; 

60) Nowojędrzychowską – całą ulicę; 

61) Oskara Kolberga – całą ulicę; 

62) Pawła Strzeleckiego – całą ulicę; 

63) Perłową – całą ulicę; 

64) Pinokia – całą ulicę; 

65) Piotrusia Pana – całą ulicę; 

66) Podwójną – całą ulicę; 

67) Przyrodniczą – całą ulicę; 

68) Pszenną – całą ulicę; 

69) Rezedową – całą ulicę; 

70) Roberta Kocha – całą ulicę; 

71) Rolniczą – całą ulicę; 

72) Rubinową – całą ulicę; 

73) Rumiankową – całą ulicę; 

74) Rzepakową – całą ulicę; 

75) Sasankową – całą ulicę; 

76) Słonecznkową – całą ulicę; 

77) Słowiczą – całą ulicę; 

78) Stokrotkową – całą ulicę; 

79) Stolarską – całą ulicę; 

80) Storczykową – całą ulicę; 

81) Szafirową – całą ulicę; 

82) Szmaragdową – cała ulicę; 

83) Tulipanową – całą ulicę; 

84) Turkusową – całą ulicę; 

85) Wacława Sierpińskiego – całą ulicę; 

86) Warzywną – całą ulicę; 

87) Wierzbową – całą ulicę; 

88) Winną – całą ulicę; 

89) Wronią – całą ulicę; 

90) Zawilcową – całą ulicę; 

91) Zawiszy Czarnego – całą ulicę; 

92) Zbożową – całą ulicę; 

93) Złotej Rybki – całą ulicę; 

94) Zygmunta Wróblewskiego – całą ulicę; 

95) Żytnią – całą ulicę. 

§ 8. Obwód Szkoły Podstawowej Nr 10 obej-
muje ulice: 

1) Amelii – całą ulicę; 

2) Billewiczówny – całą ulicę; 

3) Bolesława Chrobrego - całą ulicę; 

4) Cichą - całą ulicę; 

5) Dolina Luizy - całą ulicę; 

6) Dolina Zielona - całą ulicę; 

7) Dolną - całą ulicę; 

8) Dziką - całą ulicę; 

9) Generała Józefa Bema - całą ulicę; 

10) Hugo Kołłątaja - całą ulicę; 

11) Ketlinga - całą ulicę; 

12) Klementowskich - całą ulicę; 

13) Kmicica - całą ulicę; 

14) Ludwika Waryńskiego - całą ulicę; 

15) Ludwika Zamenhofa - całą ulicę; 

16) Marii Skłodowskiej-Curie - całą ulicę; 

17) Plac Kolejarza - całą ulicę; 

18) Podbipięty - całą ulicę; 

19) Profesora Zygmunta Szafrana - całą ulicę; 

20) Skrzetuskiego - całą ulicę; 

21) Sportową - całą ulicę; 

22) Stanisława Staszica - całą ulicę; 
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23) Stanisława Wyspiańskiego - całą ulicę; 

24) Sulechowską - całą ulicę; 

25) Szwajcarską - całą ulicę; 

26) Tadeusza Konicza - całą ulicę; 

27) Towarową - całą ulicę; 

28) Urszuli - całą ulicę; 

29) Ustronną całą ulicę; 

30) Wazów - od numeru 46 do 74 (parzyste i nie-
parzyste);  

31) Wazów - z numerami pojedynczymi: 78A, 
78B,78C;  

32) Wołodyjowskiego - całą ulicę; 

33) Zagłoby - całą ulicę; 

34) Zakręt - całą ulicę; 

35) Zygmunta Czubińskiego - całą ulicę; 

36) Żabią - całą ulicę. 

§ 9. Obwód Szkoły Podstawowej Nr 11 obej-
muje ulice:  

1) Afrodyty - całą ulicę; 

2) Anny Jagiellonki - całą ulicę; 

3) Apolla - całą ulicę; 

4) Aresa - całą ulicę; 

5) Artemidy - całą ulicę; 

6) Ateny - całą ulicę; 

7) Dekoracyjną - całą ulicę; 

8) Demeter - całą ulicę; 

9) Dionizosa - całą ulicę; 

10) Elektronową - całą ulicę; 

11) Energetyków - całą ulicę; 

12) Franciszka Rzeźniczaka - całą ulicę; 

13) Generała Mariana Langiewicza - całą ulicę;  

14) Harcerską - całą ulicę; 

15) Heliosa - całą ulicę; 

16) Heraklesa - całą ulicę; 

17) Hermesa - całą ulicę; 

18) Hery - całą ulicę; 

19) Jana Zamoyskiego - całą ulicę; 

20) Konstruktorów - całą ulicę; 

21) Lotników - całą ulicę; 

22) Ludową - całą ulicę; 

23) Mechaników - całą ulicę; 

24) Melpomeny - całą ulicę; 

25) Nike - całą ulicę; 

26) Obywatelską - całą ulicę; 

27) Posejdona - całą ulicę; 

28) Potokową - całą ulicę; 

29) Rajską - całą ulicę; 

30) Ruczajową - całą ulicę; 

31) Spawaczy - całą ulicę; 

32) Stefana Batorego - od numeru 39 (nieparzy-
ste);  

33) Stefana Batorego - od numeru 54 (parzyste);  

34) Strumykową - całą ulicę; 

35) Technologów - całą ulicę; 

36) Tomasza Sobkowiaka - całą ulicę; 

37) Trasę Północną - całą ulicę; 

38) Winogradu - całą ulicę; 

39) Zdrojową - całą ulicę; 

40) Zeusa - całą ulicę; 

41) Zygmunta Krasińskiego - całą ulicę; 

42) Źródlaną - całą ulicę. 

§ 10. Obwód Szkoły Podstawowej Nr 14 obej-
muje ulice:  

1) 1 Maja - całą ulicę; 

2) Bartosza Głowackiego - całą ulicę; 

3) Bocianią - całą ulicę; 

4) Botaniczną - całą ulicę; 

5) Browarną - całą ulicę; 

6) Brzozową - całą ulicę; 

7) Czyżykową - całą ulicę; 

8) Długą - od numeru 24 do 36 (parzyste i niepa-
rzyste); 

9) Emilii Plater - całą ulicę; 

10) Fabryczną - całą ulicę; 

11) Generała Madalińskiego - całą ulicę; 

12) Ignacego Krasickiego - całą ulicę; 

13) Jana Kilińskiego - całą ulicę; 

14) Jaskółczą - od numeru 1 do 23 (nieparzyste); 

15) Jaskółczą - od numeru 2 do 70 (parzyste); 

16) Jasną - całą ulicę; 
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17) Jedności - od numeru 94 do 100 (parzyste); 

18) Jerzego Waszczyka - całą ulicę; 

19) Jeżykową - całą ulicę; 

20) Józefa Poniatowskiego - całą ulicę; 

21) Kosynierów - całą ulicę; 

22) Kożuchowską - całą ulicę; 

23) Kukułczą - całą ulicę; 

24) Łabędzią - całą ulicę; 

25) Maciejowicką - całą ulicę; 

26) Marii Konopnickiej - całą ulicę; 

27) Morwową - całą ulicę; 

28) Naszą - całą ulicę; 

29) Nową - całą ulicę; 

30) Ogrodową - całą ulicę; 

31) Orlą - całą ulicę; 

32) Osiedle Robotnicze - całą ulicę; 

33) Osiedle Wygoda - całą ulicę; 

34) Parkową - całą ulicę; 

35) Pawią - całą ulicę; 

36) Piastowską - całą ulicę; 

37) Piwną - całą ulicę; 

38) Polną - całą ulicę; 

39) Połaniecką - całą ulicę; 

40) Ptasią - od numeru 1 do 19 (nieparzyste); 

41) Ptasią - od numeru 2 do 30 (parzyste); 

42) Racławicką - całą ulicę; 

43) Rzemieślniczą - całą ulicę; 

44) Sokolą - całą ulicę; 

45) Sowią - całą ulicę; 

46) Stefana Wyszyńskiego - od numeru 1 do 5 
(parzyste i nieparzyste);  

47) Stefana Wyszyńskiego - od numeru 7 do 9 
(nieparzyste); 

48) Szarych Szeregów - całą ulicę; 

49) Szczekocińską - całą ulicę; 

50) Tadeusza Kościuszki - całą ulicę; 

51) Tadeusza Olbrychta - całą ulicę; 

52) Tatrzańską - całą ulicę; 

53) Wesołą - całą ulice; 

54) Wiśniową - całą ulicę; 

55) Wypoczynek - całą ulicę; 

56) Żurawią - całą ulicę. 

§ 11. Obwód Szkoły Podstawowej Nr 15 obej-
muje ulice:  

1) Generała Jarosława Dąbrowskiego - całą uli-
cę; 

2) Akacjową - całą ulicę; 

3) Boduena - całą ulicę; 

4) Chemiczną - całą ulicę; 

5) Dąbrówki - całą ulicę; 

6) Dworcową - całą ulicę; 

7) Działkową - całą ulicę; 

8) Foluszową - całą ulicę; 

9) Fryderyka Chopina - całą ulicę; 

10) Jana Kasprowicza - całą ulicę; 

11) Jana Keplera - całą ulicę; 

12) Jana Kochanowskiego - całą ulicę; 

13) Jana z Kolna - całą ulicę; 

14) Jelenią - całą ulicę; 

15) Klonową - całą ulicę; 

16) Krakusa - całą ulicę; 

17) Krętą - całą ulicę; 

18) Kruczą - całą ulicę; 

19) Kupiecką - od numeru 31 do 95 (parzyste  
i nieparzyste);  

20) Kupiecką - z numerami pojedynczymi: 95A, 
95B, 95C;  

21) Lipową - całą ulicę; 

22) Lisią - całą ulicę; 

23) Łąkową - całą ulicę; 

24) Małą - całą ulicę; 

25) Młyńską - całą ulicę; 

26) Naftową - całą ulicę; 

27) Objazdową - całą ulicę; 

28) Olchową - całą ulicę; 

29) Osadniczą - cała ulicę; 

30) Pieszą - całą ulicę; 

31) Plac Powstańców Wielkopolskich - całą ulicę; 

32) Przy Gazowni - całą ulicę; 

33) Pszczelarską - całą ulicę; 

34) Reja - całą ulicę; 
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35) Romualda Traugutta - całą ulicę; 

36) Różaną - całą ulicę; 

37) Rymarską - całą ulicę; 

38) Składową - całą ulicę; 

39) Słoneczną - całą ulicę; 

40) Spółdzielczą - całą ulicę; 

41) Stefana Batorego - od numeru 1 do 37 (niepa-
rzyste);  

42) Stefana Batorego - od numeru 2 do 52 (pa-
rzyste);  

43) Św. Trójcy - całą ulicę; 

44) Świętojańską - całą ulicę; 

45) Ułańską - całą ulicę; 

46) Wandy - całą ulicę; 

47) Węglową - całą ulicę; 

48) Wiejską - całą ulicę; 

49) Zamkową - całą ulicę; 

50) Zimną - całą ulicę; 

51) Zjednoczenia - całą ulicę. 

§ 12. Obwód Szkoły Podstawowej Nr 17 obej-
muje ulice:  

1) Aleja Juliusza Słowackiego - całą ulicę; 

2) Aliny - całą ulicę; 

3) Andrzeja Struga - całą ulicę; 

4) Balladyny - całą ulicę; 

5) Beniowskiego - całą ulicę; 

6) Chochlika - całą ulicę; 

7) Dantyszka - całą ulicę; 

8) Derwida - całą ulicę; 

9) Fantazego - całą ulicę; 

10) Filona - całą ulicę; 

11) Goplany - całą ulicę; 

12) Grabca - całą ulicę; 

13) Grunwaldzką - całą ulicę; 

14) Gryfa - całą ulicę; 

15) Grzegorza - całą ulicę; 

16) Hawryłowicza - całą ulicę; 

17) Henryka Sienkiewicza - całą ulicę;  

18) Horsztyńskiego - całą ulicę; 

19) Juliana Tuwima - całą ulicę; 

20) Kirkora - całą ulicę; 

21) Kordiana - całą ulicę; 

22) Krzemieniecką - całą ulicę; 

23) Laury - całą ulicę; 

24) Lecha - całą ulicę; 

25) Lechitów - całą ulicę; 

26) Leopolda Staffa - całą ulicę; 

27) Lilii Wenedy - całą ulicę; 

28) Mazepy - całą ulicę; 

29) Mieczysława Karłowicza - całą ulicę;  

30) Morelową - całą ulicę; 

31) Partyzantów - całą ulicę; 

32) Salomei - całą ulicę; 

33) Skierki - całą ulicę; 

34) Skrajną - całą ulicę; 

35) Stanisława Cynarskiego - całą ulicę;  

36) Stromą - całą ulicę; 

37) Strzelecką - całą ulicę; 

38) Wacława - całą ulicę; 

39) Wąską - całą ulicę; 

40) Władysława Orkana - całą ulicę;  

41) Władysława Reymonta - całą ulicę;  

42) Wodną - całą ulicę. 

§ 13. Obwód Szkoły Podstawowej Nr 18 obej-
muje ulice:  

1) Agrestową - całą ulicę; 

2) Aleję Wojska Polskiego - całą ulicę; 

3) Ananasową - całą ulicę; 

4) Bananową - całą ulicę; 

5) Braci Gierymskich - całą ulicę; 

6) Budziszyńską - całą ulicę; 

7) Ceramiczną - całą ulicę; 

8) Cisową - całą ulicę; 

9) Cyprysową - całą ulicę; 

10) Cytrynową - całą ulicę; 

11) Dworkową - całą ulicę; 

12) Fajansową - całą ulicę; 

13) Figową - całą ulicę; 

14) Francuską - od numeru 1 do 11 (parzyste  
i nieparzyste); 
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15) Francuską - od numeru 13 do 23 (nieparzy-
ste); 

16) Francuską - z numerami pojedynczymi: 23A; 

17) Grabową - całą ulicę; 

18) Hiszpańską - całą ulice; 

19) Hoffmana - całą ulicę; 

20) II Armii - całą ulicę; 

21) Jacka Malczewskiego - całą ulicę; 

22) Jesionową - całą ulicę; 

23) Józefa Chełmońskiego - całą ulicę; 

24) Juliusza Kossaka - całą ulicę; 

25) Kamionkową - całą ulicę; 

26) Keramzytową - całą ulicę; 

27) Klinkierową - całą ulicę; 

28) Kokosową - całą ulicę; 

29) Kraljevską - całą ulicę; 

30) Krośnieńską - całą ulicę; 

31) Leona Wyczółkowskiego - całą ulicę; 

32) Leśną - całą ulicę; 

33) Magnacką - całą ulicę; 

34) Migdałową - całą ulicę; 

35) Miodową - całą ulicę; 

36) Modrzewiową - całą ulicę; 

37) Piotra Michałowskiego - całą ulicę; 

38) Porcelanową - całą ulicę; 

39) Porzeczkową - całą ulicę; 

40) Prostą - całą ulicę; 

41) Rydza-Śmigłego - całą ulicę; 

42) Stefana Wyszyńskiego - z numerami poje-
dynczymi: 34A, 34B, 38A, 38B, 38C, 38D, 40A, 
40B;  

43) Stefana Wyszyńskiego - od numeru 31 do 165 
(nieparzyste); 

44) Szlachecką - całą ulicę; 

45) Świerkową - całą ulicę; 

46) Węgierską - od numeru 1 do 7 (parzyste i nie-
parzyste);  

47) Węgierską - od numeru 11 do 17 (nieparzyste); 

48) Węgierską - z numerami pojedynczymi: 34, 
36, 40;  

49) Wrzosową - całą ulicę; 

50) Xawerego Dunikowskiego - całą ulicę; 

51) Zacisze - całą ulicę; 

52) Zaściankową - całą ulicę. 

§ 14. Obwód Szkoły Podstawowej Nr 21 obej-
muje ulice:  

1) Augustowską - całą ulicę; 

2) Bartoszycką - całą ulicę; 

3) Dereszową - całą ulicę 

4) Fregatową - całą ulicę; 

5) Giżycką - całą ulicę; 

6) Grajewską - całą ulicę; 

7) Graniczną - całą ulicę; 

8) Iławską - całą ulicę; 

9) Jeździecką - całą ulicę; 

10) Kapitańską - całą ulicę; 

11) Karową - całą ulicę; 

12) Kętrzyńską - całą ulicę; 

13) Kolejową - całą ulicę; 

14) Kucykową - całą ulicę; 

15) Mrągowską - całą ulicę; 

16) Okrężną - całą ulicę; 

17) Olecką - całą ulicę; 

18) Olsztyńską - całą ulicę; 

19) Osiedle Kaszubskie - całą ulicę; 

20) Osiedle Mazurskie - całą ulicę; 

21) Osiedle Pomorskie - całą ulicę; 

22) Osiedle Śląskie - całą ulicę; 

23) Osiedle Warmińskie - całą ulicę; 

24) Ostródzką - całą ulicę; 

25) Polankę - całą ulicę; 

26) Przewalskiego - całą ulicę; 

27) Przyleśną - całą ulicę; 

28) Raculka - całą ulicę; 

29) Reszelską - całą ulicą; 

30) Rumakową - całą ulicą; 

31) Rybacką - całą ulicą;  

32) Stajenną - całą ulicą; 

33) Strzemienną - całą ulicą;  

34) Studzienną - całą ulicę;  

35) Suwalską - całą ulicę;  
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36) Tarpanową - całą ulicę;  

37) Węgorzewską - całą ulicę;  

38) Wyścigową - całą ulicę;  

39) Żeglarską - całą ulicę. 

§ 15.0bwód Szkoty Podstawowej Nr 22 obej-
muje ulice: 

1) Bułgarską - całą ulicę; 

2) Francuską - od numeru 14 do 50 (parzyste); 

3) Francuską - od numeru 25 do 33 (nieparzy-
ste); 

4) Łużycką - od numeru 30 do 86 (parzyste i nie-
parzyste); 

5) Pionierów Zielonej Góry - całą ulicę; 

6) Słowacką - całą ulicę; 

7) Stefana Wyszyńskiego - z numerami poje-
dynczymi: 30A, 30B, 30C, 32B, 32C, 32D;  

 

 

 

8) Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” - od numeru 
1 do 63 (nieparzyste); 

9) Unii Europejskiej - całą ulicę; 

10) Węgierską - od numeru 8 do 10 (parzyste  
i nieparzyste); 

11) Węgierską – od numeru 12 do 18 (parzyste); 

12) Węgierską – od numeru 19 do 30 (parzyste  
i nieparzyste); 

13) Węgierską - od numeru 33 do 37 (nieparzy-
ste); 

14) Węgierską - z numerami pojedynczymi: 32, 
38; 

15) Zachodnią - całą ulicę. 

Rozdział 2 

Sieć gimnazjów oraz granice ich obwodów 

§ 16. Ustala się następujący plan sieci publicz-
nych gimnazjów prowadzonych przez miasto Zie-
lona Góra: 

 

Lp. Nazwa szkoty danego typu Siedziba szkoty 
1) Gimnazjum Nr 1 w Zielonej Górze ul. Stefana Wyszyńskiego 101; 
2) Gimnazjum Nr 2 im. Adama Asnyka w Zielonej Górze ul. Świętych Cyryla i Metodego 9; 

3) 
Gimnazjum Nr 3 im. Leona Wyczółkowskiego w Zielonej 
Górze 

ul. Kingi 1; 

4) 
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zielo-
nej Górze 
Gimnazjum Nr 4 Sportowe 

ul. Stanisława Wyspiańskiego 21 ; 

5) Gimnazjum Nr 5 im. Janusza Korczaka w Zielonej Górze ul. Piastowska 9; 
6) Gimnazjum Nr 6 w Zielonej Górze ul. Fryderyka Chopina 18a; 
7) Gimnazjum Nr 7 im. Unicef w Zielonej Górze ul. Zachodnia 63; 
8) Gimnazjum Nr 8 im. Jana Pawła II w Zielonej Górze ul. Osiedle Pomorskie 13; 

9) 

Zespół Szkół Ekologicznych im. Unii Europejskiej w Zie-
lonej Górze 
Gimnazjum Nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi 
i Dwujęzycznymi 

ul. Francuska 25a. 

 

 § 17. W skład sieci publicznych gimnazjów  
w Zielonej Górze wchodzą również: 

1) Gimnazjum Nr 10 w Zespole Szkół Akademic-
kich z siedzibą przy ulicy Szosa Kisielińska 18, 
prowadzone przez osobę fizyczną; 

2) Publiczne Gimnazjum z klasami przysposabia-
jącymi do pracy w Zespole Szkół zawodo-
wych Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogól-
nego Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Botanicz-
nej 77, prowadzane przez osobę prawną; 

3) Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych w Ze-
spole Szkół Plastycznych z siedzibą przy ulicy 

Stefana Batorego 70a, prowadzona przez mini-
stra. 

§ 18. Obwód Gimnazjum Nr 1 obejmuje ulice:  

1) Generała Jarosława Dąbrowskiego - całą ulicę;  

2) Agrestową - całą ulicę; 

3) Aleja Wojska Polskiego - całą ulicę; 

4) Ananasową - całą ulicę; 

5) Bananową - całą ulicę; 

6) Boduena - całą ulicę; 
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7) Chemiczną - całą ulicę; 

8) Cisową - całą ulicę; 

9) Cyprysową - całą ulicę; 

10) Cytrynową - całą ulicę; 

11) Dąbrówki - całą ulicę; 

12) Dworkową - całą ulicę; 

13) Działkową - całą ulicę; 

14) Figową - całą ulicę; 

15) Foluszową - całą ulicę; 

16) Grabową - całą ulicę; 

17) II Armii - całą ulicę; 

18) Jelenią - całą ulicę; 

19) Jesionową - całą ulicę; 

20) Kokosową - całą ulicę; 

21) Krakusa - całą ulicę; 

22) Krętą - całą ulicę; 

23) Krośnieńską - całą ulicę; 

24) Kruczą - całą ulicę; 

25) Leśną - całą ulicę; 

26) Lisią - całą ulicę; 

27) Łąkową - całą ulicę; 

28) Magnacką - całą ulicę; 

29) Małą - całą ulicę; 

30) Migdałową - całą ulicę; 

31) Miodową - całą ulicę; 

32) Młyńską - całą ulicę; 

33) Modrzewiową - całą ulicę; 

34) Naftową - całą ulicę; 

35) Objazdową - całą ulicę; 

36) Olchową - całą ulicę; 

37) Osadniczą - całą ulicę; 

38) Polną - całą ulicę; 

39) Porzeczkową - całą ulicę; 

40) Prostą - całą ulicę; 

41) Przy Gazowni - całą ulicę; 

42) Pszczelarską - całą ulicę; 

43) Reja - całą ulicę; 

44) Różaną - całą ulicę; 

45) Rydza-Śmigłego - całą ulicę; 

46) Rymarską - całą ulicę; 

47) Składową - całą ulicę; 

48) Słoneczną - całą ulicę; 

49) Stefana Wyszyńskiego - od numeru 31 do 33 
(nieparzyste);  

50) Stefana Wyszyńskiego - od numeru 35 do 165 
(nieparzyste);  

51) Szlachecką - całą ulicę; 

52) Św. Trójcy - całą ulicę; 

53) Świerkową - całą ulicę; 

54) Świętojańską - całą ulicę; 

55) Wandy - całą ulicę; 

56) Węglową - całą ulicę; 

57) Wiejską - całą ulicę; 

58) Wrzosową - całą ulicę; 

59) Zacisze - całą ulicę; 

60) Zamkową - całą ulicę;  

61) Zaściankową - całą ulicę;  

62) Zimną - całą ulicę; 

63) Zjednoczenia - całą ulicę. 

§ 19. Obwód Gimnazjum Nr 2 obejmuje ulice:  

1) Agatową - całą ulicę; 

2) Aleksandra Czekanowskiego - całą ulicę; 

3) Alfreda Nobla - całą ulicę; 

4) Ametystową - całą ulicę; 

5) Anieli Krzywoń - całą ulicę; 

6) Azaliową - całą ulicę; 

7) Bartosza Głowackiego - całą ulicę; 

8) Bocianią - całą ulicę; 

9) Boczną - całą ulicę; 

10) Bolka i Lolka - całą ulicę; 

11) Botaniczną - całą ulicę; 

12) Bratkową - całą ulicę; 

13) Browarną - całą ulicę; 

14) Brylantową - całą ulicę; 

15) Brzozową - całą ulicę; 

16) Budowlaną - całą ulicę; 

17) Bursztynową - całą ulicę; 

18) Calineczki - całą ulicę; 

19) Chabrową - całą ulicę; 
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20) Czyżykową - całą ulicę; 

21) Daliową - całą ulicę; 

22) Diamentową - całą ulicę; 

23) Dożynkową - całą ulicę; 

24) Emilii Plater - całą ulicę; 

25) Festiwalową - całą ulicę; 

26) Fiołkową - całą ulicę; 

27) Gabriela Narutowicza - całą ulicę; 

28) Generała Madalińskiego - całą ulicę; 

29) Goździkową - całą ulicę; 

30) Henryka Arctowskiego - całą ulicę; 

31) Ignacego Domeyki - całą ulicę; 

32) Ignacego Łukaszewicza - całą ulicę; 

33) Irysową - całą ulicę; 

34) Jagodową - całą ulicę; 

35) Jałowcową - całą ulicę; 

36) Jana Czerskiego - całą ulicę; 

37) Jana Heweliusza - całą ulicę; 

38) Jana Kilińskiego - całą ulicę; 

39) Janusza Groszkowskiego - całą ulicę; 

40) Jarzębinową - całą ulicę; 

41) Jasia i Małgosi - całą ulicę; 

42) Jaskółczą - od numeru 1 do 23 (nieparzyste);  

43) Jaskółczą - od numeru 20 do 70 (parzyste);  

44) Jaśminową - całą ulicę; 

45) Jerzego Waszczyka - całą ulicę; 

46) Jeżykową - całą ulicę; 

47) Jęczmienną - całą ulicę; 

48) Jędrzeja Śniadeckiego - całą ulicę; 

49) Jędrzychowską - całą ulicę; 

50) Józefa Poniatowskiego - całą ulicę; 

51) Kaczeńcową - całą ulicę; 

52) Kalinową - całą ulicę; 

53) Karola Olszewskiego - całą ulicę; 

54) Kasztanową - całą ulicę; 

55) Kazimierza Funka - całą ulicę; 

56) Kąpielową - całą ulicę; 

57) Kiełpińską - całą ulicę; 

58) Konopną - całą ulicę; 

59) Konwaliową - całą ulicę; 

60) Kopciuszka - całą ulicę; 

61) Koralową - całą ulicę; 

62) Kosynierów - całą ulicę; 

63) Kożuchowską - całą ulice; 

64) Krasnoludków - całą ulicę; 

65) Krokusową - całą ulicę; 

66) Królewny Śnieżki - całą ulicę; 

67) Krzywą - całą ulicę; 

68) Kubusia Puchatka - całą ulicę; 

69) Kukułczą - całą ulicę; 

70) Lawendową - całą ulicę; 

71) Leopolda Infelda - całą ulicę; 

72) Leszczynową - całą ulicę; 

73) Liliową - całą ulicę; 

74) Łabędzią - całą ulicę; 

75) Maciejowicką - całą ulicę; 

76) Makową - całą ulicę; 

77) Mieczykową - całą ulicę; 

78) Misia Uszatka - całą ulicę; 

79) Mokrą - całą ulicę; 

80) Nagietkową - całą ulicę; 

81) Naszą - całą ulicę; 

82) Nową - całą ulicę; 

83) Nowojędrzychowską - całą ulicę; 

84) Orlą - całą ulicę; 

85) Osiedle Robotnicze - całą ulicę; 

86) Osiedle Wygoda - całą ulicę; 

87) Oskara Kolberga - całą ulicę; 

88) Parkową - całą ulicę; 

89) Pawia - całą ulicę; 

90) Pawła Strzeleckiego - całą ulicę; 

91) Perłową - całą ulicę; 

92) Pinokia - całą ulicą; 

93) Piwną - całą ulicą; 

94) Podwójną - całą ulicę; 

95) Połaniecką - całą ulicę; 

96) Przyrodniczą - całą ulicę; 

97) Pszenną - całą ulicę; 
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98) Ptasią - od numeru 21 do 55 (nieparzyste); 

99) Ptasią - od numeru 32 do 42 (parzyste); 

100) Racławicką - całą ulicę; 

101) Rezedową - całą ulicę; 

102) Roberta Kocha - całą ulicę; 

103) Rolniczą - całą ulicę; 

104) Rubinową - całą ulicę; 

105) Rumiankową - całą ulicę; 

106) Rzemieślniczą - całą ulicę; 

107) Rzepakową - całą ulicę; 

108) Sasankową - całą ulicę; 

109) Słonecznikową - całą ulicę; 

110) Słowiczą - całą ulicę; 

111) Sokolą - całą ulicę; 

112) Sowią - całą ulicę; 

113) Stefana Wyszyńskiego - od numeru 6 do 10 
(parzyste);  

114) Stokrotkową - całą ulicę; 

115) Stolarską - całą ulicę; 

116) Storczykową - całą ulicę; 

117) Szafirową - całą ulicę; 

118) Szczekocińską - całą ulicę; 

119) Szmaragdową - całą ulicę; 

120) Świętych Cyryla i Metodego - całą ulicę; 

121) Tadeusza Kościuszki - całą ulicę; 

122) Tadeusza Olbrychta - całą ulicę; 

123) Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” - od nume-
ru 2 do 48 (parzyste);  

124) Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” - od nume-
ru 65 do 91 (nieparzyste);  

125) Tatrzańską - całą ulicę; 

126) Tulipanową - całą ulicę; 

127) Turkusową - całą ulicę; 

128) Wacława Sierpińskiego - całą ulicę; 

129) Warzywną - całą ulicę; 

130) Wierzbową - całą ulicę; 

131) Winną - całą ulicę; 

132) Witebską - całą ulicę; 

133) Wronią - całą ulicę; 

134) Zawilcową - całą ulicę; 

135) Zawiszy Czarnego - całą ulicę; 

136) Zbożową - całą ulicę; 

137) Złotej Rybki - całą ulicę; 

138) Zygmunta Wróblewskiego - całą ulicę; 

139) Żurawią - całą ulicę; 

140) Żytnią - całą ulicę. 

§ 20. Obwód Gimnazjum Nr 3 obejmuje ulice:  

1) Amelii - całą ulicę; 

2) Billewiczówny - całą ulicę; 

3) Bolesława Krzywoustego - całą ulicę; 

4) Ceglaną - całą ulicę; 

5) Cichą - całą ulicę; 

6) Dolinę Luizy - całą ulicę; 

7) Dolinę Zieloną - całą ulicę; 

8) Dolną - całą ulicę; 

9) Dziką - całą ulicę; 

10) Generała Józefa Bema - całą ulicę; 

11) Glinianki - całą ulicę; 

12) Grzegorza Zarugiewicza - całą ulicę; 

13) Henryka Siemiradzkiego - całą ulicę; 

14) Hugo Kołłątaja - całą ulicę; 

15) Ketlinga - całą ulicę; 

16) Kingi - całą ulicę; 

17) Klementowskich - całą ulicę; 

18) Kmicica - całą ulicę; 

19) Krótką - całą ulicę; 

20) Ludwika Waryńskiego - całą ulicę; 

21) Ludwika Zamenhofa - całą ulicę; 

22) Lwowską - całą ulicę; 

23) Marii Skłodowskiej - Curie - całą ulicę; 

24) Mieszka I- całą ulicę; 

25) Nad Łąkami - całą ulicę; 

26) Piaskową - całą ulicę; 

27) Piękną - całą ulicę; 

28) Plac Jana Matejki - całą ulicę; 

29) Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego - całą ulicę; 

30) Podbipięty - całą ulicę; 

31) Podgórną - od numeru 1 do 45 (parzyste  
i nieparzyste);  

32) Profesora Zygmunta Szafrana - całą ulicę; 
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33) Skrzetuskiego - całą ulicę; 

34) Sorbską - całą ulicę; 

35) Spokojną - całą ulicę; 

36) Sportową - całą ulicę; 

37) Stanisława Staszica - całą ulicę; 

38) Stanisława Wyspiańskiego - całą ulicę; 

39) Szwajcarską - całą ulicę; 

40) Tadeusza Konicza - całą ulicę; 

41) Tkacką - całą ulicę; 

42) Urszuli - całą ulicę; 

43) Ustronną - całą ulicę; 

44) Wazów - całą ulicę; 

45) Władysława Łokietka - całą ulicę; 

46) Wołodyjowskiego - całą ulicę; 

47) Wrocławską - całą ulicę; 

48) Zagłoby - całą ulicę; 

49) Zakręt - całą ulicę; 

50) Zygmunta Czubińskiego - całą ulicę; 

51) Zyty - całą ulicę; 

52) Żabią - całą ulicę. 

§ 21. Nie ustala się obwodu Gimnazjum Nr 4 
Sportowego. 

§ 22. Obwód Gimnazjum Nr 5 obejmuje ulice:  

1) 1 Maja - całą ulicę; 

2) 30 Maja 1960 r. - całą ulicę; 

3) Adama Mickiewicza - całą ulicę; 

4) Aleję Juliusza Słowackiego - całą ulicę; 

5) Aleję Konstytucji 3 Maja - całą ulicę; 

6) Aliny - całą ulicę; 

7) Andrzeja Struga - całą ulicę; 

8) Artura Grottgera - całą ulicę; 

9) Balladyny - całą ulicę; 

10) Beniowskiego - całą ulicę; 

11) Chochlika - całą ulicę; 

12) Ciesielską - całą ulicę; 

13) Dantyszaka - całą ulicę; 

14) Derwida - całą ulicę; 

15) Długą - całą ulicę; 

16) Drzewną - całą ulicę; 

17) Fabryczną - całą ulicę; 

18) Fantazego - całą ulicę; 

19) Filona - całą ulicę; 

20) Generała Jakuba Jasińskiego - całą ulicę; 

21) Generała Jakuba Sowińskiego - całą ulicę;  

22) Generała Władysława Sikorskiego - całą ulicę;  

23) Goplany - całą ulicę; 

24) Grabca - całą ulicę; 

25) Grunwaldzką - całą ulicę; 

26) Gryfa - całą ulicę; 

27) Grzegorza - całą ulicę; 

28) Hawryłowicza - całą ulicę; 

29) Henryka Sienkiewicza - całą ulicę; 

30) Horsztyńskiego - całą ulicę; 

31) Ignacego Krasickiego - całą ulicę; 

32) Jana Kasprowicza - całą ulicę; 

33) Jana Sobieskiego - całą ulicę; 

34) Jaskółczą - od numeru 2 do 18 (parzyste);  

35) Jasną - całą ulicę; 

36) Jedności - całą ulicę; 

37) Józefa Ignacego Kraszewskiego - całą ulicę; 

38) Juliana Tuwima - całą ulicę; 

39) Kaspra Twardowskiego - całą ulicę; 

40) Kazimierza Lisowskiego - całą ulicę; 

41) Kirkora - całą ulicę; 

42) Kordiana - całą ulicę; 

43) Kościelną - całą ulicę; 

44) Krawiecką - całą ulicę; 

45) Krzemieniecką - całą ulicę; 

46) Księdza Piotra Wawrzyniaka - całą ulicę;  

47) Laury - całą ulicę; 

48) Lecha - całą ulicę; 

49) Lechitów - całą ulicę; 

50) Leopolda Staffa - całą ulicę; 

51) Licealną - całą ulicę; 

52) Lilii Wenedy - całą ulicę; 

53) Mariacką - całą ulicę; 

54) Marii Konopnickiej - całą ulicę; 

55) Masarską - całą ulicę; 

56) Mazepy - całą ulicę; 
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57) Mieczysława Karłowicza - całą ulicę; 

58) Mikołaja Kopernika - całą ulicę; 

59) Morelową - całą ulicę; 

60) Ogrodową - całą ulicę; 

61) Owocową - całą ulicę; 

62) Partyzantów- całą ulicę; 

63) Piastowską - całą ulicę; 

64) Piotra Skargi - całą ulicę; 

65) Plac ks. biskupa Wilhelma Pluty - całą ulicę;  

66) Plac Pocztowy - całą ulicę; 

67) Plac Powstańców Wielkopolskich - całą ulicę;  

68) Plac Słowiański - całą ulicę; 

69) Pod Filarami - całą ulicę; 

70) Przemysłową - całą ulicę; 

71) Ptasią - od numeru 1 do 19 (nieparzyste);  

72) Ptasią - od numeru 2 do 30 (parzyste); 

73) Salomei - całą ulicę; 

74) Skierki - całą ulicę; 

75) Skrajną - całą ulicę; 

76) Stanisława Cynarskiego - całą ulicę; 

77) Stanisława Moniuszki - całą ulicę; 

78) Stary Rynek - całą ulicą; 

79) Stefana Wyszyńskiego - od numeru 1 do 5 
(parzyste i nieparzyste);  

80) Stefana Wyszyńskiego - od numeru 7 do 9 
(nieparzyste); 

81) Stefana Żeromskiego - całą ulicę; 

82) Stromą - całą ulicę; 

83) Strzelecką - całą ulicę; 

84) Średnią - całą ulicę; 

85) Św. Jadwigi - całą ulicę; 

86) Tylną - całą ulicę; 

87) Wacława - całą ulicę; 

88) Wąską - całą ulicę; 

89) Wesołą - całą ulicę; 

90) Wiśniową - całą ulicę; 

91) Władysława Orkana - całą ulicę; 

92) Władysława Reymonta - całą ulicę; 

93) Wodną - całą ulicę; 

94) Wypoczynek - całą ulicę; 

95) Zieloną - całą ulicę. 

§ 23. Obwód Gimnazjum Nr 6 obejmuje ulice:  

1) Afrodyty - całą ulicę; 

2) Akacjową - całą ulicę; 

3) Aleja Niepodległości - całą ulicę; 

4) Amarantową - całą ulicę; 

5) Anny Jagiellonki - całą ulicę; 

6) Apolla - całą ulicę; 

7) Aresa - całą ulicę; 

8) Artemidy - całą ulicę; 

9) Ateny - całą ulicę; 

10) Bankową - całą ulicę; 

11) Beżową - całą ulicę; 

12) Białą - całą ulicę; 

13) Błękitną - całą ulicę; 

14) Błotną - całą ulicę; 

15) Bohaterów Westerplatte - całą ulicę; 

16) Bolesława Chrobrego - całą ulicę; 

17) Bordową - całą ulicę; 

18) Borówkową - całą ulicę; 

19) Brązową - całą ulicę; 

20) Bukową - całą ulicę; 

21) Chłodną - całą ulicę; 

22) Chynowską - całą ulicę; 

23) Dekoracyjną - całą ulicę; 

24) Demeter - całą ulicę; 

25) Dębową - całą ulicę; 

26) Dionizosa - całą ulicę; 

27) dr. Pieniężnego - całą ulicę; 

28) Dworcową - całą ulicę; 

29) Elektronową - całą ulicę; 

30) Energetyków - całą ulicę; 

31) Fioletową - całą ulicę; 

32) Franciszka Rzeźniczaka - całą ulicę; 

33) Fryderyka Chopina - całą ulicę; 

34) Generała Mariana Langiewicza - całą ulicę;  

35) Gorzowską - całą ulicę; 

36) Grafitową - całą ulicę; 

37) Granatową - całą ulicę; 
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38) Grzybową - całą ulicę; 

39) Harcerską - całą ulicę; 

40) Heliosa - całą ulicę; 

41) Heraklesa - całą ulicę; 

42) Hermesa - całą ulicę; 

43) Hery - całą ulicę; 

44) Jana Keplera - całą ulicę; 

45) Jana Kochanowskiego - całą ulicę; 

46) Jana z Kolna - całą ulicę; 

47) Jana Zamoyskiego - całą ulicę; 

48) Jastrzębią - całą ulicę; 

49) Jesienną - całą ulicę 

50) Językową - całą ulicę; 

51) Jodłową - całą ulicę; 

52) Karminową - całą ulicę; 

53) Kazimierza Wielkiego - całą ulicę; 

54) Klonową - całą ulicę; 

55) Kolorową - całą ulicę; 

56) Konstruktorów - całą ulicę; 

57) Kostrzyńską - całą ulicę; 

58) Kremową - całą ulicę; 

59) Krępowską - całą ulicę; 

60) Kupiecką - całą ulicę; 

61) Lazurową - całą ulicę; 

62) Lipową - całą ulicę; 

63) Lotników - całą ulicę; 

64) Ludową - całą ulicę; 

65) Łężycką - całą ulicę; 

66) Mahoniową - całą ulicę; 

67) Malinową - całą ulicę; 

68) Mechaników - całą ulicę; 

69) Melpomeny - całą ulicę; 

70) Michała Drzymały - całą ulicę;  

71) Międzyrzecką - całą ulicę; 

72) Modrą - całą ulicę; 

73) Niebieską - całą ulicę; 

74) Nike - całą ulicę; 

75) Obywatelską - całą ulicę; 

76) Oliwkową - całą ulicę; 

77) Orzechową - całą ulicę; 

78) Pastelową - całą ulicę; 

79) Pieszą - całą ulicę; 

80) Pistacjową - całą ulicę; 

81) Plac Bohaterów - całą ulicę;  

82) Plac Kolejarza - całą ulicę; 

83) Platynową - całą ulicą; 

84) Pod Topolami - całą ulicę; 

85) Pomarańczową - całą ulicę;  

86) Popielatą - całą ulicę; 

87) Posejdona - całą ulicę; 

88) Potokową - całą ulicę; 

89) Poziomkową - całą ulicę; 

90) Poznańską - całą ulicę; 

91) Purpurową - całą ulicę; 

92) Rajską - całą ulicę; 

93) Romualda Traugutta - całą ulicę;  

94) Różową - całą ulicę; 

95) Ruczajową - całą ulicę; 

96) Seledynową - całą ulicę; 

97) Siwą - całą ulicę; 

98) Słubicką - całą ulicę; 

99) Sosnową - całą ulicę; 

100) Spawaczy - całą ulicę; 

101) Spółdzielczą - całą ulicę; 

102) Srebrną - całą ulicę; 

103) Stefana Batorego - całą ulicę;  

104) Strumykową - całą ulicę; 

105) Sulechowską - całą ulicę; 

106) Szkarłatną - całą ulicę; 

107) Szpakową - całą ulic; 

108) Technologów - cała ulice; 

109) Tęczową - całą ulicę; 

110) Tomasza Sobkowiaka - całą ulicę;  

111) Towarową - całą ulicę; 

112) Trasę Północną - całą ulicę; 

113) Truskawkową - całą ulicę; 

114) Ułańską - całą ulicę; 

115) Waniliową - całą ulicę; 
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116) Winogradu - całą ulicę; 

117) Zdrojową - całą ulicę; 

118) Zeusa - całą ulicę; 

119) Złotą - całą ulicę; 

120) Zygmunta Krasińskiego - całą ulicę;  

121) Źródlaną - całą ulicę; 

122) Żółtą - całą ulicę; 

123) Żurawinową - całą ulicę. 

§ 24. Obwód Gimnazjum Nr 7 obejmuje ulice: 

1) Armii Krajowej - całą ulicę; 

2) Leopolda Okulickiego - całą ulicę; 

3) Łużycką - całą ulicę; 

4) Majora Henryka Sucharskiego - całą ulicę; 

5) Monte Cassino - całą ulicę; 

6) Morwową - całą ulicę; 

7) Pionierów Zielonej Góry - całą ulicę; 

8) Powstańców Warszawy - całą ulicę; 

9) Stefana Wyszyńskiego - od numeru 11 do 30 
(parzyste i nieparzyste);  

10) Studzianki - całą ulicę; 

11) Szarych Szeregów - całą ulicę; 

12) Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” - od numeru 
1 do 63 (nieparzyste);  

13) Unii Europejskiej - całą ulicę; 

14) Zachodnią - całą ulicę. 

§ 25. Obwód Gimnazjum Nr 8 obejmuje ulice: 

1) Akademicką - całą ulicę; 

2) Armii Ludowej - całą ulicę; 

3) Augustowską - całą ulicę; 

4) Bartoszycką - całą ulicę; 

5) Braniborską - całą ulicę; 

6) Chmielną - całą ulicę; 

7) Dereszową - całą ulicę; 

8) Fregatową - całą ulicę; 

9) Gajową - całą ulicę; 

10) Giżycką - całą ulicę; 

11) Górną - całą ulicę; 

12) Grajewską - całą ulicę; 

13) Graniczną - całą ulicę; 

14) Gronową - całą ulicę; 

15) Iławską - całą ulicę; 

16) Jeździecką - całą ulicę; 

17) Kapitańską - całą ulicę; 

18) Karową - całą ulicę; 

19) Kętrzyńską - całą ulicę; 

20) Kolejową - całą ulicę; 

21) Kombatantów - całą ulicę; 

22) Kościuszkowców - całą ulicę; 

23) Kucykową - całą ulicę; 

24) Letnią - całą ulicę; 

25) Lubuską - całą ulicę; 

26) Miłą - całą ulicę; 

27) Mrągowską - całą ulicę; 

28) Niecałą - całą ulicę; 

29) Okrężną - całą ulicę; 

30) Olecką - całą ulicę; 

31) Olsztyńską - całą ulicę; 

32) Osiedle Kaszubskie - całą ulicę; 

33) Osiedle Mazurskie - całą ulicę; 

34) Osiedle Pomorskie - całą ulicę; 

35) Osiedle Śląskie - całą ulicę; 

36) Osiedle Warmińskie - całą ulicę; 

37) Osiedlową - całą ulicę; 

38) Ostródzką - całą ulicę; 

39) Podgórną - od numeru 46 do 111 (parzyste  
i nieparzyste); 

40) Polanka - całą ulicę; 

41) Przecznica - całą ulicę; 

42) Przewalskiego - całą ulicę;  

43) Przyleśną - całą ulicę; 

44) Raculkę - całą ulicę; 

45) Reszelską - całą ulicę; 

46) Rumakową - całą ulicę; 

47) Rybacką - całą ulicę; 

48) Stajenną - całą ulicę; 

49) Strzemienną - całą ulicę;  

50) Studzienną - całą ulicę; 

51) Suwalską - całą ulicę; 

52) Szosę Kisielińską - całą ulicę;  

53) Tartanową - całą ulicę; 
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54) Węgorzewską - całą ulicę;  

55) Wileńską - całą ulicę; 

56) Władysława IV - całą ulicę;  

57) Wyścigową - całą ulicę; 

58) Zielonogórską - całą ulicę;  

59) Zielony Las - całą ulicę; 

60) Żeglarską - całą ulicę. 

§ 26. Obwód Gimnazjum Nr 9 obejmuje ulice:  

1) Braci Gierymskich - całą ulicę; 

2) Budziszyńską - całą ulicę; 

3) Bułgarską - całą ulicę; 

4) Ceramiczną - całą ulicę; 

5) Fajansową - całą ulicę; 

6) Francuską - całą ulicę; 

7) Hiszpańską - całą ulicę; 

8) Hoffmana - całą ulicę; 

9) Jacka Malczewskiego - całą ulicę; 

10) Józefa Chełmońskiego - całą ulicę; 

11) Juliusza Kossaka - całą ulicę; 

12) Kamionkową - całą ulicę; 

13) Keramzytową - całą ulicę; 

14) Klinkierową - całą ulicę; 

15) Kraljevską - całą ulicę; 

16) Leona Wyczółkowskiego - całą ulicę; 

17) Piotra Michałowskiego - całą ulicę; 

18) Porcelanową - całą ulicę; 

19) Słowacką - całą ulicę; 

20) Stefana Wyszyńskiego - z numerami poje-
dynczymi: 30A, 30B, 30C, 32B, 32C, 32D, 34A, 
34B, 38A, 38B, 38C, 38D, 40A, 40B; 

21) Węgierską - całą ulicę; 

22) Xawerego Dunikowskiego - całą ulicę. 

§ 27. Nie ustala się obwodu Gimnazjum Nr 10. 

§ 28. Nie ustala się obwodu Ogólnokształcącej 
Szkoły Sztuk Pięknych. 

§ 29. Nie ustala się obwodu Publicznego Gim-
nazjum z klasami przysposabiającymi do pracy. 

Rozdział 3 

Postanowienia końcowe 

§ 30. Tracą moc następujące uchwały: 

1) uchwała Nr VII/1158/99 Rady Miejskiej w Zie-
lonej Górze z dnia 26 lutego 1999r. w sprawie 
sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Zie-
lonej Górze (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2001r. Nr 48, 
poz. 447 – tekst jednolity z późn. zm.); 

2) uchwała Nr XXVl/279/2000 Rady Miejskiej  
w Zielonej Górze z dnia 18 kwietnia 2000r.  
w sprawie zmiany obwodów gimnazjów w Zie-
lonej Górze (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2000r. Nr 18, 
poz. 161); 

3) uchwała Nr XXXVlll/459/01 Rady Miasta Zie-
lona Góra z dnia 27 marca 2001r. w sprawie 
zmiany obwodów szkół podstawowych w Zie-
lonej Górze (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2001r. Nr 
21, poz. 234);  

4) uchwała Nr XXXVIII/460/01 Rady Miasta Zie-
lona Góra z dnia 27 marca 2001r. w sprawie 
zmiany obwodów gimnazjów w Zielonej Gó-
rze (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2001r. Nr 21, poz. 
235); 

5) uchwała Nr LlII/634/02 Rady Miasta Zielona 
Góra z dnia 26 marca 2002r. zmieniająca 
uchwałę  w sprawie ustalenia sieci szkół 
podstawowych i gimnazjów w Zielonej Górze 
(Dz. Urz. Woj. Lub. z 2002r. Nr 49, poz. 580);  

6) uchwała Nr LVII/692/02 Rady Miasta Zielona 
Góra z dnia 9 lipca 2002r. zmieniająca uchwa-
łę  w sprawie ustalenia sieci szkół podstawo-
wych i gimnazjów w Zielonej Górze (Dz. Urz. 
Woj. Lub. z 2002r. Nr 70, poz. 925). 

§ 31. Wykonanie uchwały powierza się Prezy-
dentowi Miasta. 

§ 32. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 
września 2006 roku i podlega ogłoszeniu w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Stanisław Domaszewicz 
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1193 
UCHWAŁA NR LXVI/595/06 

RADY MIASTA ZIELONA GÓRA 

z dnia 30 maja 2006r. 

w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych 

 
Na podstawie art. 17 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 7 
września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004r. 
Nr 256, poz. 2572 – tekst jednolity z późn. zm.) po 
uzyskaniu pozytywnej opinii Lubuskiego Kuratora 
Oświaty uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się plan sieci publicznych szkół po-
nadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w Zielo-
nej Górze zgodnie z niniejszą uchwałą. 

§ 2. Ustala się plan sieci ponadgimnazjalnych 
w Zielonej Górze. 

 

Lp. Nazwa szkoły danego typu Siedziba szkoły 
1 2 3 

1) 
I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. 
Edwarda Dembowskiego w Zielonej Górze ul. Jana Kilińskiego 7; 

2) 
Zespół Szkół Ekologicznych im. Unii Europejskiej w Zielonej Górze 
II Ogólnokształcące Liceum Ekologiczne z Oddziałami Integracyj-
nymi 

ul. Francuska 25a; 

3) 
III Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielo-
nej Górze ul. Strzelecka 9; 

4) 
Zespół Szkół Akademickich w Zielonej Górze 
IV Liceum Ogólnokształcące im. kpt. pilota Eugeniusza Horbaczew-
skiego 

ul. Szosa Kisielińska 18; 

5) 
V Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kieślowskiego w Zielo-
nej Górze 

ul. Kingi 1; 

6) 
Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Zielonej Gó-
rze 
VI Liceum Ogólnokształcące 

ul. Botaniczna 50; 

7) 
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej Górze 
VII Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego 

ul. Stanisława Wyspiańskiego 
21; 

8) 
Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze 
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Długa 13; 

9) 
Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Zielonej Gó-
rze 
I Liceum Profilowane 

ul. Botaniczna 50; 

10) 
Zespół Szkół Ekologicznych im. Unii Europejskiej w Zielonej Górze 
II Liceum Profilowane z Oddziałami Integracyjnymi ul. Francuska 25a; 

11) 
Zespół Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze 
III Liceum Profilowane 

ul. Długa 5; 

12) 
Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych im. Marii Skło-
dowskiej – Curie w Zielonej Górze 
IV Liceum Profilowane 

ul. Stanisława Staszica 2; 

13) 
Zespół Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika w Zielonej Gó-
rze 
V Liceum Profilowane 

ul. Wrocławska 65a; 

14) 
Zespół Szkół Zawodowych Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogól-
nego Sp. z o.o. w Zielonej Górze 
Liceum Profilowane 

ul. Botaniczna 77; 

15) 
Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze 
Liceum Profilowane dla Dorosłych ul. Długa 13; 

16) Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Zielonej  ul. Botaniczna 50; 
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1 2 3 

 
Górze 
Technikum Nr 1 

 

17) 
Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych im. Marii Skło-
dowskiej – Curie w Zielonej Górze 
Technikum Nr 2 

ul. Stanisława Staszica 2; 

18) 
Zespół Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze 
Technikum Nr 3 ul. Długa 5; 

19) 
Zespół Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika w Zielonej Gó-
rze 
Technikum Nr 4 

ul. Wrocławska 65a; 

20) 
Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze 
Technikum Nr 5 ul. Botaniczna 66; 

21) 
Zespół Szkół Zawodowych Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogól-
nego Sp. z o.o. w Zielonej Górze 
Technikum 

ul. Botaniczna 77; 

22) 
Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze 
Technikum dla Dorosłych ul. Długa 13; 

23) 
Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 

ul. Botaniczna 66; 

24) 
Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych im. Marii Skło-
dowskiej – Curie w Zielonej Górze 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 

ul. Stanisława Staszica 2; 

25) 
Zespół Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 

ul. Długa 5; 

26) 
Zespół Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika w Zielonej Górze 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4 ul. Wrocławska 65a; 

27) 
Zespół Szkół Zawodowych Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogól-
nego Sp. z o.o. w Zielonej Górze 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa 

ul. Botaniczna 77; 

28) 
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej Górze 
I Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące 

ul. Stanisława Wyspiańskiego 
21; 

29) 
Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych im. Marii Skło-
dowskiej – Curie w Zielonej Górze 
II Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące  

ul. Stanisława Staszica 2; 

30) 
Zespół Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika w Zielonej Gó-
rze 
III Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące  

ul. Wrocławska 65a; 

31) 
Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze 
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Długa 13; 

32) 
Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Zielonej Gó-
rze 
Technikum Uzupełniające Nr 1 

ul. Botaniczna 50; 

33) 
Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych im. Marii Skło-
dowskiej – Curie w Zielonej Górze 
Technikum Uzupełniające Nr 2 

ul. Stanisława Staszica 2; 

34) 
Zespół Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze 
Technikum Uzupełniające Nr 3 ul. Długa 5; 

35) 
Zespół Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika w Zielonej Górze 
Technikum Uzupełniające Nr 4  

ul. Wrocławska 65a; 

36) 
Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze 
Technikum Uzupełniające Nr 5 ul. Botaniczna 66; 

37) 
Zespół Szkół Zawodowych Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogól-
nego Sp. z o.o. w Zielonej Górze 
Technikum Uzupełniające  

ul. Botaniczna 77; 
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38) 
Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze 
Technikum Uzupełniające dla Dorosłych 

ul. Długa 13; 

39) 
Zespół Szkół Plastycznych 
Liceum Plastyczne w Zielonej Górze ul. Stefana Batorego 70a; 

40) 
Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Zielonej Gó-
rze 
Szkoła Policealna Nr 1 

ul. Botaniczna 50; 

41) 
Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych im. Marii Skło-
dowskiej - Curie w Zielonej Górze 
Szkoła Policealna Nr 2 

ul. Stanisława Staszica 2; 

42) 
Zespół Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze 
Szkoła Policealna Nr 3 ul. Długa 5; 

43) 
Zespół Szkół Ekologicznych im. Unii Europejskiej w Zielonej Górze 
Szkoła Policealna Nr 4 

ul. Francuska 25a; 

44) 
Zespół Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika w Zielonej Górze 
Szkoła Policealna Nr 5 

ul. Wrocławska 65a; 

45) 
Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze 
Szkoła Policealna Nr 6 ul. Botaniczna 66; 

46) 
Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze 
Szkoła Policealna dla Dorosłych 

ul. Długa 13; 

47) 
Zespół Szkół Zawodowych Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego 
Sp. z o.o. w Zielonej Górze 
Szkoła Policealna 

ul. Botaniczna 77; 

48) Medyczne Studium Zawodowe w Zielonej Górze ul. Wazów 44. 
 

§ 3. Ustala się plan sieci szkół specjalnych  
 
 

w Zielonej Górze. 

Lp. Nazwa szkoły danego typu Siedziba szkoły 

1) 
Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Zielonej Górze 
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 16 

ul. Zachodnia 61; 

2) 
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 w Zielonej Górze 
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 23 ul. Aleja Wojska Polskiego 116; 

3) 
Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Zielonej Górze 
Gimnazjum Specjalne Nr 11 ul. Zachodnia 61; 

4) 
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 w Zielonej Górze 
Gimnazjum Specjalne Nr 12 

ul. Aleja Wojska Polskiego 116; 

5) 
Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Zielonej Górze 
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy ul. Zachodnia 61; 

6) 
Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Zielonej Górze 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna  ul. Zachodnia 61. 

 
§ 4. Traci moc uchwała Nr XL/378/05 Rady 

Miasta Zielona Góra z dnia 22 marca 2005r.  
w sprawie planu sieci publicznych szkół ponad-
gimnazjalnych oraz szkół specjalnych (Dz. Urz. 
Woj. Lub. z 2005r. Nr 23, poz. 511). 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezy-
dentowi Miasta. 

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

Przewodniczący Rady 
Stanisław Domaszewicz 
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UCHWAŁA NR LXVI/597/06 
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA 

z dnia 30 maja 2006r. 

w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2006r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 
142 poz. 1591 - teks jednolity z późn. zm.) oraz art. 
12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samo-
rządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz. 
1592 - teks jednolity z późn. zm.) i art. 30 ust. 6 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela 
(Dz. U. z 2003r. Nr 188, poz. 1112 – tekst jednolity z 
późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr LX/532/05 Rady Miasta Zie-
lona Góra z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie re-
gulaminu wynagradzania nauczycieli w 2006r. 
wprowadza się następującą zmianę: 

w § 18 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Nauczycielom zatrudnionym w szkołach po-
nadgimnazjalnych przysłguje dodatkowe wyna-

grodzenie za udział w pracach komisji powołanych 
w celu przeprowadzenia części ustnej egzaminu 
maturalnego obliczone jako różnica pomiędzy 
stawką obliczoną jak za godzinę ponadwymiarową 
a stawką wynikającą z podpisanej umowy między 
nauczycielem a Okręgową Komisją Egzaminacyj-
ną.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezy-
dentowi Miasta. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego, z mocą od 1 maja 
2006r. 

Przewodniczący Rady 
Stanisław Domaszewicz 

=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR LXXI/847/2006 
RADY MIASTA GORZOWA WLKP. 

z dnia 31 maja 2006r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. w rejonie 
ulicy Niepodległości 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 - ustawy z dnia 8 
marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jed-
nolity: Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz.1591 ze zm.), 
art. 20 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 
717 ze zm.) oraz uchwały Nr XXXIII/375/2004 Rady 
Miasta  Gorzowa Wlkp. z dnia 25 sierpnia 2004r.  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Gorzowa Wlkp. w rejonie ulicy 
Niepodległości uchwala się co następuje: 

§ 1. 1. Uchwala się  miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego m. Gorzowa Wlkp.  
w rejonie ulicy Niepodległości.  

2. Załącznikami do uchwały są: 

1) załącznik Nr 1 stanowiący rysunek planu  
w skali 1:1000;  

2) załącznik Nr 2 dot. rozstrzygnięcia o sposobie 
rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Gorzowa Wlkp. w rejonie ulicy Niepodległo-
ści; 

3) załącznik Nr 3 dot. rozstrzygnięcia o sposobie 
realizacji zapisanych w planie, inwestycji z za-
kresu  infrastruktury technicznej, które należą 
do zadań własnych gminy, oraz  zasadach ich 
finansowania, zgodnie z przepisami o finan-
sach publicznych.  

§ 2. 1. Następujące określenia stosowane  
w uchwale, które oznaczają: 

1) przepisy szczególne – należy rozumieć przepi-
sy ustaw wraz z aktami wykonawczymi; 

2) rysunek planu – należy przez to rozumieć gra-
ficzny zapis planu stanowiący załącznik Nr 1 
do uchwały; 

3) granica planu – linia ograniczająca obszar 
planu; 

4) dopuszczalny poziom hałasu i drgań - należy 
przez to rozumieć dopuszczalne poziomy ha-
łasu w środowisku określone w Rozporządze-
niu Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004r. 
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w środowisku; 
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5) usługa publiczna – należy przez to rozumieć 
cele publiczne w rozumieniu ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
i ustawy o gospodarce nieruchomościami  
a także budynki użyteczności publicznej okre-
ślone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktu-
ry z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warun-
ków technicznych, jakim powinny odpowia-
dać budynki i ich usytuowanie; 

6) teren - fragment planu, ograniczony liniami 
rozgraniczającymi i oznaczony symbolem; 

7) powierzchnia zabudowy - należy przez to ro-
zumieć powierzchnię terenu zajętą przez bu-
dynek w stanie wykończonym określony  
w Polskiej Normie PN-ISO 9836 „Określenie  
i obliczanie wskaźników powierzchniowych  
i kubaturowych”; 

8) powierzchnia utwardzona – obszar nie zajęty 
pod budynki i nie stanowiący powierzchni 
biologicznie czynnej np. chodniki, miejsca 
postojowe; 

9) powierzchnia terenu biologicznie czynna  
– należy przez to rozumieć grunt rodzimy,  
a także 50% sumy powierzchni tarasów i stro-
podachów o powierzchni nie mniejszej niż 
10m² urządzonych jako stałe trawniki lub 
kwietniki na podłożu zapewniającym im natu-
ralną wegetację, określona w „Rozporządze-
niu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002r. w sprawie warunków technicznych, ja-
kim powinny odpowiadać  budynki i ich usy-
tuowanie”; 

10) pierzeja –  ciąg elewacji budynków przy ulicy 
lub placu; 

11) pas drogowy - należy przez to rozumieć wy-
dzielony liniami granicznymi grunt wraz  
z przestrzenią nad i pod  jego powierzchnią,  
w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty 
budowlane i urządzenia techniczne związane 
z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą 
ruchu, a także urządzenia związane z potrze-
bami zarządzania drogą. W pasie drogowym 
na terenach zabudowanych mogą znajdować 
się urządzenia infrastruktury technicznej nie 
związane z funkcją komunikacyjną drogi. Pas 
drogowy został określony w ustawie z dnia 21 
marca 1985r. o drogach publicznych;  

12) obowiązująca linia zabudowy – linia , na któ-
rej ustala się nakaz  lokalizacji jednej ze ścian 
zewnętrznych budynku i której nie może prze-
kroczyć żaden element budynku za wyjątkiem 
gzymsów, okapów, balkonów, galerii, tara-
sów, schodów zewnętrznych pochylni i ramp 
określonych w „Rozporządzeniu Ministra In-
frastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w spra-
wie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie”; 

13) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia, której 
nie może przekroczyć żaden element budynków 
za wyjątkiem gzymsów, okapów dachów, bal-
konów, galerii, tarasów, schodów zewnętrznych 
pochylni i ramp określonych w „Rozporządze-
niu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002r. w sprawie warunków technicznych, ja-
kim powinny odpowiadać budynki i ich usytu-
owanie”; 

14) kondygnacja nadziemna – należy przez to ro-
zumieć kondygnację, której górna powierzch-
nia stropu lub warstwy wyrównawczej pod-
łogi na gruncie znajduje się w poziomie lub 
powyżej poziomu projektowanego lub urzą-
dzonego terenu, a także każdą sytuowaną nad 
nią kondygnację określoną w „Rozporządze-
niu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002r. w sprawie warunków technicznych, ja-
kim powinny odpowiadać  budynki i ich usy-
tuowanie”; 

15) urządzenia techniczne – należy przez to rozu-
mieć urządzenia związane z obiektem budow-
lanym, zapewniającym możliwość użytkowa-
nia obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 
jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, a także 
przejazdy, ogrodzenia place postojowe i place 
pod śmietnik określona w ustawie  z dnia 7 
lipca 1994r. Prawo Budowlane;  

16) tymczasowy obiekt budowlany – należy przez 
to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony 
do czasowego użytkowania w okresie krót-
szym od jego trwałości technicznej, przewi-
dziany do przeniesienia  w inne miejsce lub 
rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołą-
czony trwale z gruntem, jak: kioski uliczne, 
pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, 
urządzenia rozrywkowe, obiekty kontenero-
we, określony w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. 
Prawo Budowlane; 

17) remont – należy przez to rozumieć wykony-
wanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegających na odtwo-
rzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 
bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza 
się stosowanie wyrobów budowlanych in-
nych niż użyto w stanie pierwotnym, określo-
ny w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Bu-
dowlane; 

18) przebudowa – należy przez to rozumieć wy-
konywanie robót budowlanych, w wyniku 
których następuje zmiana parametrów użyt-
kowych lub technicznych istniejącego obiektu 
budowlanego, z wyjątkiem charakterystycz-
nych parametrów, jak: kubatura, powierzch-
nia zabudowy, wysokość, długość, szerokość 
bądź  liczba kondygnacji; w przypadku dróg 
są dopuszczalne zmiany charakterystycznych 
parametrów w zakresie niewymagającym 
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zmiany granic pasa drogowego, określona  
w ustawie z dnia 7 lipca  1994r. Prawo Bu-
dowlane; 

19) dobudowa – należy przez to rozumieć zwięk-
szenie powierzchni zabudowanej budynku, 
np. przez wykonanie przybudówki, określona 
w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budow-
lane; 

20) nadbudowa – należy przez to rozumieć zwięk-
szenie wysokości budynku bez zmiany po-
wierzchni zabudowanej, np. przez zwiększenie 
ilości kondygnacji określona w ustawie z dnia 
7 lipca 1994r. Prawo Budowlane; 

21) rozbudowa - należy przez to rozumieć po-
większenie istniejącego obiektu budowlanego 
np. przez powiększenie kubatury określona  
w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budow-
lane; 

22) wysokość zabudowy – należy przez to rozu-
mieć wysokość budynku, którą się mierzy od 
poziomu terenu przy najniżej położonym wej-
ściu do budynku lub jego części pierwszej 
kondygnacji nadziemnej budynku do górnej 
płaszczyzny stropu bądź najwyżej położonej 
krawędzi stropodachu nad najwyższą kondy-
gnacją użytkową, łącznie z grubością izolacji 
cieplnej i warstw ją osłaniającej, albo do naj-
wyżej położonej górnej powierzchni innego 
przykrycia. Dla budynków mieszkalnych wy-
sokość zabudowy należy przyjąć od poziomu 
terenu przy wejściu do klatki schodowej (cz. 
mieszkalnej ) do górnej płaszczyzny..  – patrz 
jak wyżej;    

23) elementy małej architektury – należy przez to 
rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególno-
ści:  

a) posągi, wodotryski i inne obiekty architek-
tury ogrodowej,  

b) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzy-
maniu porządku określone w ustawie z dnia 
7 lipca 1994r. Prawo Budowlane; 

24) ogrodzenie ażurowe – należy przez to rozumieć 
ogrodzenie, które powinno być ażurowe co 
najmniej powyżej 0,5m od poziomu terenu. 
Łączna ilość prześwitów (otworów), umożliwia-
jąca naturalny przepływ powietrza, powinna 
wynosić co najmniej 25% powierzchni ażurowej 
części ogrodzenia między słupami. 

Ustalenia ogólne 

§ 3. 1.Kształtowania zabudowy i zagospodaro-
wania terenów przeznaczonych pod: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro- 
 
 

dzinnej oznaczone na rysunku planu symbo-
lami: 1MN; 2MN; 3MN; 4MN; 5MN; 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej oznaczonej na rysunku planu symbo-
lami: 1MW; 2MW; 3MW; 4MW; 5MW; 6MW; 
7MW; 8MW; 9MW; 10MW, 11MW; 12MW; 

3) teren usług lub zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej oznaczony na rysunku planu 
symbolem: 1 U/MW; 

4) tereny zabudowy usługowej oznaczone na 
rysunku planu symbolami: 1U; 2U; 3U; 4U; 
5U; 6U, 7U; 8U; 9U; 

5) teren zieleni urządzonej oznaczonej na rysun-
ku planu symbolem: 1ZP,  

6) teren zieleni izolacyjnej oznaczonej na rysun-
ku planu symbolem 2ZP; 

7) teren drogi publicznej zbiorczej oznaczonej na 
rysunku planu symbolem: KDZ; 

8) teren dróg publicznych lokalnych oznaczo-
nych na rysunku planu symbolami: 1KDL; 
2KDL, 

9) teren dróg publicznych dojazdowych ozna-
czonych na rysunku planu symbolami:         
1KDD; 2KDD;  3KDD;  4KDD;  5KDD;  6KDD;  
7KDD;  8KDD;  9KDD;  10 KDD, 11KDD; 

10) tereny ciągu pieszo - rowerowego oznaczone 
na rysunku planu symbolami: 1KX; 2KX;   

11) rezerwę terenu na poszerzenie pasa drogo-
wego ul. Walczaka oznaczoną na rysunku 
planu symbolem:  1KDGP; 

12) lokalizacje orientacyjnych zjazdów oznaczo-
nych na rysunku planu symbolami: W1; W2;                    

13) tereny lokalizacji stacji transformatorowych 
15/04kV oznaczonych na rysunku planu        
symbolami: 1E;  2E;  

14) tereny istniejących stacji transformatorowych 
15/04kV oznaczone na rysunku planu symbo-
lami: 1EA;  2EA . 

2. Systemów komunikacji oraz uzbrojenia te-
renów w infrastrukturę techniczną: 

1) obowiązuje obsługa komunikacyjna terenów 
od wyznaczonych na rysunku planu drogi pu-
blicznej zbiorczej, dróg publicznych lokalnych, 
dróg publicznych dojazdowych i wjazdów,  
o ile ustalenia szczegółowe nie precyzują ina-
czej; 

2) dopuszcza się urządzenie ulic wewnętrznych 
na terenach usługowych, mieszkalnych i zie-
leni w formie pieszo - jezdnej lub z wydzielo-
nymi chodnikami, o ile ustalenia szczegółowe 
nie precyzują inaczej; 
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3) sieci uzbrojenia podziemnego należy prowa-
dzić w liniach rozgraniczających dróg; 

4) dopuszcza się prowadzenie sieci i urządzeń 
infrastruktury technicznej przez inne niż wy-
mienione w pkt 1 tereny, za zgodą właściciela 
terenu, po uzgodnieniu z administratorem 
sieci i pod warunkiem, że nie zostaną zakłó-
cone podstawowe funkcje tych terenów; 

5) dopuszcza się lokalizowanie w liniach rozgra-
niczających dróg  urządzeń budowlanych oraz 
budowli związanych z obsługą komunikacji; 

6) w przypadku przebudowy, remontu lub bu-
dowy układu komunikacyjnego należy nie-
czynne sieci uzbrojenia technicznego zde-
montować; 

7) zabrania się realizacji naziemnych sieci uzbro-
jenia technicznego z wyjątkiem przyłączy  
o charakterze czasowym, sieci ciepłowniczych 
oraz infrastruktury oświetleniowej.  

3. W zakresie zaopatrzenia w wodę :  

1) nakaz zaopatrzenia w wodę z ogólnodostęp-
nej sieci wodociągowej; 

2) obowiązek wyposażenia w sieć wodociągową 
wszystkich obszarów zainwestowania; 

3) nakaz budowy rozdzielczej sieci wodociągo-
wej w układach pierścieniowych w liniach 
rozgraniczenia dróg. Dopuszcza się wydziele-
nie pasa technicznego dla sieci wodociągo-
wej poza ciągami komunikacyjnymi; 

4) doprowadzenie wody dla potrzeb bytowo - go-
spodarczych oraz przeciwpożarowych z istnie-
jącego systemu wodociągowego poprzez pod-
łączenie do wodociągu D500mm w ul. Piłsud-
skiego, D 200mm w rejonie ul. Dowgielewiczo-
wej i ul. Górczyńskiej, D 400mm w ul. Walczaka. 

4. W zakresie odprowadzenia ścieków komu-
nalnych: 

1) obowiązek wyposażenia w sieć kanalizacji sa-
nitarnej wszystkich obszarów zainwestowa-
nia; 

2) obowiązek podczyszczenia ścieków o prze-
kroczonych dopuszczalnych wartościach za-
nieczyszczeń, przed ich wprowadzeniem do 
kanalizacji, na terenie inwestora; 

3) dopuszczenie budowy lokalnych przepom-
powni ścieków zlokalizowanych na terenach 
własnych inwestora; 

4) ustala się budowę rozdzielczego systemu ka-
nalizacji sanitarnej i deszczowej,  

5) odprowadzenie ścieków bytowo - gospodar-
czych nastąpi w układzie grawitacyjnym do 
istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej 

poprzez podłączenie jej do kanalizacji sanitar-
nej w ul. Witosa, ul. Górczyńskiej z możliwo-
ścią powiązania układów sieci kanalizacyj-
nych zlewni w rejonie ul. Niepodległości i ul. 
Czereśniowej, a tym samym skierowanie 
ścieków ze zlewni „Czereśniowa” do ul. Gór-
czyńskiej, przy odcięciu odpływu na tereny 
dawnego ZWCh „Stilon”. Sieć należy prowa-
dzić w liniach rozgraniczenia dróg i ulic; 

6) dopuszcza się wydzielenie pasa technicznego 
dla kanalizacji sanitarnej poza ciągami komu-
nikacyjnymi. 

5. W zakresie odprowadzenia wód deszczo-
wych: 

1) obowiązek budowy sieci kanalizacji deszczo-
wej na wszystkich terenach zainwestowa-
nych; 

2) obowiązek usunięcia z wód deszczowych 
substancji, jeśli przekroczą one wartości okre-
ślone w przepisach szczególnych, przed ich 
wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej 
lub do odbiornika, na terenie własnym inwe-
stora; 

3) dopuszczenie budowy lokalnych przepom-
powni wód deszczowych na terenach wła-
snych inwestora;    

4) odprowadzenie wód deszczowych w układzie 
grawitacyjnym do istniejącego systemu kana-
lizacji deszczowej przez włączenie jej do kana-
lizacji deszczowej w ul. Witosa oraz ul. Gór-
czyńskiej; 

5) wprowadza się rozwiązanie alternatywne  
w zakresie wymiarowania sieci: 

wariant I – dla ilości wód deszczowych z te-
renów objętych miejscowym planem,  

wariant II – dla ilości wód deszczowych  
z terenów objętych miejscowym planem  
i zlewni rejonu ul. Czereśniowej przy odcięciu 
odpływu wód deszczowych na teren ZWCh 
„Stilon”.  

6. W zakresie zaopatrzenia w gaz: 

1) dopuszczenia dostawy gazu z sieci gazowej 
średniego i niskiego ciśnienia; 

2) dopuszczenia budowy rozdzielczej sieci ga-
zowej średniego i niskiego ciśnienia.  

7. W zakresie zaopatrzenia w energie elek-
tryczną ustala się: 

1) zasilanie terenów objętych planem z istnieją-
cych stacji transformatorowych 15/04kV znaj-
dujących się na terenie opracowania jak i po-
za jego obszarem a także ze stacji nowopro-
jektowanych; 
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2) obowiązek zasilania terenów z linii średniego 
i niskiego napięcia;  

3) dopuszczenie budowy linii energetycznych 
kablowych średniego i niskiego napięcia poło-
żonych w ziemi oraz budowy stacji transforma-
torowych na terenach własnych inwestora;  

4) zakaz budowy napowietrznych linii energe-
tycznych z wyjątkiem linii wykonanych na 
czas budowy.     

8. W zakresie zaopatrzenia w ciepło: 

1) obowiązek stosowania urządzeń grzewczych 
o wysokiej sprawności i niskim stopniu  emi-
sji zanieczyszczeń; 

2) dopuszcza się podłączenia do istniejących 
źródeł ciepła; 

3) dopuszczenie lokalizacji centralnych ciepłow-
ni. 

9. W zakresie telekomunikacji: dopuszczenie lo-
kalizowania sieci telekomunikacyjnych we wspól-
nych kanałach zbiorczych biegnących w pasach dro-
gowych jak i poza pasami. 

10. W zakresie gromadzenia i usuwania odpa-
dów obowiązują zasady określone w odrębnych 
przepisach szczegółowych.  

11. Zasad ochrony dziedzictwa kulturowego  
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 

1. W przypadku ujawnienia podczas robót bu-
dowlanych i ziemnych przedmiotu, który po-
siada cechy zabytku, należy: 

1) niezwłocznie zawiadomić Prezydenta Mia-
sta oraz organ Służby Ochrony Zabytków; 

2) zabezpieczyć odkryty przedmiot; 

3) wstrzymać roboty mogące go uszkodzić 
lub zniszczyć do czasu wydania przez Kon-
serwatora Zabytków odpowiednich zarzą-
dzeń. 

12. Zasad ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego. 

1) obowiązek zdjęcia warstwy próchnicznej te-
renów przeznaczonych pod zabudowę i po-
wierzchnie utwardzone a następnie odpo-
wiednie jej zagospodarowanie; 

2) obowiązek zadrzewienia zielenią niską i śre-
dniowysoką 50% powierzchni biologicznie 
czynnej; 

3) prowadzona działalność na terenach objętych 
planem nie może powodować pogorszenia 
się komfortu życia mieszkańców będących  
w zasięgu bezpośrednim lub pośrednim od-
działywania przedmiotowych zmian; 

4) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ście-
ków bezpośrednio do gruntu. 

13. Oznaczenia graficzne na rysunku planu są 
obowiązującymi ustaleniami planu. 

Przepisy szczegółowe 

§ 4. 1. Określa się następujące przeznaczenia te-
renów oznaczonych symbolami: 1MN; 2MN – tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

1) ustala się : 

a) dopuszczalny poziom hałasu i drgań jak dla 
terenów zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, 

b) utrzymanie istniejącej zabudowy wraz z to-
warzyszącą infrastrukturą techniczną. Ilość 
kondygnacji 3, ostatnia kondygnacja podda-
sze użytkowe, dachówka ceramiczna lub 
cementowa w kolorze czerwieni, 

c) dojazd od strony ul. 9 Maja,  

d) udział powierzchni biologicznie czynnej 
min. 35% w stosunku do powierzchni 
działki,    

e) przewidzieć miejsce na  lokalizację wolno-
stojących pojemników na odpady stałe; 

2) dopuszcza się: 

a) remonty, przebudowę, docieplenie budyn-
ków, wykonanie zadaszonych wejść do 
budynków mieszkalnych, garaży, 

b) dobudowę od części ogrodowej do bud. ga-
rażu pomieszczenia gospodarczego o pow. 
całkowitej do 7,0m² o jednorodnej architek-
turze dla całej zabudowy bliźniaczej, 

c) poddasze użytkowe – mieszkalne, doświe-
tlenie poddasza: lukarna od strony pół-
nocnej, okna poddaszowe, 

d) wykonanie elementów małej architektury, 

e) prowadzenie infrastruktury technicznej, 

f) wykonanie ogrodzeń działek. Wysokość 
ogrodzenia do 1,80m. Ogrodzenia ażuro-
we.                    

             Od strony ul. 9 Maja wysokość ogrodzenia  
do 1,70m;       

3) zakazuje się: 

a) wykonywania ogrodzenia z prefabrykowa-
nych płyt betonowych, 

b) nadbudowy, rozbudowy i dobudowy do 
budynków mieszkalnych z wyjątkiem usta-
leń zawartych w pkt 2 ppkt b, 

c) prowadzenia usług i działalności rzemieśl-
niczej.  
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2. Określa się następujące przeznaczenie tere-
nu oznaczonego symbolem: 3MN – teren zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

1) ustala się : 

a) dopuszczalny poziom hałasu i drgań jak 
dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, 

b) utrzymanie istniejącej zabudowy wraz z to-
warzyszącą infrastrukturą techniczną. 

     Ilość kondygnacji 2, dach dwuspadowy 
kryty dachówką, 

c) dojazd od strony ul. 9 Maja,   

d) udział powierzchni biologicznie czynnej 
min. 45% w stosunku do powierzchni 
działki,                               

e) obowiązującą linię zabudowy od strony ul. 
9-go Maja dla zabudowy mieszkaniowej  
– 8,0m,   

f) nieprzekraczalną linię zabudowy od strony 
terenu 2ZP – 1,5m,  

g) przewidzieć miejsce na lokalizację wolno-
stojących pojemników na odpady stałe; 

2) dopuszcza się: 

a) remont, przebudowę, docieplenie budyn-
ków,  

b) budowę, rozbudowę i nadbudowę budyn-
ków mieszkalnych przy spełnieniu nastę-
pujących warunków: 

- ilość kondygnacji nadziemnych mieszkal-
nych od 2 do 3. Ostatnia kondygnacja 
poddasze użytkowe,     

- wysokość zabudowy budynku mieszkalne-
go do  kalenicy do 14,0m, 

- poziom posadzki parteru max 0,60m nad 
poziom terenu, 

- dach wielospadowy o kącie nachylenia po-
łaci dachowej 30°- 45º, 

- główna kalenica budynku mieszkalnego 
równoległa do ul. 9 Maja, 

- pokrycie dachu dachówka ceramiczna lub 
cementowa w kolorze czerwieni, 

c) budowę wolnostojącego względnie dobu-
dowę do budynku mieszkalnego budynku 
garażowo - gospodarczego. Ilość kondy-
gnacji dla bud. garażowo - gospod. wol-
nostojącego 1- na oraz spełnienie warun-
ków podanych w pkt b w zakresie dachu  
i pokrycia, 

d) rozbiórkę istniejących budynków, 

e) wykonanie elementów małej architektury, 

f) prowadzenie infrastruktury technicznej, 

g) wykonanie ogrodzenia działki. Wysokość 
ogrodzenia do 1,90m. Ogrodzenia ażuro-
we.                   

           Od strony ul. 9 Maja wysokość ogrodzenia 
do 1,70m;       

3) zakazuje się: 

a) wykonywania ogrodzenia z prefabrykowa-
nych płyt betonowych, 

b) prowadzenia usług i działalności rzemieśl-
niczej.  

3. Określa się następujące przeznaczenie tere-
nu oznaczonego symbolem: 4MN – teren zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej lub 
bliźniaczej.   

1) ustala się : 

a) dopuszczalny poziom hałasu i drgań jak 
dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, 

b) obowiązująca linia zabudowy od strony 
drogi 3KDD – 8,0m, 

c) ilość kondygnacji nadziemnych mieszkal-
nych 3, ostatnia kondygnacja poddasze   
użytkowe, 

d) wysokość zabudowy budynku mieszkalne-
go do kalenicy do 14,0m, 

e) poziom posadzki parteru max. 0,60m nad 
poziom terenu, 

f) dach wielospadowy o kącie pochylenia po-
łaci dachowej  30°- 45º, 

g) główna kalenica budynku mieszkalnego 
równoległa do drogi 3KDD, 

h) krycie dachu – dachówka ceramiczna lub 
cementowa w kolorze czerwieni,  

i) dojazd do działek od strony drogi 3KDD, 

j) garaż wbudowany lub dobudowany do 
budynku mieszkalnego, 

k) powierzchnię terenu biologicznie czynnego 
min 45% powierzchni działki, 

l) wykonanie ogrodzenia działki. Wysokość 
ogrodzenia do 1,90m. Ogrodzenia ażuro-
we.                      

           Wysokość ogrodzenia od strony drogi do-
jazdowej 3KDD do 1,70m,  

m) w zakresie usuwania i gromadzenia odpa-
dów: należy przewidzieć miejsce na  
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n) przewidzieć miejsce na lokalizację wolno-
stojących pojemników na odpady stałe; 

2) dopuszcza się: 

a) wprowadzenie usług w partery budynków 
mieszkalnych. Udział powierzchni przezna-
czonej pod usługi stanowi do 70% po-
wierzchni wewnętrznej kondygnacji parte-
ru,  

b) prowadzenie infrastruktury technicznej, 

c) wykonanie elementów małej architektury;  

3) zakazuje się: 

a) wykonywania ogrodzenia z prefabrykowa-
nych płyt betonowych, 

b) prowadzenia działalności rzemieślniczej.  

4. Określa się następujące przeznaczenie tere-
nu oznaczonego symbolem: 5MN – teren zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej lub 
bliźniaczej. 

1) ustala się : 

a) dopuszczalny poziom hałasu  i drgań jak 
dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, 

b) szerokość działki dla zabudowy szerego-
wej – min. 9,0m, dla zabudowy bliźniaczej 
min 16,0m, 

c) ilość kondygnacji nadziemnych mieszkal-
nych 3, ostatnia kondygnacja poddasze  
użytkowe, 

d) wysokość zabudowy budynku mieszkalne-
go do kalenicy  do 14,0m, 

e) poziom posadzki parteru max. 0,60m nad 
poziom terenu, 

f) dach wielospadowy o kącie pochylenia po-
łaci dachowej 30°- 45º, 

g) główna kalenica budynku mieszkalnego 
równoległa do drogi 3KDD, 

h) krycie dachu – dachówka ceramiczna lub 
cementowa w kolorze czerwieni, 

i) obowiązującą linię zabudowy od strony 
drogi dojazdowej 3KDD – 8,0m, 

j) dojazd do działek od strony drogi  3KDD, 

k) garaż wbudowany lub dobudowany do 
budynku mieszkalnego, 

l) powierzchnię terenu biologicznie czynne-
go min. 45% powierzchni działki, 

m) wykonanie ogrodzenia działki. Wysokość 
ogrodzenia do 1,90m. Ogrodzenia ażuro-
we.                        

             Wysokość ogrodzenia od strony drogi do-
jazdowej 3KDD do 1,50m,  

n) przewidzieć miejsce na lokalizację wolno-
stojących pojemników na odpady stałe; 

2) dopuszcza się: 

a) wprowadzenie usług w partery budynków 
mieszkalnych. Udział powierzchni przezna-
czonej pod usługi stanowi do 70% po-
wierzchni wewnętrznej kondygnacji parte-
ru,  

b) likwidacji lub przeniesienia do gruntu na 
teren 4KDD linii napowietrznej i kablowej 
15kV, 

c) prowadzenie infrastruktury technicznej, 

d) wykonanie elementów małej architektury;  

3) zakazuje się: 

a) wykonywania ogrodzenia z prefabrykowa-
nych płyt betonowych, 

b) prowadzenia usług i działalności rzemieśl-
niczej.  

5. Określa się następujące przeznaczenie tere-
nu oznaczonego symbolem: 1MW– teren zabudo-
wy mieszkaniowej wielorodzinnej. 

1) ustala się : 

a) dopuszczalny poziom hałasu i drgań jak 
dla terenów zabudowy mieszkaniowo 
- usługowej w strefie śródmiejskiej, 

b) utrzymanie istniejącej zabudowy mieszka-
niowej, 

c) dojazd od strony ulic: ul. Witosa, ul. Pade-
rewskiego,  

d) utrzymanie dotychczasowego dojazdu na 
teren szkoły oznaczonej symbolem 1U, 

e) przewidzieć miejsce na lokalizację wolno-
stojących pojemników na odpady stałe; 

2) dopuszcza się: 

a) remonty, przebudowy, docieplenia budyn-
ków, 

b) lokalizację miejsc gromadzenia odpadów 
w pomieszczeniach wbudowanych, wenty-
lowanych, 

c) budowę obiektów małej architektury, 

d) wprowadzenie nośników reklamowych na 
szczyt budynku mieszkalnego od strony ul. 
Witosa, 

e) budowa i utrzymanie urządzeń technicz-
nych związanych z obiektem budowlanym, 
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f) utrzymanie i poszerzenie jezdni drogi we-
wnętrznej do 6,0m i wykonanie dodatko-
wych miejsc parkingowych,  

g) prowadzenie infrastruktury technicznej; 

3) zakazuje się wykonywania ogrodzenia terenu. 

6. Określa się następujące przeznaczenie tere-
nu oznaczonego symbolem: 2MW– teren zabudo-
wy mieszkaniowej wielorodzinnej. 

1) ustala się : 

a) dopuszczalny poziom hałasu i drgań jak 
dla terenów zabudowy mieszkaniowo  
- usługowej w strefie śródmiejskiej, 

b) dojazd od strony ulic: ul. Witosa,   

c) nieprzekraczalna linia zabudowy od strony 
ul. Witosa – 6,0m od granicy terenu, 

d) obowiązek wytworzenia pierzei wzdłuż ul. 
Witosa, 

e) długość pierzei min. 50% długości wyzna-
czonej przez obowiązującą linie zabudowy, 

f) liczbę kondygnacji nadziemnych mieszkal-
nych 4 – 5. Wysokość zabudowy do 22m, 

g) dachy strome wielospadowe o kącie na-
chylenia 25° – 45º, kryte dachówką, 

h) wielkość powierzchni zabudowanej i utwa-
dzonej max. do 65% powierzchni terenu, 

i) udział powierzchni biologicznie czynnej  
w stosunku do powierzchni terenu wynosi 
min. 35%, 

j) zabezpieczyć miejsca postojowe dla sa-
mochodów osobowych w ilości min.1 
miejsce na jedno mieszkanie, 

k) miejsca postojowe lokalizować w grani-
cach wyznaczonego terenu, 

l) przewidzieć miejsce na  lokalizację  wolno-
stojących pojemników na odpady stałe; 

2) dopuszcza się: 

a) podpiwniczenie budynków mieszkalnych, 

b) lokalizację garaży, miejsc postojowych  
w poziomie piwnic, parteru budynku 
mieszkalnego, 

c) budowę wielopoziomowego parkingu do 3 
kondygnacji nadziemnych i do 1 kondy-
gnacji podziemnej z dachem płaskim, 

d) wprowadzenie usług w piwnice, partery 
budynków mieszkalnych, 

e) budowę obiektów małej architektury, 

f) wprowadzenie nośników reklamowych na 
szczyty budynków od strony ul. Witosa, 

g) budowa i utrzymanie urządzeń technicz-
nych związanych z obiektem  budowla-
nym, 

h) prowadzenie infrastruktury technicznej, 

i) lokalizację miejsc gromadzenia odpadów  
w pomieszczeniach wbudowanych, wenty-
lowanych; 

3) zakazuje się wykonywania ogrodzenia terenu. 

7. Określa się następujące przeznaczenia tere-
nów oznaczonych symbolami: 3MW; 4MW– - tere-
ny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 

1) ustala się : 

a) dopuszczalny poziom hałasu  i drgań jak 
dla terenów zabudowy mieszkaniowo  
- usługowej w strefie śródmiejskiej, 

b) dojazd na teren 3MW od strony drogi 
10KDD (ul. Bohaterów Lenino) i drogi 
6KDD,   

c) dojazd na teren 4MW od strony drogi 
9KDD, drogi 5KDD i drogi 6KDD, 

d) likwidację linii napowietrznych 15kV, 

e) nieprzekraczalna linia zabudowy od strony 
drogi KDZ (ul. Niepodległości) – 5,0m, 

f) nieprzekraczalna linia zabudowy od strony 
drogi 5KDD – 5,0m, 

g) nieprzekraczalna linia zabudowy od strony 
drogi 9KDD – 5,0m, 

h) nieprzekraczalna linia zabudowy od strony 
terenu 5U – 5,0m, 

i) liczbę kondygnacji nadziemnych mieszkal-
nych  4 - 5,  

j) dachy strome wielospadowe o kącie na-
chylenia dachu  25° – 45º, kryte dachówką, 

k) wielkość powierzchni zabudowy i utwar-
dzonej max. do 65% powierzchni terenu, 

l) obowiązek wytworzenia pierzei wzdłuż  
drogi KDZ (ul. Niepodległości), drogi 5KDD 
(teren 4MW) i drogi 6KDD (teren 3MW, 
4MW), 

m) długość pierzei określonej w literze l - min. 
50% długości wyznaczonej przez nieprze-
kraczalne linie zabudowy, 

n) udział powierzchni biologicznie czynnej  
w stosunku do powierzchni terenu wynosi 
min. 35%, 

o) zabezpieczyć miejsca postojowe dla sa-
mochodów osobowych w ilości min. 1 
miejsce postojowe na jedno mieszkanie, 
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p) miejsca postojowe lokalizować w grani-
cach wyznaczonego terenu,  

r) prowadzenie chodnika wzdłuż drogi 6KDD  
o szerokości 2,0m od strony terenu 3MW  
i 4MW, 

s) przewidzieć miejsce na lokalizację wolno-
stojących pojemników na odpady stałe; 

2) dopuszcza się: 

a) podpiwniczenie budynków mieszkalnych,  

b) lokalizację garaży, miejsc postojowych  
w poziomie piwnic, parterze budynku 
mieszkalnego, 

c) wprowadzenie usług w piwnice, partery 
budynków mieszkalnych, 

d) zabudowę mieszkaniową od 4 do 8 kondy-
gnacji nadziemnych od strony drogi KDZ 
(ul. Niepodległości) ze zmniejszeniem ilo-
ści kondygnacji w kierunku południowym,   

e) budowę wielopoziomowego parkingu do 3 
kondygnacji nadziemnych i do 1 kondy-
gnacji podziemnej z dachem płaskim lub 
tarasem, 

f) budowę i utrzymanie urządzeń technicz-
nych związanych z obiektem budowlanym, 

g) prowadzenie infrastruktury technicznej, 

h) wykonanie elementów małej architektury,  

i) wprowadzenie nośników reklamowych na 
szczyt budynków mieszkalnych od strony 
ul. Piłsudskiego i drogi KDZ (ul. Niepodle-
głości), 

j) wybudowanie linii kablowych energetycz-
nych położonych w gruncie,  

k) wjazd na teren 3MW od strony drogi KDZ 
(ul. Niepodległości) na zasadach prawo-
skrętu, 

l) lokalizację miejsc gromadzenia odpadów 
w pomieszczeniach wbudowanych, wenty-
lowanych; 

3) zakazuje się wykonywania ogrodzenia terenu. 

8. Określa się następujące przeznaczenie tere-
nu  oznaczonego symbolem: 5MW – teren zabu-
dowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 

1) ustala się : 

a) dopuszczalny poziom hałasu i drgań jak 
dla terenów zabudowy mieszkaniowo  
- usługowej w strefie śródmiejskiej, 

b) dojazd na teren od strony drogi 5 KDD lub 
3 KDD,    

c) nieprzekraczalna  linia zabudowy od stro-
ny drogi KDZ (ul. Niepodległości) – 5,0m, 

d) obowiązującą linię zabudowy od strony 
drogi  3 KDD – 8,0 – 9,0m, 

e) liczba kondygnacji nadziemnych mieszkal-
nych 4 – 5. Wysokość zabudowy do 22,0m, 

f) dachy strome wielospadowe o kącie na-
chylenia 25° – 45º, kryte dachówką, 

g) wielkość powierzchni zabudowanej i utwar-
dzonej max. do 65% powierzchni terenu, 

h) obowiązek wytworzenia pierzei wzdłuż 
drogi KDZ (ul. Niepodległości), 

i) długość pierzei min. 50% długości wyzna-
czonej przez linie zabudowy, 

j) udział powierzchni biologicznie czynnej  
w stosunku do  powierzchni terenu wynosi 
min. 35%, 

k) miejsca postojowe dla samochodów oso-
bowych przewidzieć w ilości min. 1 miej-
sce postojowe na jedno mieszkanie, 

l) miejsca postojowe lokalizować w grani-
cach działki,  

m) likwidację linii napowietrznych 15kV, 

n) przewidzieć miejsce na lokalizację wolno-
stojących pojemników na odpady stałe; 

2) dopuszcza się: 

a) podpiwniczenie budynków mieszkalnych,  

b) lokalizację garaży, miejsc postojowych  
w piwnicy, parterze budynku mieszkalne-
go, 

c) wprowadzenie usług w piwnice, partery 
budynków mieszkalnych, 

d) budowa  i utrzymanie urządzeń technicz-
nych związanych z obiektem budowlanym, 

e) prowadzenie infrastruktury technicznej, 

f) wprowadzenie nośników reklamowych na 
szczyt budynków mieszkalnych od strony 
drogi KDZ (ul. Niepodległości) i 5KDD, 

g) wybudowanie linii kablowych energetycz-
nych położonej w gruncie,  

h) wykonanie elementów małej architektury,  

i) lokalizację miejsc gromadzenia odpadów 
w pomieszczeniach wbudowanych, wenty-
lowanych; 

3) zakazuje się wykonywania ogrodzenia terenu. 

9. Określa się następujące przeznaczenie tere-
nu oznaczonego symbolem: 6MW –  teren zabu-
dowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 
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1) ustala się: 

a) dopuszczalny poziom hałasu  i drgań jak 
dla terenów zabudowy mieszkaniowo  
- usługowej w  strefie śródmiejskiej, 

b) utrzymanie istniejącej 5-cio kondygnacyj-
nej zabudowy z poddaszem użytkowym, 

c) dojazd na teren od strony drogi 4 KDD  
i 5KDD, 

d) miejsca postojowe dla samochodów oso-
bowych w granicach własnej działki, 

e) przewidzieć miejsce na lokalizację  wolno-
stojących pojemników na odpady stałe; 

2) dopuszcza się: 

a) wykonanie elementów małej architektury,  

b) wprowadzenie usług w piwnice, partery 
budynków mieszkalnych,  

c) lokalizację garaży, miejsc postojowych  
w piwnicy, parterze budynku  mieszkalne-
go, 

d) budowa  i utrzymanie urządzeń technicz-
nych związanych z obiektem budowlanym, 

e) prowadzenie infrastruktury technicznej, 

f) wykonanie elementów małej architektury,  

g) lokalizację miejsc gromadzenia odpadów 
w pomieszczeniach wbudowanych, wenty-
lowanych; 

3) zakazuje się wykonywania ogrodzenia terenu. 

10. Określa się następujące zasady przezna-
czenia terenu oznaczonego symbolem: 7 MW  
– teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 

1) ustala się : 

a) dopuszczalny  poziom hałasu  i drgań jak 
dla terenów zabudowy mieszkaniowo  
-usługowej w strefie śródmiejskiej, 

b) dojazd na teren od strony drogi 3 KDD  
i 4KDD,    

c) obowiązująca linia zabudowy od strony 
drogi 1KDL – 8,0m, 

d) nieprzekraczalną linię zabudowy od strony 
drogi 3 KDD –  7,0m, 

e) liczba kondygnacji nadziemnych mieszkal-
nych  4 – 5, 

f) dachy strome wielospadowe o kącie na-
chylenia 25° – 45º, kryte dachówką, 

g) wielkość powierzchni zabudowanej i utwar-
dzonej max. do 65% powierzchni terenu, 

h) obowiązek wytworzenia pierzei wzdłuż 
drogi 1KDL, 

i) długość pierzei min. 50% długości wyzna-
czonej przez obowiązującą linię zabudowy, 

j) udział powierzchni biologicznie czynnej  
w stosunku do  powierzchni terenu wynosi 
min. 35%, 

k) miejsca postojowe dla samochodów oso-
bowych w ilości min. 1 miejsce postojowe 
na jedno mieszkanie, 

l) miejsca postojowe lokalizować w grani-
cach terenu, 

m) przewidzieć miejsce na lokalizację wolno-
stojących pojemników na odpady stałe; 

2) dopuszcza się: 

a) podpiwniczenie budynków mieszkalnych,  

b) lokalizację garaży, miejsc postojowych  
w piwnicy, parterze budynku mieszkalne-
go, 

c) wprowadzenie usług w piwnice, partery 
budynków mieszkalnych,  

d) wielopoziomowy parking do 3 kondygnacji 
nadziemnych i do 1 kondygnacji podziem-
nej, 

e) budowa i utrzymanie urządzeń technicz-
nych związanych z obiektem budowlanym, 

f) prowadzenie infrastruktury technicznej, 

g) wykonanie elementów małej architektury,  

h) podział terenu na działki budowlane, 

i) wprowadzenie nośników reklamowych na 
szczyty budynków od strony drogi 1KDL, 

j) lokalizację miejsc gromadzenia odpadów 
w pomieszczeniach wbudowanych, wenty-
lowanych; 

3) zakazuje się wykonywania ogrodzenia terenu. 

11. Określa się następujące przeznaczenie te-
renu oznaczonego symbolem: 8 MW – teren zabu-
dowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 

1) ustala się: 

a) dopuszczalny poziom hałasu i drgań jak 
dla terenów zabudowy mieszkaniowo  
- usługowej w strefie środmiejskiej, 

b) dojazd na teren od strony drogi 3 KDD,     

c) obowiązująca linia zabudowy od strony 
drogi 1KDL – 8,0m, 

d) nieprzekraczalną linię zabudowy od strony 
terenu oznaczonego 2ZP – 7,0m, 
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e) nieprzekraczalną linię zabudowy od strony 
terenu oznaczonego 4MN– 7,0m, 

f) liczba kondygnacji nadziemnych mieszkal-
nych  4 – 5, 

g) dachy strome wielospadowe o kącie na-
chylenia 25° – 45º, kryte dachówką, 

h) wielkość powierzchni zabudowanej i utwar-
dzonej max. do 65% powierzchni terenu, 

i) obowiązek wytworzenia pierzei wzdłuż 
drogi 1KDL, 

j) długość pierzei min. 50% długości wyzna-
czonej przez obowiązującą linię zabudowy, 

k) udział powierzchni biologicznie czynnej w sto-
sunku do  powierzchni terenu wynosi min. 
35%, 

l) miejsca postojowe dla samochodów oso-
bowych w ilości min. 1 miejsce postojowe 
na jedno mieszkanie, 

m) miejsca postojowe lokalizować w grani-
cach terenu,  

n) przewidzieć miejsce na lokalizację wolno-
stojących pojemników na odpady stałe; 

2) dopuszcza się: 

a) podpiwniczenie budynków mieszkalnych,  

b) lokalizację garaży, miejsc postojowych  
w piwnicy, parterze budynku mieszkalne-
go, 

c) wprowadzenie usług w piwnice, partery 
budynków,  

d) wielopoziomowy parking do 3 kondygnacji 
nadziemnych i do 1 kondygnacji podziem-
nej, 

e) budowa i utrzymanie urządzeń technicz-
nych związanych z obiektem budowlanym, 

f) prowadzenie infrastruktury technicznej, 

g) wykonanie elementów małej architektury,  

h) podział terenu na działki budowlane, 

i) wprowadzenie nośników reklamowych na 
szczyty budynków mieszkalnych od strony 
drogi 1KDL, 

j) lokalizację miejsc gromadzenia odpadów  
w pomieszczeniach wbudowanych,  wenty-
lowanych; 

3) zakazuje się wykonywania ogrodzenia terenu. 

12. Określa się następujące przeznaczenie te-
renu oznaczonego symbolem: 9MW - teren zabu-
dowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 

1) ustala się : 

a) dopuszczalny poziom hałasu i drgań jak 
dla terenów zabudowy mieszkaniowo  
- usługowej w strefie śródmiejskiej, 

b) dojazd na teren od strony ul. Grabskiego, 

c) nieprzekraczalną linię zabudowy od strony 
ul. Grabskiego – 6,0m, 

d) obowiązującą linię zabudowy od strony ul. 
Niepodległości – 10,0m,   

e) liczba kondygnacji 4 kondygnacje nad-
ziemne mieszkalne, 

f) dach płaski, 

g) wielkość powierzchni zabudowanej i po-
wierzchni utwardzonej max. do 65% po-
wierzchni terenu, 

h) obowiązek wytworzenia pierzei wzdłuż ul. 
Niepodległości i ul. Grabskiego, 

i) długość pierzei min. 50% długości wyzna-
czonej przez  linie zabudowy, 

j) udział powierzchni biologicznie czynnej  
w stosunku do powierzchni terenu wynosi 
min. 35%, 

k) miejsca postojowe dla samochodów oso-
bowych w ilości 1 miejsce postojowe na 
jedno  mieszkanie,       

l) miejsca postojowe lokalizować w grani-
cach terenu, 

m) przewidzieć miejsce na lokalizację wolno-
stojących pojemników na odpady stałe; 

2) dopuszcza się: 

a) podpiwniczenie budynków mieszkalnych, 

b) lokalizację garaży, miejsc postojowych  
w piwnicy, parterze budynku mieszkalne-
go, 

c) wprowadzenie usług w piwnice, partery 
budynku mieszkalnego, 

d) budowa i utrzymanie urządzeń technicz-
nych związanych z obiektem budowlanym, 

e) prowadzenie infrastruktury technicznej, 

f) wykonanie elementów małej architektury,  

g) wprowadzenie nośników reklamowych na 
szczyty budynków mieszkalnych od strony 
dróg KDZ (ul. Niepodległości), 2KDD (ul. 
Grabskiego), 

h) lokalizację miejsc gromadzenia odpadów 
w pomieszczeniach wbudowanych, wenty-
lowanych; 

3) zakazuje się wykonywania ogrodzenia terenu. 
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13. Określa się następujące przeznaczenie te-
renu oznaczonego symbolem: 10 MW – teren za-
budowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 

1) ustala się: 

a) dopuszczalny poziom hałasu i drgań jak 
dla terenów zabudowy mieszkaniowo  
- usługowej w strefie śródmiejskiej, 

b) dojazd na teren drogą dojazdowa 11KDD 
od strony drogi 1 KDL, 

c) nieprzekraczalna linia zabudowy od strony 
drogi 1KDL – 8,0m, 

d) nieprzekraczalną linię zabudowy od strony 
drogi 11KDD -  5,0m, 

e) liczbę kondygnacji nadziemnych mieszkal-
nych 3 - 4 kondygnacje nadziemne,  

f) dachy strome wielospadowe o kącie na-
chylenia 25° – 45º, kryte dachówką, 

g) wielkość powierzchni zabudowanej i po-
wierzchni utwardzonej max. do 50% po-
wierzchni terenu, 

h) obowiązek wytworzenia pierzei wzdłuż 
drogi 1KDL, 

i) długość pierzei min. 50% długości wyzna-
czonej przez linię zabudowy, 

j) udział powierzchni biologicznie czynnej  
w stosunku do  powierzchni terenu wynosi 
min. 50%, 

k) miejsca postojowe dla samochodów oso-
bowych w ilości min. 1 miejsce postojowe 
na jedno mieszkanie, 

l) miejsca postojowe lokalizować w grani-
cach terenu,  

m) przewidzieć miejsce na lokalizację wolno-
stojących pojemników na odpady stałe; 

3) dopuszcza się: 

a) podpiwniczenie budynków mieszkalnych,  

b) lokalizację garaży, miejsc postojowych  
w piwnicy, parterze budynku mieszkalne-
go, 

c) wprowadzenie usług w piwnice, partery 
budynku mieszkalnego. 

d) budowa i utrzymanie urządzeń technicz-
nych związanych z obiektem budowlanym, 

e) prowadzenie infrastruktury technicznej, 

f) wykonanie elementów małej architektury,  

g) wprowadzenie nośników reklamowych na 
szczyty budynku mieszkalnego od strony  
 

drogi 1KDL, 

h) lokalizację miejsc gromadzenia odpadów 
w pomieszczeniach wbudowanych, wenty-
lowanych; 

3) zakazuje się wykonywania ogrodzenia terenu. 

14. Określa się następujące przeznaczenie te-
renu oznaczonego symbolem: 11 MW – teren za-
budowy mieszkaniowej wielorodzinnej.    

1) ustala się: 

a) dopuszczalny poziom hałasu i drgań jak 
dla terenów zabudowy usługowo - miesz-
kaniowej w strefie śródmiejskiej, 

b) dojazd na teren od strony  drogi 2KDL (ul. 
Witosa), drogi 1KDD (ul. Paderewskiego), 
drogi 2KDD (ul. Grabskiego), 

c) nieprzekraczalna linia zabudowy od strony 
ul. Witosa wynosi 5,0m, 

d) nieprzekraczalna linia zabudowy od strony 
ul. Paderewskiego wynosi 5,0m,  

e) nieprzekraczalna linia zabudowy od strony 
ul. Grabskiego wynosi 5,0m,  

f) liczba kondygnacji nadziemnych mieszkal-
nych 4 - 5. Wysokość zabudowy mieszka-
niowej do 22,0m, 

g) budynki mieszkalne - dachy strome wielo-
spadowe o kącie nachylenia 25° – 45º, kry-
te dachówką, 

h) wielkość powierzchni zabudowy i utwar-
dzeń w stosunku do powierzchni terenu 
nie może przekroczyć 70%, 

i) udział powierzchni biologicznie czynnej  
w stosunku do  powierzchni terenu wynosi 
min. 30%, 

j) obowiązek wytworzenia pierzei wzdłuż 
drogi 2KDL, 1KDD i 2KDD, 

k) miejsca postojowe dla samochodów oso-
bowych w ilości min. 1 miejsce na jedno 
mieszkanie, 

l) miejsca postojowe lokalizować w grani-
cach działki, 

m) podział terenu na 2 działki budowlane,  

n) przewidzieć miejsce na lokalizację wolno-
stojących pojemników na odpady stałe; 

2) dopuszcza się: 

a) podpiwniczenie budynków, 

b) lokalizację garaży, miejsc postojowych  
w poziomie piwnic, parterze budynku 
mieszkalnego, 



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                                 poz. 1195 
Województwa Lubuskiego Nr 54 
 

4410 

c) wbudowanie usług w piwnice, partery bu-
dynków mieszkalnych, 

d) wprowadzenie dachów płaskich na frag-
mentach budynku przy zachowaniu pod-
stawowej konstrukcji dachu – dachu stro-
mego wielospadowego, 

e) budowę wielopoziomowego parkingu do 3 
kondygnacji nadziemnych i do 1 kondy-
gnacji podziemnej z dachem płaskim, 

f) budowa i utrzymanie urządzeń technicz-
nych związanych z obiektem budowlanym, 

g) prowadzenie infrastruktury technicznej, 

h) wykonanie elementów małej architektury,  

i) lokalizację nośników reklamowych, 

j) lokalizację miejsc gromadzenia odpadów 
w pomieszczeniach wbudowanych,  wen-
tylowanych; 

3) zakazuje się wykonywania ogrodzenia terenu. 

15. Określa się następujące przeznaczenia te-
renów oznaczonych symbolami:  12 MW –  teren 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z do-
puszczeniem usług. 

1) ustala się: 

a) dopuszczalny poziom hałasu i drgań jak 
dla terenów zabudowy mieszkaniowo  
- usługowej w strefie śródmiejskiej, 

b) dojazd na teren od strony drogi 10KDD,   

c) likwidację linii napowietrznych 15kV, 

d) nieprzekraczalną linię zabudowy od strony 
ul. Piłsudskiego i drogi KDZ (ul. Niepodle-
głości) – 10,0m, 

e) liczbę kondygnacji nadziemnych mieszkal-
nych 4 – 5. Wysokość zabudowy do 22,0m, 

f) dachy strome wielospadowe o kącie na-
chylenia dachu  25° – 45º, kryte dachówką, 

g) wielkość powierzchni zabudowanej i utwar-
dzonej max. do 70% powierzchni terenu, 

h) udział powierzchni biologicznie czynnej  
w stosunku do powierzchni terenu wynosi 
min. 30%, 

i) obowiązek wytworzenia pierzei wzdłuż ul. 
Piłsudskiego i  ul. Niepodleglości, 

j) długość pierzei min. 50% długości wyzna-
czonej  przez nieprzekraczalne linie zabu-
dowy, 

k) miejsca postojowe dla samochodów oso-
bowych w ilości min. 1 miejsce postojowe 
na jedno mieszkanie,  

l) miejsca postojowe lokalizować w grani-
cach wyznaczonej działki,  

m) przewidzieć miejsce na lokalizację wolno-
stojących pojemników na odpady stałe; 

2) dopuszcza się: 

a) podpiwniczenie budynków,  

b) lokalizację garaży, miejsc postojowych  
w piwnicy, parterze budynku, 

c) wprowadzenie usług w piwnice, partery 
budynków mieszkalnych,  

d) budowę obiektów usługowych wolnosto-
jących. Lokalizacja usług w południowej 
części terenu, 

e) liczbę kondygnacji nadziemnych dla zabu-
dowy usługowej 2 - 4, 

f) miejsca postojowe przyjąć 20,0m² po-
wierzchni użytkowej usługowej na 1 sta-
nowisko postojowe,  

g) dachy płaskie dla budynków usługowych,  

h) kształtowanie połaci dachowych dla zabu-
dowy usługowej w formie półokrągłych, 
łukowych i eliptycznych przykryć powło-
kowych, 

i) budowę wielopoziomowego parkingu do 3 
kondygnacji nadziemnych i do 1 kondy-
gnacji podziemnej, 

j) budowę i utrzymanie urządzeń technicz-
nych związanych z obiektem budowlanym, 

k) prowadzenie infrastruktury technicznej, 

l) wykonanie elementów małej architektury,  

m) wprowadzenie nośników reklamowych na 
szczyt budynków od strony ul. Piłsudskie-
go i drogi KDZ (ul. Niepodległości), 

n) dojazd od strony ul. Piłsudskiego na zasa-
dach prawoskrętu,   

o) wybudowanie linii kablowych energetycz-
nych położonych w gruncie,  

p) lokalizację miejsc gromadzenia odpadów 
w pomieszczeniach wbudowanych, wenty-
lowanych; 

3) zakazuje się wykonywania ogrodzenia terenu. 

16. Określa się następujące zasady przezna-
czenia terenu oznaczonego symbolem: 1 U/MW   
– teren usług z dopuszczeniem zabudowy miesz-
kaniowej wielorodzinnej.   

1. Zabudowa usługowa:  

1) ustala się: 
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a) dopuszczalny poziom hałasu i drgań jak 
dla terenów zabudowy mieszkaniowo  
- usługowej w strefie śródmiejskiej, 

b) dojazd na teren od strony ul. Grabskiego, 

c) nieprzekraczalną linię zabudowy od strony 
drogi KDZ (ul. Niepodległości), która wy-
nosi 10,0m, 

d) nieprzekraczalną linię zabudowy od strony 
drogi 2KDD (ul. Grabskiego), która wynosi 
5,0m,  

e) liczba kondygnacji nadziemnych dla bu-
dynków usługowych do 3-ch kondygnacji 
nadziemnych. Wysokość zabudowy do 
15,0m, 

f) dachy płaskie, 

g) wielkość powierzchni zabudowanej i utwar-
dzonej max. do 70% powierzchni terenu, 

h) udział powierzchni biologicznie czynnej  
w stosunku do powierzchni terenu wynosi 
min. 30%, 

i) miejsca postojowe dla samochodów oso-
bowych przewidzieć w ilości min. 1 miej-
sce  postojowe na 30m² powierzchni usłu-
gowej netto, 

j) miejsca postojowe lokalizować w grani-
cach terenu, 

k) przewidzieć miejsce na lokalizację wolno-
stojących pojemników na odpady stałe; 

2) dopuszcza się: 

a) dachy wielospadowe o kącie nachylenia 
od 25° do 45°, 

b) budowa i utrzymanie urządzeń technicz-
nych związanych z obiektem budowlanym, 

c) prowadzenie infrastruktury technicznej, 

d) wykonanie elementów małej architektury, 

e) podział terenu na 2 działki budowlane, 

f) lokalizację nośników reklamowych, 

g) lokalizację miejsc gromadzenia odpadów 
w pomieszczeniach wbudowanych; 

3) zakazuje się  wykonywania ogrodzenia tere-
nu. 

2. Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. 

1) ustala się: 

a) dopuszczalny poziom hałasu i drgań jak dla 
terenów zabudowy mieszkaniowo - usługo-
wej w strefie śródmiejskiej, 

b) budownictwo mieszkaniowe wielorodzin- 
 

      ne z usługami, 

c) liczba kondygnacji od 4 do 5 kondygnacji 
nadziemnych. Wysokość zabudowy do 
22,0m,  

d) budowę budynków usługowych przybu-
dowanych lub wbudowanych do budyn-
ków mieszkalnych, 

e) dachy strome wielospadowe dla budyn-
ków mieszkalnych o kącie nachylenia 25°  
- 45°, krytych dachówką, 

f) obowiązek wytworzenia pierzei wzdłuż 
drogi KDZ (ul. Niepodległości) i 2KDD (ul. 
Grabskiego), 

g) długość pierzei min. 50% długości wyzna-
czonych przez linie zabudowy, 

h) miejsca postojowe dla samochodów oso-
bowych w ilości min. 1 miejsce na jedno 
mieszkanie, 

i) miejsca postojowe lokalizować w grani-
cach działki, 

j) przewidzieć miejsce na lokalizację wolno-
stojących pojemników na odpady stałe; 

2) dopuszcza się: 

a) stosowanie dachów płaskich na budyn-
kach usługowych przybudowanych do bu-
dynków mieszkalnych, 

b) podpiwniczenie budynków, 

c) lokalizację garaży, miejsc postojowych  
w poziomie piwnic, w parterze budynku 
mieszkalnego, 

d) wbudowanie usług w piwnice, partery bu-
dynków mieszkalnych, 

e) budowę wielopoziomowego parkingu do 3 
kondygnacji nadziemnych i do 1 kondy-
gnacji podziemnej z dachem płaskim, 

f) budowa i utrzymanie urządzeń technicz-
nych związanych z obiektem budowlanym, 

g) prowadzenie infrastruktury technicznej, 

h) wykonanie elementów małej architektury, 

i) podział terenu na działki budowlane, 

j) lokalizację nośników reklamowych, 

k) lokalizację miejsc gromadzenia odpadów  
w pomieszczeniach wbudowanych, wenty-
owanych; 

3) zakazuje się wykonywania ogrodzenia terenu. 

17. Określa się następujące zasady przezna-
czenia terenu oznaczonego symbolem: 1U – teren 
usług publicznych. 
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1) ustala się: 

a) dopuszczalny poziom hałasu i drgań jak 
dla terenów zabudowy związanej ze sta-
łym lub wielogodzinnym pobytem dzieci  
i młodzieży, 

b) utrzymanie dotychczasowej funkcji usług 
oświaty, 

c) dojazd na teren od strony drogi biegnącej 
przez teren 1MW i 1 ZP,  

d) miejsca parkingowe zabezpieczyć w grani-
cach własnej działki, 

e) powierzchnię zabudowaną i powierzchnię 
utwardzoną do 40% powierzchni terenu  
w tym udział powierzchni biologicznie 
czynnej w stosunku do powierzchni terenu 
wynosi min. 60%, 

f) lokalizację urządzeń rekreacyjno - sporto-
wych od strony ul. Witosa, 

g) przewidzieć miejsce na lokalizację  wolno-
stojących pojemników na odpady stałe; 

2) dopuszcza się: 

a) rozbudowę budynku w kierunku północ-
nym i wschodnim, 

b) ilość kondygnacji nadziemnych dla no-
wych budynków 2 - 3. Dach stromy dwu-
spadowy, pochylenie połaci dachowej 25° 
- 45°. Krycie dachu – dachówka, 

c) ogrodzenie działki. Wysokość ogrodzenia 
do 2,0m. Ogrodzenia ażurowe - siatka, 

d) budowa  i utrzymanie urządzeń technicz-
nych związanych z obiektem budowlanym, 

e) prowadzenie infrastruktury technicznej, 

f) wykonanie elementów małej architektury,  

g) zmianę przeznaczenia terenu utrzymując 
funkcję publiczną, 

h) włączenie terenów zielonych 1ZP, 

i) dojazd na teren od strony 1KDD (ul. Pade-
rewskiego) przez teren 1ZP,  

j) lokalizację miejsc gromadzenia odpadów 
w pomieszczeniach wbudowanych, wenty-
lowanych; 

3) zakazuje się wprowadzania zabudowy miesz-
kaniowej. 

18. Określa się następujące zasady przezna-
czenia terenu oznaczonego symbolem: 2U – teren 
usług komercyjnych. 

1) ustala się: 

a) dopuszczalny poziom hałasu i drgań jak 
dla terenów zabudowy usługowej w strefie 
śródmiejskiej, 

b) dojazd na teren od strony drogi KDZ (ul. 
Niepodległości) wskazanym orientacyjnie 
wjazdem W1 utrzymując zasadę prawo-
skrętu,  

c) ilość kondygnacji nadziemnych do 3-ch 
lub wysokość zabudowy do 15,0m, 

d) miejsca parkingowe zabezpieczyć w grani-
cach działki przyjmując 1 miejsce postojo-
we na max. 20,0m² powierzchni użytkowej 
podstawowej, 

e) powierzchnię zabudowaną i powierzchnię 
utwardzoną do 70% powierzchni terenu  
w tym udział powierzchni biologicznie 
czynnej w stosunku do powierzchni terenu 
wynosi min. 30%, 

f) nieprzekraczalna linia zabudowy od strony 
drogi KDZ (ul. Niepodległości) – 8,0m, 

g) nieprzekraczalna linia zabudowy od strony 
ul. Górczyńskiej 10,0m, 

h) likwidację linii napowietrznych 15kV, 

i) przewidzieć miejsce na lokalizację wolno-
stojących pojemników na odpady stałe; 

2) dopuszcza się: 

a) wykonanie od strony terenu szpitala i te-
renów mieszkaniowych ogrodzenie do 
wys. 2,20m, 

b) budowa i utrzymanie urządzeń technicz-
nych związanych z obiektem budowlanym, 

c) prowadzenie infrastruktury technicznej, 

d) wybudowanie linii kablowych energetycz-
nych położonych w gruncie, 

e) lokalizację nośników reklamowych, 

f) dotychczasowe użytkowanie, 

g) wykonanie elementów małej architektury,  

h) podział terenu na działki budowlane, 

i) wprowadzenie funkcji mieszkaniowej zwią-
zanej z obsługą usług, 

j) lokalizację miejsc gromadzenia odpadów 
w pomieszczeniach wbudowanych, wenty-
lowanych; 

3) zakazuje się: wykonywania ogrodzenia terenu 
od strony drogi KDZ i ul. Górczyńskiej. 

19. Określa się następujące zasady przezna-
czenia terenu oznaczonego symbolem: 3U; 4U  
- teren usług publicznych i komercyjnych.    

1) ustala się: 
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a) dopuszczalny poziom hałasu i drgań jak 
dla terenów zabudowy usługowej w strefie 
śródmiejskiej,   

b) dojazd na tereny od strony drogi KDZ (ul. 
Niepodległości) wskazanym orientacyjnie 
wjazdem W2 utrzymując zasadę prawo-
skrętu,  

c) budowę budynków o ilość kondygnacji 
nadziemnych do 3-ch lub wysokości do 
15,0m, 

d) miejsca parkingowe zabezpieczyć w grani-
cach działki przyjmując 1 miejsce postojo-
we na max. 20,0m² powierzchni użytkowej 
podstawowej, 

e) powierzchnię zabudowaną i powierzchnię 
utwardzoną do 70% powierzchni terenu  
w tym udział powierzchni biologicznie 
czynnej w stosunku do powierzchni terenu 
wynosi min. 30%, 

f) nieprzekraczalna linia zabudowy od strony 
drogi KDZ (ul. Niepodległości) – 8,0m,  

g) likwidację linii napowietrznych 15kV, 

h) przewidzieć miejsce na lokalizację wolno-
stojących pojemników na odpady stałe; 

2) dopuszcza się: 

a) likwidację ujęć wody dla potrzeb szpitala 
(teren 3U), 

b) wybudowanie linii kablowych energetycz-
nych ułożonych w gruncie, 

c) wykonanie od strony terenu szpitala ogro-
dzenie do wys. 2,20m, 

d) budowa  i utrzymanie urządzeń technicz-
nych związanych z obiektem  budowla-
nym, 

e) prowadzenie infrastruktury technicznej, 

f) wykonanie elementów małej architektury,  

g) wprowadzenie funkcji mieszkaniowej zwią-
zanej z obsługą usług, 

h) lokalizowanie nośników reklamowych, 

i) dotychczasowe użytkowanie terenu,  

j) podział terenu na działki budowlane, 

k) lokalizację miejsc gromadzenia odpadów 
w pomieszczeniach wbudowanych, wenty-
lowanych;     

3) zakazuje się: 

a) wykonywania ogrodzenia terenu od strony 
drogi KDZ. 

20. Określa się następujące zasady przezna-
czenia terenu oznaczonego symbolem: 5U - teren 
usług komercyjnych.    

1) ustala się : 

a) dopuszczalny poziom hałasu  i drgań jak dla 
terenów zabudowy mieszkaniowo - usługo-
wej w strefie śródmiejskiej, 

b) utrzymanie istniejącej zabudowy usługo-
wo - mieszkalnej, 

c) ilość kondygnacji nadziemnych do 3. Wy-
sokość zabudowy do 15,0m, 

d) geometrię dachu: dach dwuspadowy z ka-
lenicą równoległą do drogi 8KDD. Kąt na-
chylenia połaci dachowej 35 - 45º, dach 
kryty dachówką, 

e) wielkość powierzchni zabudowanej i utwar-
dzonej max. 70%. Udział powierzchni biolo-
gicznie czynnej w stosunku do terenu min. 
30%, 

f) wprowadzenie usług w partery budynków, 

g) miejsca parkingowe w granicach własnej 
działki, 

h) dojazd na teren od strony drogi 8KDD, 

i) obowiązującą linię zabudowy od strony 
drogi 8KDD wynosi 5,5m, 

j) przewidzieć miejsce na lokalizację  wolno-
stojących pojemników na odpady stałe; 

2) dopuszcza się: 

a) budowę, przebudowę, nadbudowę i rozbu-
dowę istniejących budynków pod warun-
kiem spełnienia ustaleń  zawartych w pkt 1, 
lit. c, d, 

b) wprowadzenie usług na piętra budynków,  

c) ogrodzenie terenu od strony terenu 4MW,  

d) wprowadzenie funkcji mieszkaniowej, 

e) wykonania ogrodzenia na granicy działek 
od strony drogi 8KDD. Wysokość ogro-
dzenia do 1,20m. 

f) budowa i utrzymanie urządzeń technicz-
nych związanych z obiektem budowlanym, 

g) prowadzenie infrastruktury technicznej, 

h) wykonanie elementów małej architektury,  

i) podział terenu na działki budowlane, 

j) wprowadzenie nośników reklamowych, 

k) lokalizację miejsc gromadzenia odpadów 
w pomieszczeniach wbudowanych, wenty-
lowanych; 
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3) zakazuje się wykonywania ogrodzeń z ele-
mentów prefabrykowanych betonowych. 

21. Określa się następujące zasady przezna-
czenia terenu oznaczonego symbolem: 6U - teren 
usług komercyjnych.    

1) ustala się: 

a) dopuszczalny poziom hałasu i drgań jak dla 
terenów zabudowy mieszkaniowo - usługo-
wej w strefie środmiejskiej, 

b) budowę budynków przy spełnieniu wa-
runków: 

- ilość kondygnacji nadziemnych do 3 lub 
wysokość zabudowy do 18,0m, 

- geometria dachu: dach wielospadowy. 
Kąt nachylenia połaci dachowej 25°- 45º, 
dach kryty dachówką, 

c) wielkość powierzchni zabudowanej i po-
wierzchni utwardzonej max. 70%. Udział 
powierzchni biologicznie czynnej w sto-
sunku do terenu min. 30%, 

d) miejsca parkingowe  w granicach własnej 
działki, 

e) dojazd na teren od drogi 3KDD, 

f) nieprzekraczalną linię zabudowy od strony 
drogi KDZ (ul. Niepodległości) i 1KDL  
– 5,0m, 

g) likwidację linii napowietrznej 15kV, 

h) przewidzieć miejsce na lokalizację  wolno-
stojących pojemników na odpady stałe; 

2) dopuszcza się: 

a) zastosowanie dachów płaskich,   

b) kształtowanie połaci dachowych w formie 
półokrągłych, łukowych i eliptycznych 
przykryć powłokowych, 

c) budowa i utrzymanie urządzeń technicz-
nych związanych z obiektem budowlanym, 

d) lokalizowanie nośników reklamowych, 

e) wybudowanie linii kablowych energetycz-
nych położonych w gruncie, 

f) wykonanie elementów małej architektury,  

g) lokalizację miejsc gromadzenia odpadów 
w pomieszczeniach wbudowanych, wenty-
lowanych; 

3) zakazuje się: 

a) wprowadzenia zabudowy mieszkaniowej, 

b) wykonywania ogrodzenia terenu. 

22. Określa się następujące przeznaczenie te-
renu oznaczonego symbolem: 7U – teren usług 
komercyjnych.      

1) ustala się: 

a) dopuszczalny poziom hałasu i drgań jak 
dla terenów zabudowy usługowej w strefie 
śródmiejskiej, 

b) dojazd od strony drogi publicznej 2KDL 
(ul. Witosa), 

c) obowiązującą linię zabudowy od strony ul. 
Niepodległości – 10,0m, 

d) nieprzekraczalną linie zabudowy od strony 
ul. Witosa  – 10,0m,  

e) nieprzekraczalną linie zabudowy od strony 
ul. Grabskiego – 5,0m,  

f) budowę obiektu handlowo – usługowo  
- wystawienniczego z częścią magazynową 
o powierzchni sprzedaży do 2.000m² i po-
wierzchni użytkowej do 10.000m² pod  wa-
runkiem spełnienia następujących ustaleń: 

-  ilość kondygnacji nadziemnych do 2-ch,  

-  parking samochodowy na ok. 250 - 300 
miejsc postojowych, 

-  miejsca postojowe w granicach działki, 

-  powierzchnię zabudowy wraz z po-
wierzchnią utwardzoną do 85% po-
wierzchni działki, 

-  geometria dachu - dach płaski o max. ką-
cie pochylenia 15º, 

g) miejsca postojowe w granicach własności 
działki, 

h) przewidzieć miejsce na lokalizację  wolno-
stojących pojemników na odpady stałe; 

2) dopuszcza się: 

a) podpiwniczenie budynku, 

b) targowisko sezonowe z możliwością zada-
szenia, 

c) wielopoziomowy parking do 3 kondygnacji 
nadziemnych i do 1 kondygnacji podziem-
nej z dachem płaskim, 

d) kształtowanie połaci dachowych w formie 
półokrągłych, łukowych i eliptycznych przy-
kryć powłokowych,  

e) budowa i utrzymanie urządzeń technicz-
nych związanych z obiektem budowlanym, 

f) prowadzenie infrastruktury technicznej, 

g) wykonanie elementów małej architektury,  

h) lokalizację nośników reklamowych, 
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i) lokalizację miejsc gromadzenia odpadów 
w pomieszczeniach wbudowanych, wenty-
lowanych;  

3) zakazuje się:  

a) wykonywania ogrodzenia terenu, 

b) wprowadzenia zabudowy mieszkaniowej. 

23. Określa się następujące zasady przezna-
czenia terenu oznaczonego symbolem: 8 U - teren 
usług komercyjnych.    

1) ustala się: 

a) dopuszczalny poziom hałasu i drgań jak dla 
terenów zabudowy mieszkaniowo - usługo-
wej w strefie śródmiejskiej, 

b) usługi komunikacyjne; 

2) dopuszcza się: 

a) wykorzystanie działki jako teren zielony, 

b) lokalizowanie nośnika reklamowego, 

c) prowadzenie infrastruktury technicznej, 
urządzeń i obiektów z nią związanych, 

d) włączenie do przylegającej działki położo-
nej poza granicami opracowania; 

3) zakazuje się wykonywania ogrodzenia terenu. 

24. Określa się następujące zasady przezna-
czenia terenu oznaczonego symbolem: 9 U - teren 
usług – przestrzeń publiczna. 

1) ustala się: 

a) dopuszczalny poziom hałasu i drgań jak 
dla terenów zabudowy usługowej w strefie 
środmiejskiej, 

b) dojazd od strony drogi 1KDL, 

c) nieprzekraczalna linia zabudowy od strony 
drogi 1KDL – 8,0m, 

d) nieprzekraczalna linia zabudowy od strony 
drogi 1KDGP – 10,0m, 

e) rozbiórkę budynków, urządzeń budowla-
nych, 

f) budowę budynków o ilość kondygnacji 
nadziemnych do 4 lub wysokości zabudo-
wy. Wysokość zabudowy do 22,0m, 

g) geometrię dachu: dach wielospadowy. Kąt 
nachylenia połaci dachowej 25°- 45º, dach 
kryty dachówką, 

h) miejsca postojowe przyjąć 20,0m² po-
wierzchni użytkowej usługowej na 1 sta-
nowisko postojowe,  

i) miejsca parkingowe zabezpieczyć w grani-
cach działki, 

j) powierzchnię zabudowaną i powierzchnię 
utwardzoną do 70% powierzchni terenu, 

k) udział powierzchni biologicznie czynnej  
w stosunku do powierzchni terenu wynosi 
min. 30%, 

l) przewidzieć miejsce na lokalizację wolno-
stojących pojemników na odpady stałe; 

2) dopuszcza się: 

a) remont, przebudowa, rozbudowa, nadbu-
dowa istniejących budynków na funkcje 
usługową, 

b) zastosowanie dachów płaskich, 

c) kształtowanie połaci dachowych w formie 
półokrągłych, łukowych i eliptycznych przy-
kryć powłokowych, 

d) wprowadzenie usług komercyjnych,  

e) podział terenu na działki budowlane, 

f) budowa i utrzymanie urządzeń technicz-
nych związanych z obiektem budowlanym, 

g) prowadzenie infrastruktury technicznej, 

h) wykonanie elementów małej architektury,  

i) lokalizację określonych czasowo obiektów 
usługowo - handlowych, 

j) prowadzenie infrastruktury technicznej, 
urządzeń i obiektów z nią związanych, 

k) postawienie nośników reklamowych, 

l) skomunikowanie piesze z terenem parku 
przy szpitalu za pomocą przejścia pod-
ziemnego lub nad drogą 1 KDL, 

m) lokalizację miejsc gromadzenia odpadów 
w pomieszczeniach wbudowanych, wenty-
lowanych;    

3) zakazuje się: 

a) wprowadzenia zabudowy mieszkaniowej, 

b) wykonywania ogrodzenia terenu. 

25. Określa się następujące zasady przezna-
czenia terenu oznaczonego symbolem: 1 ZP - teren 
zieleni urządzonej. 

1) ustala się: zieleń urządzoną  z nasadzeniami 
krzewów i drzew; 

2) dopuszcza się: 

a) budowę urządzeń sportowo - rekreacyj-
nych, 

b) utrzymanie dotychczasowego dojazdu do 
terenu 1U od strony terenu 1MW, 

c) prowadzenie drogi dojazdowej do terenu 
1U od strony drogi 1KDD (ul. Paderew-



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                                 poz. 1195 
Województwa Lubuskiego Nr 54 
 

4416 

skiego), przy jednoczesnej likwidacji istnie-
jącego dojazdu, o którym mowa w pkt 2, 
ppkt b,  

d) lokalizacje obiektów małej architektury, 

e) włączenia do terenu 1U, 

f) prowadzenie infrastruktury technicznej, urzą-
dzeń i obiektów z nią związanych. 

26. Określa się następujące zasady przezna-
czenia terenu oznaczonego symbolem: 2ZI - teren 
zieleni izolacyjnej. 

1) ustala się: 

a) pas zieleni izolacyjnej szerokości 6,0 – 8,0m, 

b) nasadzenia – krzewy i drzewa średniowy-
sokie;   

2) dopuszcza się: 

a) włączenie pasa zieleni do zagospodaro-
wania terenu zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej 9MW i terenu usług 9U, 

b) prowadzenie infrastruktury technicznej. 

27. Określa się następujące zasady przezna-
czenia terenu oznaczonego symbolem: KDZ - teren 
drogi publicznej zbiorczej, gminnej. 

1) ustala się:  

a) szerokość pasa drogowego zgodnie z wy-
tyczeniem geodezyjnym,  

b) szerokość jezdni 7,0m, 

c) ciąg pieszo - rowerowy, 

d) prowadzenie infrastruktury technicznej; 

2) dopuszcza się: 

a) ulicę o przekroju dwujezdniowym z pasem 
zieleni w środku, 

b) lokalizację tymczasowego obiektu budow-
lanego o wymiarach max. 3,5 x 4,5m dla 
obsługi komunikacji miejskiej, 

c) wprowadzenia nośnika reklamowego za 
zgodą zarządcy drogi. 

28. Określa się następujące zasady przezna-
czenia terenu oznaczonego symbolem: 1 KDL  
- teren drogi publicznej lokalnej. 

1) ustala się:  

a) szerokość pasa drogowego 30,0m , 

b) szerokość jezdni 7,0m, 

c) ciąg pieszo - rowerowy, 

d) wprowadzenie nośników reklamowych, 

e) prowadzenie infrastruktury technicznej; 

2) Dopuszcza się lokalizację tymczasowego 
obiektu budowlanego o wymiarach max. 3,5 
x 4,5m dla obsługi komunikacji miejskiej. 

29. Określa się następujące zasady przezna-
czenia terenu oznaczonego symbolem: 2 KDL  
- teren drogi publicznej lokalnej, gminnej (ul. Wi-
tosa). 

1) ustala się:  

a) szerokość pasa drogowego zgodnie z wy-
tyczeniem geodezyjnym,  

b) szerokość jezdni 6,0 – 7,0m, 

c) prowadzenie infrastruktury technicznej; 

2) dopuszcza się: 

a) lokalizację tymczasowego obiektu budow-
lanego  o wymiarach  max. 3,5 x 4,5m dla 
obsługi komunikacji miejskiej, 

b) remont, przebudowę pasa drogowego, 

c) prowadzenie ciągu pieszo - rowerowego, 

d) wprowadzenie nośników reklamowych. 

30. Określa się następujące zasady przezna-
czenia terenu oznaczonego symbolem: 1 KDD  
– teren drogi publicznej dojazdowej, gminnej (ul. 
Paderewskiego). 

1) ustala się:  

a) szerokość pasa drogowego w istniejącym 
pasie rozgraniczenia,  

b) szerokość jezdni 7,0m, 

c) prowadzenie infrastruktury technicznej; 

2) dopuszcza się: 

a) lokalizację tymczasowego obiektu budow-
lanego o wymiarach max. 3,5 x 4,5m dla 
obsługi komunikacji miejskiej, 

b) remont, przebudowę pasa drogowego, 

c) prowadzenie ciągu pieszo - rowerowego. 

31. Określa się następujące zasady przezna-
czenia terenu oznaczonego symbolem: 2 KDD te-
ren drogi publicznej dojazdowej, gminnej (ul. 
Grabskiego). 

1) ustala się:  

a) szerokość pasa drogowego zgodnie z wy-
tyczeniem geodezyjnym,   

b) szerokość jezdni 6,0 – 7,0m, 

c) prowadzenie infrastruktury technicznej; 

2) dopuszcza się: 

a) wykonanie zatoki i lokalizację tymczaso-
wego obiektu budowlanego o wymiarach 



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                                 poz. 1195 
Województwa Lubuskiego Nr 54 
 

4417

max. 3,5 x 4,5m dla obsługi komunikacji 
miejskiej, 

b) remont, przebudowę pasa drogowego, 

c) prowadzenie ciągu pieszo - rowerowego. 

32. Określa się następujące zasady przezna-
czenia terenu oznaczonego symbolem: 3 KDD  
– teren drogi publicznej dojazdowej, gminnej. 

1) ustala się:  

a) szerokość pasa drogowego 18,0m, 

b) szerokość jezdni – 6,0 – 7,0m, 

c) prowadzenie infrastruktury technicznej; 

2) dopuszcza się zmianę klasy drogi. 

33. Określa się następujące zasady przezna-
czenia terenu oznaczonego symbolem: 4 KDD  
– teren drogi publicznej dojazdowej, gminnej. 

1) ustala się:  

a) szerokość pasa drogowego  6,0 – 8,0m,  

b) szerokość jezdni 4,5 – 5,0m, 

c) prowadzenie infrastruktury technicznej; 

2) dopuszcza się: 

a) remont, przebudowę pasa drogowego, 

b) zmianę klasy drogi. 

34. Określa się następujące zasady przezna-
czenia terenu oznaczonego symbolem: 5KDD  
– teren drogi publicznej dojazdowej, gminnej. 

1) ustala się:  

a) szerokość pasa drogowego 15,0m , 

b) szerokość jezdni  6,0 – 7,0m, 

c) prowadzenie infrastruktury technicznej; 

2) dopuszcza się prowadzenie ciągu pieszo - ro-
werowego. 

35. Określa się następujące zasady przezna-
czenia terenu oznaczonego symbolem: 6 KDD  
– teren drogi publicznej dojazdowej, gminnej. 

1) ustala się:  

a) szerokość pasa drogowego 10,0m, 

b) szerokość jezdni  – 6,0m, 

c) obustronny chodnik szerokości 2,0m, 

d) prowadzenie infrastruktury technicznej. 

36. Określa się następujące zasady przezna-
czenia terenu oznaczonego symbolem: 7 KDD  
– teren drogi publicznej dojazdowej, gminnej. 

1) ustala się:  

a) ciąg pieszo - jezdny o  szerokości zgodnie  
z wytyczeniem geodezyjnym,   

b) prowadzenie infrastruktury technicznej. 

37. Określa się następujące zasady przezna-
czenia terenu oznaczonego symbolem: 8 KDD  
– teren drogi publicznej dojazdowej (ul. Kościusz-
ki). 

1) ustala się:  

a) utrzymuje się istniejącą szerokość pasa 
drogowego,  

b) szerokość jezdni 6,0m, 

c) prowadzenie infrastruktury technicznej; 

2) dopuszcza się: 

a) szerokość jezdni 7,0m, 

b) remont, przebudowę i poszerzenie pasa 
drogowego, 

c) prowadzenie ciągu pieszo – rowerowego, 

d) zmianę klasy drogi. 

38. Określa się następujące zasady przezna-
czenia terenu oznaczonego symbolem: 9 KDD  
– teren drogi publicznej dojazdowej, gminnej. 

1) ustala się:  

a) szerokość pasa drogowego 11,0m, 

b) szerokość jezdni 6,0 – 7,0m, 

c) prowadzenie infrastruktury technicznej; 

2) dopuszcza się: 

a) korektę pasa drogowego do 2,0m (zwięk-
szającą lub zmniejszającą), 

b) prowadzenie ciągu pieszo – rowerowego, 

c) zmianę klasy drogi. 

39. Określa się następujące zasady przezna-
czenia terenu oznaczonego symbolem: 10 KDD  
– teren drogi publicznej dojazdowej (ul. Bohaterów 
Lenino). 

1) ustala się:  

a) utrzymuje się dotychczasową szerokość 
pasa drogowego,  

b) szerokość jezdni 6,0m, 

c) prowadzenie infrastruktury technicznej; 

2) dopuszcza się: 

a) poszerzenie pasa drogowego, 

b) szerokość jezdni 7,0m, 

c) remont, przebudowę i poszerzenie pasa 
drogowego, 
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d) prowadzenie ciągu pieszo – rowerowego, 

e) zmianę klasy drogi. 

40. Określa się następujące zasady przezna-
czenia terenu oznaczonego symbolem: 11 KDD  
– teren drogi publicznej dojazdowej, gminnej. 

1) ustala się:  

a) szerokość pasa drogowego 15,0m, 

b) szerokość jezdni 6,0m, 

c) prowadzenie infrastruktury technicznej; 

2) dopuszcza się zmianę klasy drogi. 

41. Określa się następujące zasady przezna-
czenia terenu oznaczonego symbolem: 1KX - teren 
ciągu pieszo - rowerowego. 

1) ustala się:  

a) szerokość terenu ciągu wg wytyczenia 
geodezyjnego ok. 6,0m,  

b) utwardzenie, oświetlenie  terenu, 

c) prowadzenie infrastruktury technicznej; 

2) dopuszcza się zmianę ciągu na pieszo - jezd-
ny. 

42. Określa się następujące zasady przezna-
czenia terenu oznaczonego symbolem: 2KX - teren 
ciągu pieszo - rowerowego. 

1) ustala się:  

a) szerokość terenu ciągu wg wytyczenia 
geodezyjnego,  

b) utwardzenie, oświetlenie  terenu, 

c) prowadzenie infrastruktury technicznej; 

2) dopuszcza się zmianę ciągu na pieszo - jezd-
ny pod warunkiem poszerzenia pasa do 
12,0m. 

43. Określa się następujące zasady przezna-
czenia terenu oznaczonego symbolem: 1 KDGP  
- rezerwa terenu na poszerzenie pasa drogowego 
ul. Walczaka. 

1) ustala się:  

a) rezerwę terenu na poszerzenie pasa dro-
gowego ul. Walczaka,  

b) szerokość pasa w oparciu o wykonaną do-
kumentację budowlaną, 

c) rozbiórkę budynków,  

d) budowę skrzyżowania z drogą 1KDL, 

e) prowadzenie infrastruktury technicznej; 

2) dopuszcza się: 

a) poszerzenie pasa do 10,0m w kierunku te-
renu oznaczonego 7U, 

b) wykonanie zatoki i postawienie tymczaso-
wego obiektu budowlanego o wymiarach 
max. 3,5 x 4,5m związanego z obsługą 
komunikacji miejskiej.  

44. Określa się następujące zasady przezna-
czenia terenu oznaczonego symbolem: W1 lokali-
zacja zjazdu orientacyjna. 

1) ustala się: wykonanie zjazdu z terenu 2U na 
drogę KDZ;  

2) dopuszcza się: korektę miejsca wjazdu do 
15,0m. 

45. Określa się następujące zasady przezna-
czenia terenu oznaczonego symbolem: W2 lokali-
zacja zjazdu orientacyjna. 

1) ustala się: zjazd z terenu  3U i 4U na drogę 
KDZ;  

2) dopuszcza się: korektę miejsca wjazdu do 
15,0m. 

46. Określa się następujące zasady przezna-
czenia terenów oznaczonych symbolami: 1E, 2E 
teren pod lokalizację stacji transformatorowych 
15/04kV. 

1) ustala się  teren pod lokalizacje stacji o wy-
miarach 5,0 x 5,0m; 

2) dopuszcza się zmianę lokalizacji terenu pod 
stacje. 

47. Określa się następujące zasady przezna-
czenia terenów oznaczonych symbolami: 1EA, 2EA 
teren lokalizacji istniejących  stacji transformato-
rowych 15/04kV. 

1) ustala się utrzymać dotychczasową lokalizację 
stacji transformatorowych: 1EA (S-1645 „Na-
rutowicza”); 2EA (S-1990 „9-go Maja 52”); 

2) dopuszcza się likwidację stacji. 

Przepisy końcowe 

§ 5. 1. Zgodnie z art. 15 ust. 2, pkt 12 i art. 36 
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym dla terenów objętych planem usta-
la się jednorazową opłatę  za wzrost wartości nie-
ruchomości w wysokości:  

1) dla terenów miejskich i terenów przeznaczo-
nych pod drogi publiczne - 0%; 

2) dla terenów pozostałych 30%. 

§ 6. Stwierdza się zgodność miejscowego planu 
z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa 
Wlkp. uchwalonego uchwałą Nr XII/131/2003 Rady 
Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 18 czerwca  2003r.  
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§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Prezy-
dentowi Miasta. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30  
 

dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Lubuskiego. 

                  
Przewodniczący Rady 

Mieczysław Kędzierski 
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Załącznik Nr 1 
 do uchwały Nr LXXI/847/2006 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 31 maja 2006r. 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr LXXI/847/2006 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 31 maja 2006r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

Uwag nie wniesiono 

Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr LXXI/847/2006 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  
z dnia 31 maja 2006r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które należą do zadań własnych gminy 

oraz zasadach ich finansowania. 

1. Budowa dróg: 

1) droga KDZ – droga publiczna zbiorcza, 
gminna: 

- realizacja drogi ze środków miasta Go-
rzowa Wlkp.: 

- planowany termin wykonania – po roku 
2010; 

2) droga 1KDL – droga publiczna lokalna, 
gminna, 

- realizacja drogi ze środków miasta Go-
rzowa Wlkp.; 

- termin wykonania – po roku 2010; 

3) droga 2KDL – droga publiczna lokalna, 
gminna; 

- realizacja drogi ze środków miasta Go-
rzowa Wlkp., 

- termin wykonania drogi 2006 rok z do-
puszczeniem wykonania oświetlenia  
w 2007 roku; 

4) droga 2KDD – droga publiczna dojazdowa, 
gminna; 

- realizacja drogi ze środków miasta Go-
rzowa Wlkp., 

- częściowe wykonanie drogi – odcinek  
w rejonie ul. Witosa w 2006 roku,  

- planowany termin wykonania – po roku 
2010; 

5) drogi KDD – drogi publiczne dojazdowe, 
gminne, 

- realizacja dróg ze środków miasta Go-
rzowa Wlkp., 

- planowany termin wykonania – po roku 
2010. 

2. Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej: 

- sieć w ul. Grabskiego – planowane wyko-
nanie w 2006 roku ze środków m. Gorzowa 
Wlkp., 

- pozostała niezbędna sieć kanalizacji sani-
tarnej w tym rejonie przewidziana do reali-
zacji przy współudziale środków z Fundu-
szu Spójności Unii Europejskiej przy 25% 
zostanie pokryty ze środków budżetu mia-
sta Gorzowa Wlkp. przy ewentualnym 
wsparciu z Gminnego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej lub do-
tacji z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

3. Budowa wodociągu: 

- sieć w ul. Grabskiego – planowane wykona-
nie w 2006 roku ze środków Przedsiębior-
stwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 

- pozostała niezbędna sieć wodociągowa  
w tym rejonie przewidziana do realizacji przy 
współudziale środków z Funduszu Spójności 
Unii Europejskiej przy zakładanym stopniu 
dofinansowania ok. 75%, wkład strony pol-
skiej w wysokości ok. 2% zostanie pokryty ze 
środków budżetu miasta Gorzowa Wlkp. lub 
ze środków Przedsiębiorstwa Wodociągów  
i Kanalizacji Sp. z o.o., 

- planowany termin wykonania inwestycji  
– 2011 rok. 

4. Sieć energetyczna, telekomunikacyjna i gazo-
ciągi realizowane będą przez przedsiębior-
stwa posiadające koncesję w ramach środ-
ków własnych. 
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1196 
UCHWAŁA NR XLII/264/06 

RADY GMINY SANTOK 

z dnia 1 czerwca 2006r. 

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r.; Nr 142 
poz.1591; ze zmianami); oraz art. 19 ust. 1 ustawy  
z dnia 7 czerwca 2001r. – o zbiorowym zaopatrze-
niu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r., Nr 72, poz. 747; ze 
zmianami) uchwala   się, co następuje: 

Regulamin  dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Regulamin dostarczania wody i odpro-
wadzania ścieków, zwany dalej „Regulaminem”, 
określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodo-
ciągowo – kanalizacyjnego oraz odbiorców usług 
na terenie gminy Santok. 

2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 

1) ustawa – ustawa z dnia 7 czerwca 2001r.  
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbioro-
wym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity 
Dz. U. Nr 72 poz. 747 ze zmianami); 

2) odbiorca usług – każdy, kto korzysta z usług 
wodociągowo - kanalizacyjnych z zakresu 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe-
go odprowadzania ścieków na podstawie pi-
semnej umowy z przedsiębiorstwem wodo-
ciągowo – kanalizacyjnym; 

3) przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyj-
ne – przedsiębiorstwo w rozumieniu przepi-
sów art. 2 ust. 4 ustawy; 

4) umowa – umowę o zaopatrzenie w wodę lub 
odprowadzenie ścieków, o której mowa w art. 
6 ustawy; 

5) urządzenia kanalizacyjne – sieci kanalizacyjne, 
wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do 
wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi 
oraz urządzenia podczyszczające i oczyszcza-
jące ścieki oraz przepompownie ścieków; 

6) urządzenia wodociągowe – ujęcia wód po-
wierzchniowych i podziemnych, studnie pu-
bliczne, urządzenia służące do magazynowa-
nia i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, 
urządzenia regulujące ciśnienie wody; 

7) urządzenie pomiarowe – przyrząd pomiarowy 
mierzący ilość odprowadzanych ścieków, 
znajdujący się na przyłączu kanalizacyjnym; 

8) wodomierz – przyrząd pomiarowy mierzący 
ilość pobranej wody przez punkty czerpalne 
wody w budynku, zainstalowany na instalacji 
wewnętrznej budynku za punktem czerpal-
nym, utrzymywany na koszt odbiorcy; 

9) wodomierz główny – przyrząd pomiarowy 
mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się 
na każdym przyłączu wodociągowym; 

10) wodomierz dodatkowy – przyrząd pomiarowy 
zainstalowany za wodomierzem głównym, 
mierzący ilość bezpowrotnie zużytej wody; 

11) wodomierz własny – przyrząd pomiarowy 
mierzący ilość pobranej wody z własnego 
ujęcia, służący do obliczenia należności z tytu-
łu odprowadzania do kanalizacji ścieków; 

12) okres obrachunkowy – okres rozliczeń za 
usługi dostawy wody i odprowadzania ście-
ków określony w umowie; 

13) zastępczy punkt poboru wody – ogólnie do-
stępny punkt poboru wody przeznaczonej wy-
łącznie do spożycia przez ludzi, wskazany 
przez przedsiębiorstwo. 

Rozdział 2 

Minimalny poziom usług świadczonych przez 
przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne 

§ 2. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanali-
zacyjne ma obowiązek: 

1) zapewnić zdolność posiadanych urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych 
do realizacji dostaw wody w wymaganej ilo-
ści, dostaw wody z sieci pod odpowiednim 
ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadza-
nia ścieków w sposób ciągły i niezawodny, 
a także zapewnić należytą jakość dostarczanej 
wody i odprowadzanych ścieków; 

2) zapewnić budowę urządzeń wodociągowych  
i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez 
gminę w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy oraz 
miejscowych planach zagospodarowania prze-
strzennego, w zakresie uzgodnionym w wielo-
letnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych; 

3) dokonywać na swój koszt niezbędnych napraw 
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz 
hydrantów przeciwpożarowych i zdrojów ulicz-
nych; 
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4) wydawać warunki techniczne niezbędne do 
podłączenia nieruchomości do sieci wodocią-
gowej lub kanalizacyjnej eksploatowanej przez 
przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne, 
oraz uzgodnić przedłożoną dokumentację tech-
niczną albo wydać do niej opinię; 

5) zamontować na swój koszt wodomierz głów-
ny i wodomierz dodatkowy, o którym mowa 
w § 17 ust. 3 pkt 2, po odbiorze przyłącza  
i podejścia wodomierzowego oraz ponosić 
koszty związane z ich konserwacją, i w związ-
ku z tym dokonywać kontroli ich funkcjono-
wania z własnej inicjatywy, bez pobierania 
opłat, z wyjątkiem sytuacji, gdy kontrola od-
bywa się na wniosek odbiorcy usług – wów-
czas, w przypadku stwierdzenia prawidłowe-
go działania wodomierza kontrolowanego, 
koszt kontroli ponosi odbiorca usług; 

6) prowadzić regularną kontrolę wewnętrzną ja-
kości wody i informować o niej Wójta, a od-
biorców w sposób zwyczajowo przyjęty na te-
renie gminy, nie rzadziej niż raz na kwartał; 

7) przyjąć do systemu kanalizacyjnego ścieki by-
towe, komunalne oraz przemysłowe od od-
biorców usług, na podstawie zawartych z ni-
mi umów, zgodnie z zasadami określonymi 
w Regulaminie; 

8) określić wymaganą jakość ścieków przyjmo-
wanych do systemu kanalizacyjnego; 

9) zapewnić sprawność techniczną oraz prawi-
dłową eksploatację urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych; 

10) w przypadku wystąpienia z wnioskiem o wy-
danie warunków technicznych odbioru ście-
ków innych niż bytowe, określić dopuszczalne 
wskaźniki zanieczyszczeń w ściekach, a także 
kontrolować, czy jakość przyjmowanych ście-
ków jest zgodna z obowiązującymi przepisa-
mi. 

§ 3. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanali-
zacyjne ma prawo: 

1) kontrolować prawidłowość robót budowlano 
– instalacyjnych prowadzonych w związku 
z podłączaniem do sieci, oraz ich zgodność  
z warunkami technicznymi i dokumentacją 
techniczną; 

2) do wstępu na teren nieruchomości lub do 
obiektu budowlanego, należących do osób, 
o których mowa w § 9, § 13 ust. 1 oraz § 14 
ust. 1 i 3, w celu: 

a) zainstalowania lub demontażu wodomie-
rza głównego, 

b) przeprowadzania kontroli urządzenia pomia-
rowego, wodomierzy, wodomierza dodat-
kowego lub wodomierza głównego, doko-

nania odczytu ich wskazań, badań i pomia-
rów, 

c) przeprowadzania przeglądów, usunięcia 
awarii i napraw przyłączy wodociągowych 
i kanalizacyjnych oraz urządzeń posiada-
nych przez przedsiębiorstwo wodociągo-
wo - kanalizacyjne, 

d) sprawdzania ilości i jakości ścieków wpro-
wadzanych do sieci; 

3) do zajmowania pasa terenu na posesjach od-
biorców usług, o szerokości niezbędnej do 
usunięcia awarii lub dokonania konserwacji 
urządzeń wodociągowych lub kanalizacyj-
nych, pod warunkiem, że na własny koszt 
przywróci ten teren do stanu sprzed awarii 
lub konserwacji, bądź pokryje należycie udo-
kumentowane koszty poniesione w tym za-
kresie przez odbiorcę usług. 

§ 4. Odbiorca usług ma obowiązek do korzy-
stania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania 
ścieków w sposób niepowodujący pogorszenia 
jakości usług świadczonych przez przedsiębior-
stwo wodociągowo – kanalizacyjne, a w szczegól-
ności: 

1) korzystać z instalacji wodociągowej w sposób 
nieskutkujący występowaniem zakłóceń w fun-
kcjonowaniu sieci wodociągowej, a w szcze-
gólności eliminować możliwości wystąpienia 
skażenia bakteriologicznego lub chemicznego 
wody w sieci wodociągowej; zabezpieczenia in-
stalacji przed cofnięciem się wody z instalacji 
wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody 
z instalacji centralnego ogrzewania; 

2) użytkować instalację kanalizacyjną w taki spo-
sób, aby wykluczyć możliwość występowania 
zakłóceń w funkcjonowaniu sieci kanalizacyjnej 
oraz nie wylewać substancji o składzie i stęże-
niu przekraczającym normy określone w obo-
wiązujących przepisach; 

3) umożliwiać realizację uprawnień, o których 
mowa w § 3 pkt 2 i 3; 

4) prawidłowo utrzymywać i zabezpieczać przed 
ingerencją osób nieuprawnionych miejsca,  
w których zainstalowany jest wodomierz 
główny, wodomierz dodatkowy, wodomierz 
(łącznie ze studzienką) lub urządzenie pomia-
rowe, oraz zapewnić łatwy dostęp do tych 
urządzeń; 

5) powierzać usuwanie awarii przyłączy będących 
w posiadaniu odbiorcy usług, osobom posiada-
jącym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje; 

6) uzgadniać z przedsiębiorstwem wodociągo-
wo - kanalizacyjnym sprawy nasadzeń drzew 
lub krzewów oraz zabudowy w pasie sieci 
wodociągowej lub kanalizacyjnej; 
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7) terminowo uiszczać należności za dostarczo-
ną wodę i odprowadzone ścieki, zgodnie 
z wystawianymi przez przedsiębiorstwo wo-
dociągowo - kanalizacyjne fakturami VAT; 

8) ponosić koszty likwidacji istniejącego przyłą-
cza wodociągowego lub kanalizacyjnego, 
w związku z realizacją nowego przyłącza do 
tej samej nieruchomości, jeżeli właścicielem 
istniejącego przyłącza jest odbiorca usług; 

9) zawiadomić przedsiębiorstwo wodociągowo  
- kanalizacyjne o posiadanych własnych uję-
ciach wody w celu umożliwienia prawidłowe-
go obliczenia należności z tytułu odprowa-
dzania ścieków; 

10) wykorzystywać swoje przyłącze kanalizacyjne 
tylko na użytek własny i tylko do odprowa-
dzania ścieków bytowych, chyba że zawarta 
umowa stanowi inaczej; 

11) bezzwłocznie powiadamiać przedsiębiorstwo 
wodociągowo - kanalizacyjne o zmianie danych 
objętych umową, a w szczególności o zbyciu 
nieruchomości lub innym sposobie zaprzesta-
nia jej władaniem, wskazując nowego właści-
ciela lub władającego. 

§ 5. Odbiorca usług ma prawo: 

1) odbierania wody o odpowiednim ciśnieniu  
i jakości, z zastrzeżeniem § 32, 33 i 34; 

2) nieprzerwanego odprowadzania ścieków, z za-
strzeżeniem § 33 i 34; 

3) zgłaszania przedsiębiorstwu wodociągowo  
- kanalizacyjnemu reklamacji dotyczących 
wysokości naliczonych opłat za dostarczoną 
wodę i odebrane ścieki oraz żądania prze-
prowadzenia ekspertyzy wodomierza głów-
nego i wodomierza dodatkowego przez wła-
ściwy organ administracji miar; 

4) uzyskania rekompensaty w przypadku dosta-
wy wody o obniżonej jakości; 

5) bezpłatnego korzystania z zastępczych punk-
tów poboru wody w przypadku przerw 
w dostawie wody, wskazanych w § 33 ust. 1 
pkt 2 i § 34 ust. 1 pkt 1 - 3; 

6) samodzielnego zgłaszania przedsiębiorstwu 
wodociągowo - kanalizacyjnemu wskazań 
wodomierza, wodomierza głównego, wodo-
mierza dodatkowego lub urządzenia pomia-
rowego. 

§ 6. Odbiorcy usług zabrania się: 

1) pobierać wodę z pominięciem wodomierza, 
wodomierza głównego, wodomierza dodatko-
wego, wodomierza własnego, lub odprowadzać 
ścieki z pominięciem urządzenia pomiarowego, 
jeżeli takie urządzenie zostało zamontowane; 

2) przemieszczać wodomierz, wodomierz głów-
ny, wodomierz dodatkowy, wodomierz wła-
sny, lub urządzenie pomiarowe, zakłócać ich 
funkcjonowanie, zrywać plomby na nich zało-
żone, jak również na zaworach odcinających; 

3) wykorzystywać sieć wodociągową bądź insta-
lację wodociągową do uziemiania urządzeń 
elektrycznych. 

Rozdział 3 

Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów  
z odbiorcami usług 

§ 7. Miejscem dostarczania wody przez przed-
siębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne jest 
zawór główny na przyłączu wodociągowym, miej-
scem odbioru ścieków przez przedsiębiorstwo 
wodociągowo - kanalizacyjne jest pierwsza stu-
dzienka na przyłączu kanalizacyjnym, licząc od 
strony kanału ulicznego. 

§ 8. 1. Dostarczanie wody i odprowadzanie 
ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umo-
wy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie 
ścieków, zawartej między przedsiębiorstwem wo-
dociągowo - kanalizacyjnym a odbiorcą usług. 

2. Integralną częścią umowy na odprowadza-
nie ścieków z odbiorcą usług wprowadzającym 
ścieki przemysłowe, jest załącznik określający do-
puszczalne warunki, jakim powinny odpowiadać 
ścieki wprowadzane do sieci kanalizacyjnej. 

3. Umowę w imieniu przedsiębiorstwa wodo-
ciągowo - kanalizacyjnego zawierają osoby upo-
ważnione do jego reprezentowania lub osoby 
upoważnione do zawarcia umowy na podstawie 
pisemnego pełnomocnictwa. 

4. Odbiorca usług może zawrzeć umowę oso-
biście bądź przez należycie umocowanego przed-
stawiciela. 

5. W imieniu osoby prawnej lub jednostki or-
ganizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, 
umowę mogą zawrzeć osoby upoważnione do ich 
reprezentowania według właściwych rejestrów lub 
ewidencji oraz pełnomocnicy tych osób. 

§ 9. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanali-
zacyjne jest obowiązane do zawarcia umowy  
o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ście-
ków z osobą, której nieruchomość została przyłą-
czona do sieci i która wystąpiła z wnioskiem  
o zawarcie umowy. 

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, może być 
zawarta z: 

a) osobą posiadającą tytuł prawny do korzysta-
nia z nieruchomości, do której ma być dostar-
czana woda lub z której mają być odprowa-
dzane ścieki; 
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b) właścicielem lub zarządcą nieruchomości za-
budowanej budynkiem wielolokalowym lub 
budynkami wielolokalowymi; 

c) osobą korzystającą z nieruchomości o nie-
uregulowanym stanie prawnym. 

§ 10. Umowa zawiera w szczególności posta-
nowienia dotyczące: 

1) ilości i jakości świadczonych usług wodocią-
gowych lub kanalizacyjnych oraz warunków 
ich świadczenia; 

2) przyjętego okresu obrachunkowego, o którym 
mowa w § 18 ust. 1; 

3) sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń; 

4) praw i obowiązków stron umowy; 

5) warunków usuwania awarii przyłączy wodo-
ciągowych lub przyłączy kanalizacyjnych bę-
dących w posiadaniu odbiorcy usług; 

6) procedur i warunków kontroli urządzeń wo-
dociągowych i kanalizacyjnych; 

7) danych przedsiębiorstwa wodociągowo - ka-
nalizacyjnego: jego oznaczenie, siedzibę i ad-
res, datę podjęcia działalności, jej przedmiot  
i obszar, standardy jakości świadczonych 
usług, warunki wprowadzania ograniczeń do-
starczania wody w przypadku wystąpienia jej 
niedoboru; 

8) okresu obowiązywania umowy oraz odpo-
wiedzialności stron za niedotrzymanie wa-
runków umowy, w tym warunków wypowie-
dzenia. 

§ 11. Treść umowy nie może ograniczać praw  
i obowiązków stron, wynikających z przepisów usta-
wy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrze-
niu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.), z przepisów wy-
konawczych oraz postanowień Regulaminu. 

§ 12. 1. Umowa zawierana jest na czas okre-
ślony lub na czas nieokreślony. 

2. Umowa może zostać zmieniona po dokona-
niu uzgodnień przez strony. Zmiana następuje 
poprzez podpisanie aneksu w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności. 

3. Strony mają prawo do rozwiązania umowy  
z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypo-
wiedzenia, z zastrzeżeniem § 33 ust. 3 i 34 ust. 2. 

4. Umowa wygasa na skutek: 

1) upływu czasu, na który została zawarta; 

2) śmierci odbiorcy usług; 

3) w związku ze zmianą właściciela lub władają-
cego nieruchomością. 

5. Z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia umo-
wy przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne 
może zaniechać dostarczania wody lub odbioru 
ścieków i zastosować środki techniczne uniemoż-
liwiające pobór wody lub odprowadzenie ścieków. 

§ 13. Jeżeli nieruchomość zabudowana jest 
budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielo-
lokalowymi, umowa, o której mowa w § 8, jest 
zawierana z ich właścicielem lub z zarządcą. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wła-
ściciel lub zarządca budynku wielolokalowego lub 
budynków wielolokalowych jest uprawniony do 
zainstalowania wodomierzy mierzących zużycie 
wody przez wszystkie punkty czerpalne wody w 
danym budynku. Osoba korzystająca z lokalu jest 
obowiązana udostępnić lokal właścicielowi lub 
zarządcy w celu zainstalowania wodomierzy oraz 
dokonywania ich odczytów, legalizacji, konserwa-
cji i wymiany. 

§ 14. 1. Na wniosek właściciela lub zarządcy 
budynku wielolokalowego lub budynków wielolo-
kalowych przedsiębiorstwo wodociągowo - kanali-
zacyjne zawiera umowę także z osobą korzystającą 
z lokalu wskazaną we wniosku, jeżeli: 

1) instalacja wodociągowa w budynku jest wypo-
sażona w wodomierze, zainstalowane zgodnie  
z obowiązującymi warunkami technicznymi, 
mierzące zużycie wody przez wszystkie punkty 
czerpalne wody w budynku; 

2) przed i za wodomierzem mierzącym zużycie 
wody przez punkty czerpalne wody w  budynku 
zamontowany jest zawór odcinający, a bezpo-
średnio za zaworem za wodomierzem – zawór 
zwrotny; 

3) jest możliwy odczyt wskazań wodomierzy  
w terminie uzgodnionym przez przedsiębior-
stwo wodociągowo - kanalizacyjne z właści-
cielem lokalu lub zarządcą; 

4) właściciel lub zarządca rozliczy, zgodnie z § 19, 
różnicę wskazań między wodomierzem głów-
nym a sumą wskazań wodomierzy mierzących 
zużycie wody przez wszystkie punkty czerpalne 
wody w budynku; 

5) właściciel lub zarządca na podstawie umowy, 
o której mowa w § 13, reguluje należności 
wynikające z różnicy wskazań między wodo-
mierzem głównym a sumą wskazań wodo-
mierzy mierzących zużycie wody przez 
wszystkie punkty czerpalne wody w budynku; 

6) właściciel lub zarządca określa warunki 
utrzymania tych wodomierzy zainstalowa-
nych przy punktach czerpalnych oraz warunki 
pobierania wody z punktów czerpalnych 
znajdujących się poza lokalami; 
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7) został uzgodniony z właścicielem lub zarząd-
cą sposób przerwania dostarczania wody do 
lokalu bez zakłócania dostaw wody do pozo-
stałych lokali; w szczególności przez możli-
wość przerwania dostarczania wody do lokalu 
rozumie się założenie plomb na zamkniętych 
zaworach odcinających dostarczanie wody do 
lokalu. 

2. Właściciel lub zarządca przed złożeniem 
wniosku, o którym mowa w ust. 1, jest obowiąza-
ny do poinformowania osób korzystających z loka-
li o zasadach rozliczeń, o których mowa w ust. 1 
pkt 4 i 5, oraz o obowiązku regulowania dodatko-
wych opłat wynikających z taryf za dokonywane 
przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanaliza-
cyjne rozliczenie. 

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanaliza-
cyjne może wyrazić zgodę na zawarcie umowy 
z osobą korzystającą z lokalu w budynkach wielo-
lokalowych również w przypadku, gdy nie są speł-
nione warunki, o których mowa w ust. 1. 

4. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanaliza-
cyjne ma prawo wypowiedzieć umowę, o której 
mowa w ust. 1 i w ust. 3, jeżeli w trakcie jej obo-
wiązywania wystąpią warunki uniemożliwiające jej 
spełnienie, w szczególności warunki uniemożliwia-
jące ustalenie należności za dostarczoną wodę 
i odprowadzone ścieki dla poszczególnych lokali, 
w terminie określonym w umowie. 

Rozdział 4 

Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki usta-
lone w taryfach 

§ 15. Rozliczanie należności odbywa się na 
podstawie ilości dostarczonej wody i odprowa-
dzonych ścieków oraz określonych w trybie usta-
wowym taryf cen i stawek opłat. 

§ 16. 1. Ilość dostarczonej wody ustala się na 
podstawie wskazania wodomierza głównego na 
przyłączu oraz wodomierza dodatkowego, z wyjąt-
kiem przypadku określonego w § 14 ust. 1, kiedy 
to ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie 
wskazań wodomierzy mierzących zużycie wody 
przez wszystkie punkty czerpalne wody w budyn-
ku, z uwzględnieniem wskazań wodomierza głów-
nego. 

2. W sytuacji braku technicznych możliwości 
zainstalowania wodomierza głównego, ilość do-
starczonej wody ustala się w oparciu o przeciętne 
normy zużycia wody dla poszczególnych grup 
odbiorców usług, na podstawie odrębnych przepi-
sów. 

3. W przypadku niesprawności wodomierzy,  
o których mowa w ust. 1, jeżeli umowa nie stano-
wi inaczej, ilość pobranej wody ustala się na pod-
stawie średniego zużycia wody w okresie 6 mie-
sięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodo-

mierzy, a gdy nie jest to możliwe – na podstawie 
średniego zużycia wody w analogicznym okresie 
roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego 
zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy 
niesprawności wodomierzy. 

4. W przypadku niemożności odczytania wska-
zań wodomierzy, o których mowa w ust. 1, przed-
siębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne wysta-
wia fakturę zaliczkową, która zostaje rozliczona po 
odczytaniu ich wskazań. 

§ 17. 1. Ilość odprowadzonych ścieków ustala 
się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych. 

2. W sytuacji braku urządzeń pomiarowych, 
ilość odprowadzonych ścieków ustala się na pod-
stawie umowy, jako równą ilości wody pobranej 
ustalonej na podstawie odczytu wodomierza 
głównego lub wodomierza własnego, albo okre-
ślonej w umowie. 

3. W rozliczeniach ilości odprowadzonych ście-
ków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia 
się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej 
zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie wo-
domierza dodatkowego zainstalowanego: 

1) na instalacji wewnętrznej, za wodomierzem 
głównym, na koszt odbiorcy usług, albo; 

2) równolegle do wodomierza głównego, na za-
sadzie rozdziału instalacji, na koszt przedsię-
biorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego. 

4. W przypadku niemożności odczytania wska-
zań urządzenia pomiarowego, przedsiębiorstwo 
wodociągowo - kanalizacyjne wystawia fakturę 
zaliczkową, która zostaje rozliczona po odczytaniu 
jego wskazań. 

§ 18. 1. Do rozliczeń z odbiorcami usług stosu-
je się jednomiesięczne, dwumiesięczne, trzymie-
sięczne lub sześciomiesięczne okresy obrachun-
kowe, ustalone w umowie zawartej z odbiorcą 
usług. 

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanaliza-
cyjne może wystawiać faktury zaliczkowe, które są 
rozliczane po odczycie wodomierza, wodomierza 
głównego, wodomierza dodatkowego lub urzą-
dzenia pomiarowego. 

3. Odbiorca usług dokonuje zapłaty w formie 
przelewu, wpłaty na konto przedsiębiorstwa wo-
dociągowo - kanalizacyjnego albo gotówką w ka-
sie przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyj-
nego, w terminie płatności oznaczonym na faktu-
rze VAT. 

4. Jeżeli opłaty nie zostały wniesione przez od-
biorcę usług w oznaczonym terminie, przedsię-
biorstwo wodociągowo - kanalizacyjne nalicza 
odsetki ustawowe oraz wysyła upomnienie, wy-
znaczając dodatkowy 14-dniowy termin zapłaty, 
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uprzedzając równocześnie o możliwości zamknię-
cia przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego. 

5. W przypadku gdy odbiorca usług nie uiścił 
należności za pełne dwa okresy obrachunkowe 
następujące po dniu otrzymania upomnienia  
w sprawie uregulowania zaległej opłaty, o którym 
mowa w ust. 4, przedsiębiorstwo wodociągowo  
- kanalizacyjne może zaprzestać świadczenia 
usług. 

6. W przypadku powstania długu po stronie od-
biorcy usług na skutek nieuiszczenia należności, 
przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne mo-
że na zasadach ogólnych zaliczyć należność  
z wpłat bieżących na poczet zaległych odsetek i zale-
głych opłat. 

§ 19. 1. Właściciel lub zarządca budynku wielo-
lokalowego lub budynków wielolokalowych, bę-
dący stroną umowy o której mowa w § 13 ust. 1, 
jest obowiązany do rozliczenia kosztów dostarcze-
nia wody i odprowadzenia ścieków z osobami 
korzystającymi z lokali w budynku. 

2. Właściciel lub zarządca budynku wieloloka-
lowego lub budynków wielolokalowych dokonuje 
wyboru metody rozliczania kosztów różnicy wska-
zań między wodomierzem głównym a sumą wska-
zań wodomierzy mierzących zużycie wody przez 
punkty czerpalne wody w budynku. Należnościami 
wynikającymi z przyjętej metody rozliczania obcią-
ża osoby korzystające z lokali w tych budynkach. 

3. Suma należności, o których mowa w ust. 2, 
a którymi zostają obciążone przez właściciela lub 
zarządcę osoby korzystające z lokali w budynku, 
nie może być wyższa od kosztów ponoszonych 
przez właściciela lub zarządcę na rzecz przedsię-
biorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego. 

Rozdział 5 

Warunki przyłączenia do sieci 

§ 20. 1. Realizację budowy przyłączy do sieci 
oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia prze-
widzianego dla lokalizacji urządzenia pomiarowe-
go zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się 
o przyłączenie nieruchomości do sieci. 

2. Koszt nabycia, zainstalowania i utrzymania 
wodomierza głównego i wodomierza dodatkowe-
go ponosi przedsiębiorstwo wodociągowo - kana-
lizacyjne, natomiast urządzenia pomiarowego  
- odbiorca usług. 

§ 21. 1. Wniosek o wydanie warunków tech-
nicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub 
kanalizacyjnej składa osoba posiadająca tytuł 
prawny do korzystania z nieruchomości, która ma 
zostać podłączona. W uzasadnionych przypadkach 
przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne 
może wyrazić zgodę na przyłączenie osobie, która 
korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym 

stanie prawnym. Wzór wniosku ustala przedsię-
biorstwo wodociągowo - kanalizacyjne. 

2. Do wniosku o wydanie warunków technicz-
nych przyłączenia do sieci wodociągowej lub ka-
nalizacyjnej należy załączyć: 

a) dokument potwierdzający tytuł prawny do 
korzystania z nieruchomości, a w przypadku 
nieruchomości o nieuregulowanym stanie 
prawnym, opis jej statusu prawnego; 

b) aktualną mapę zasadniczą z określonym sta-
nem prawnym nieruchomości, do której ma 
nastąpić przyłączenie. 

Rozdział 6 

Warunki techniczne określające możliwości do-
stępu do usług wodociągowo – kanalizacyjnych 
oraz sposób dokonywania odbioru przez przed-

siębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne wyko-
nanego przyłącza 

§ 22. 1. Realizacja nowego przyłącza wodocią-
gowego lub kanalizacyjnego odbywa się na koszt 
odbiorcy usług. 

Szczegółowe warunki techniczne realizacji no-
wego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyj-
nego określa przedsiębiorstwo wodociągowo  
- kanalizacyjne. 

§ 23. Na pisemny wniosek odbiorcy usług 
przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne 
jest zobowiązane w terminie 30 dni, a w szczegól-
nych przypadkach w terminie 45 dni: 

1) wydać opinię albo warunki techniczne nie-
zbędne do podłączenia nieruchomości do sie-
ci wodociągowej lub kanalizacyjnej; 

2) uzgodnić przedłożoną dokumentację tech-
niczną bądź wydać do niej opinię. 

§ 24. Przystąpienie do realizacji przyłącza wo-
dociągowego lub kanalizacyjnego wymaga uzy-
skania zgody przedsiębiorstwa wodociągowo  
- kanalizacyjnego. Wzór wniosku o uzyskanie zgo-
dy na realizację robót budowlanych określa przed-
siębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne. Jeśli 
w ciągu 7 dni od daty wpływu wniosku przedsię-
biorstwo wodociągowo - kanalizacyjne nie zgłosi 
do niego uwag, wykonawca robót może przystąpić 
do realizacji przyłączy. 

§ 25. Odbiorca usług zobowiązany jest powia-
domić pisemnie przedsiębiorstwo wodociągowo  
- kanalizacyjne o terminie przystąpienia do budo-
wy przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego 
z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem. 

§ 26. 1. Odbiory przyłącza, przez przedsiębior-
stwo wodociągowo - kanalizacyjne, dokonywane 
są dwuetapowo, tj. jako odbiór w stanie odkrytym 
po zakończeniu robót montażowych oraz odbiór 
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końcowy, zgłaszane każdorazowo przez Inwestora 
(aktualnego lub przyszłego odbiorcę usług) po 
zakończeniu robót budowlano - montażowych, 
wykonanych na podstawie uprzednio wydanych 
przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanaliza-
cyjne warunków technicznych i uzgodnionego 
projektu technicznego. 

2. Spisanie protokołu odbioru technicznego 
przyłącza następuje po dostarczeniu przez Inwe-
stora: 

a) inwentaryzacji geodezyjnej powykonaw-
czej; 

b) protokołu zagęszczenia gruntu w pasie 
drogowym; 

c) w przypadku prac w pasie drogowym, pro-
tokołu od zarządcy drogi o przywróceniu 
nawierzchni do stanu pierwotnego. 

§ 27. Rozpoczęcie świadczenia usług następuje 
bezzwłocznie po zakończeniu prac i dokonaniu ich 
odbioru przez przedsiębiorstwo wodociągowo  
- kanalizacyjne, zamontowaniu wodomierza głów-
nego oraz zawarciu umowy z odbiorcą usług. 

§ 28. W przypadku gdy ścieki przekraczają do-
puszczalne warunki określone w przepisach pra-
wa, przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyj-
ne ma prawo uzależnić podpisanie umowy od ich 
podczyszczania przez odbiorcę usług. 

§ 29. 1. Koszty dostawy, montażu i utrzymania 
wodomierza głównego i wodomierza dodatkowe-
go, o którym mowa w § 17 ust. 3 pkt 2, pokrywa 
przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne. 

2. Koszty dostawy i montażu wodomierzy mie-
rzących zużycie wody przez punkty czerpalne wo-
dy w budynku pokrywa właściciel lub zarządca 
budynku. 

3. Za utrzymanie w odpowiednim stanie tech-
nicznym wodomierzy, o których mowa w ust. 2, 
oraz za ich właściwe zabezpieczenie odpowiada 
właściciel lub zarządca budynku. 

4. Wodomierze mierzące zużycie wody przez 
punkty czerpalne wody w budynku podlegają 
okresowej legalizacji staraniem i na koszt ich wła-
ścicieli lub zarządcy budynku, według wymogów 
określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodar-
ki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 
2004r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej 
przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 77, poz. 730). 

5. Wykonane podejścia wodomierzowe pod 
wodomierze mierzące zużycie wody przez punkty 
czerpalne wody w budynku, są plombowane przez 
przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne. 

6. W przypadku konieczności wymiany lub 
okresowej legalizacji wodomierzy mierzących zu-
życie wody przez punkty czerpalne wody w bu-

dynku, właściciel lub zarządca budynku występuje 
do przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyj-
nego o zdjęcie założonej plomby i ponowne zało-
żenie po dokonaniu koniecznej czynności. 

Rozdział 7 

Postępowanie w przypadku niedotrzymania cią-
głości usług i odpowiednich parametrów dostar-
czanej wody i wprowadzanych do sieci kanaliza-

cyjnej ścieków 

§ 30. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanali-
zacyjne zobowiązane jest do udzielenia odbiorcom 
usług informacji dotyczących przerw i ograniczeń 
w dostarczaniu wody i odprowadzaniu ścieków. 

§ 31. 1. O planowanych przerwach w dostawie 
wody lub odprowadzaniu ścieków należy skutecz-
nie powiadomić odbiorców usług najpóźniej na 2 
dni przed planowanym terminem. 

2. W razie przerwy w dostawie wody przekra-
czającej 12 godzin, przedsiębiorstwo wodociągo-
wo - kanalizacyjne udostępnia zastępcze punkty 
poboru wody i informuje równocześnie odbiorców 
usług o ich lokalizacji i możliwości korzystania. 

§ 32. Dopuszcza się możliwość ograniczenia  
w dostawach wody: 

a) w przypadku braku wody na ujęciu; 

b) w celu zwiększenia dopływu wody do hy-
drantów przeciwpożarowych; 

c) na podstawie decyzji wydanej przez Pań-
stwową Inspekcję Sanitarną. 

2. W sytuacjach opisanych w ust. 1 przedsię-
biorstwo wodociągowo - kanalizacyjne wprowa-
dza ograniczenia w konsumpcji wody, w granicach 
możliwości dystrybucji, po uprzednim zawiado-
mieniu odbiorców usług. 

§ 33. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kana-
lizacyjne może odciąć dostawę wody lub zamknąć 
przyłącze kanalizacyjne, jeżeli: 

1) przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanali-
zacyjne wykonano niezgodnie z przepisami 
prawa; 

2) odbiorca usług nie uiścił należności za pełne 
dwa okresy obrachunkowe, następujące po 
dniu otrzymania upomnienia w sprawie ure-
gulowania zaległej opłaty; 

3) jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia 
wymogów określonych w przepisach prawa; 

4) został stwierdzony nielegalny pobór wody lub 
nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez 
zawarcia umowy, jak również przy celowo 
uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach 
lub urządzeniach pomiarowych; 
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5) stwierdzono działania wpływające na zmianę, 
zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji 
metrologicznych wodomierza lub urządzenia 
pomiarowego. 

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanaliza-
cyjne, które odcięło dostawę wody z przyczyn, 
o których mowa w ust. 1 pkt 2, jest obowiązane do 
równoczesnego udostępnienia zastępczego punk-
tu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi i poinformowania odbiorców usług o jego 
lokalizacji i możliwości korzystania. 

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanaliza-
cyjne o zamiarze odcięcia dostawy wody lub za-
mknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz o miejscu 
i sposobie udostępniania zastępczych punktów 
poboru wody zawiadamia powiatowego inspekto-
ra sanitarnego, wójta oraz odbiorcę usług co naj-
mniej na 21 dni przed planowanym terminem od-
cięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza 
kanalizacyjnego. 

4. Z dniem zamknięcia przyłącza wodociągo-
wego bądź kanalizacyjnego, rozwiązaniu bez wy-
powiedzenia ulega odpowiednio umowa o zaopa-
trzenie w wodę bądź o odprowadzanie ścieków. 

§ 34. 1. Dopuszcza się wstrzymanie zaopatrze-
nia w wodę lub odprowadzania ścieków bez 
uprzedniego zawiadomienia odbiorców usług,  
w następujących przypadkach: 

1) zaistnienie awarii i konieczność jej usunięcia; 

2) wystąpienie bezpośredniego zagrożenia dla ży-
cia, zdrowia lub środowiska związane z funk-
cjonowaniem sieci; 

3) działanie siły wyższej, które uniemożliwiło 
dalsze świadczenie usług; 

4) zagrożenie prawidłowego funkcjonowania ele-
mentów systemu kanalizacyjnego na skutek 
zrzutu ścieków przekraczających dopuszczalne 
warunki. 

2. Z dniem zamknięcia przyłącza kanalizacyj-
nego w związku z sytuacją opisaną w ust. 1 pkt 4, 
umowa o odprowadzenie ścieków ulega rozwiąza-
niu bez wypowiedzenia. 

3. O wstrzymaniu zaopatrzenia w wodę i od-
prowadzania ścieków, o którym mowa w ust. 1, 
przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne 
niezwłocznie informuje odbiorców usług, w spo-
sób zwyczajowo przyjęty. 

4. W przypadku działania siły wyższej wstrzyma-
nie lub ograniczenie dopływu wody i odprowadzania 
ścieków może nastąpić także w drodze decyzji wła-
ściwego organu. 

§ 35. Wznowienie przez przedsiębiorstwo wo-
dociągowo - kanalizacyjne świadczenia usług po-
przez otwarcie przyłącza wodociągowego bądź 

kanalizacyjnego, następuje po usunięciu przez 
odbiorcę usług nieprawidłowości, które spowo-
dowały zamknięcie przyłącza, uiszczeniu należnych 
opłat i zawarciu nowej umowy z przedsiębior-
stwem wodociągowo - kanalizacyjnym. 

§ 36. W przypadkach zamknięcia przyłącza ka-
nalizacyjnego, opisanych w § 33 ust. 1 pkt 3 i § 34 
ust. 1 pkt 4, przedsiębiorstwo wodociągowo - ka-
nalizacyjne może: 

1) nakazać zastosowanie niezbędnych urządzeń 
podczyszczających; 

2) określić odrębne warunki odbioru ścieków; 

3) naliczyć opłaty dodatkowe za przekroczenie 
ładunku, zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie uregulowaniami. 

 

Rozdział 8 

Reklamacje 

§ 37. 1. Odbiorcy usług mogą składać reklama-
cje w szczególności z tytułu niewykonania lub nie-
należytego wykonania usług oraz wysokości nali-
czonej opłaty. 

2. Wszystkie reklamacje dotyczące usług moż-
na zgłaszać osobiście w siedzibie przedsiębiorstwa 
wodociągowo - kanalizacyjnego, pisemnie na jego 
adres, bądź pod numer telefonu uwidoczniony na 
fakturach. 

3. Odbiorca usług, który składa reklamację, wi-
nien wskazać lub dołączyć dokumenty i inne do-
wody uzasadniające reklamację. 

4. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanaliza-
cyjne udziela odpowiedzi na reklamację pisemną 
w ciągu 14 dni od daty jej wniesienia, za którą 
przyjmuje się datę jej wpływu do siedziby przed-
siębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego. 

5. Jeżeli załatwienie reklamacji wymaga prze-
prowadzenia wizji lokalnej, termin udzielenia od-
powiedzi może ulec przedłużeniu do maksymalnie 
21 dni. 

6. Zgłoszenie reklamacji wysokości naliczonej 
opłaty nie wstrzymuje obowiązku terminowego 
uregulowania należności. 

Rozdział 9 

Warunki dostarczania wody na cele przeciwpoża-
rowe 

§ 38. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanali-
zacyjne, zgodnie z obowiązującą taryfą, obciąża 
Gminę za pobraną wodę na cele przeciwpożarowe 
na podstawie comiesięcznych raportów przekazy-
wanych przez Zarząd Gminny Ochotniczej Straży 
Pożarnej do przedsiębiorstwa wodociągowo - kanali-
zacyjnego w zakresie ilości zużytej na ten cel wody. 
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 2. Warunki techniczne, jakie powinno spełnić 
przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne  
w stosunku do sieci wodociągowej będącej źró-
dłem wody dla sieci i urządzeń przeznaczonych do 
celów przeciwpożarowych, określa rozporządzenie 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  
z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpoża-
rowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożaro-
wych (Dz. U. Nr 121, poz. 1139). 

Rozdział 10 

Postanowienia końcowe 

§ 39. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanali-
zacyjne zobowiązane jest do udostępnienia regu-
laminu na żądanie odbiorcy usług. 

§ 40. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Santok. 

§ 41. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/241/05 Ra-
dy Gminy Santok z dnia 30 grudnia 2005r.  
w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wo-
dy i odprowadzania ścieków. 

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

      Przewodniczący Rady 
Tadeusz Boczula

 

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

 
1197 

UCHWAŁA NR XLIII/279/2006 
RADY POWIATU NOWOSOLSKIEGO 

z dnia 2 czerwca 2006r. 

w sprawie  zmiany uchwały Nr XXXII/208/2005 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 24 czerwca 2005r. 
w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans 

edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2005/06 i uczniów szkół ponadgimnazjalnych  
w roku szkolnym 2005/06 

 
Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 
czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. 
U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) uchwala 
się co, następuje:  

§ 1. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr 
XXXII/208/2005 Rady Powiatu Nowosolskiego  
z dnia 24 czerwca 2005 roku w sprawie ustalenia 
regulaminu przyznawania i przekazywania stypen-
diów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla 
studentów w roku akademickim 2005/06 i uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych w roku 2005/06 (Dz. 
Urz. Woj. Lub. z 2005 r. Nr 55, poz. 1148 i Nr 101, 
poz. 1821 oraz z 2006r. Nr 36, poz. 786), wprowa-
dza się następujące zmiany: 

1) w § 3 ust. 1 słowa: „rzeczowej, dofinansowa-
nia opłat lub refundacji kosztów związanych                      
z pobieraniem nauki przez ucznia” zastępuje 
się słowem: „finansowej”; 

2) w § 7 skreśla się ustęp 4 i ustęp 5; 

3) w § 7 dodaje się ustępy 4 - 10 w brzmieniu: 

       „4. Dyrektor Szkoły przedstawia Starostwu 
Powiatowemu zaświadczenie o uczestnicze-
niu uczniów w zajęciach szkolnych w terminie 
do 25 każdego miesiąca, wg wzoru stanowią-
cego załącznik Nr 7 do niniejszego regulami-
nu.  

        5. Dopuszcza się składanie zbiorczego oświa-
dczenia dla wszystkich uczniów danej klasy, 
wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 8 do ni-
niejszego regulaminu. 

        6. Zaświadczenie o uczestniczeniu będzie 
składane na koniec listopada (za miesiące 
wrzesień, październik, listopad), stycznia (za 
miesiące grudzień, styczeń), kwietnia (za mie-
siące luty, marzec, kwiecień) i czerwca (za 
miesiące maj, czerwiec).  

        7. Uczniowie/osoby podpisujące w imieniu 
uczniów umowy o przekazywaniu stypen-
dium są zobowiązane do złożenia jednorazo-
wo na cały rok szkolny pisemnego oświad-
czenia o wykorzystaniu przyznanego stypen-
dium na cele edukacyjne.  

        8. Uczniowie są zobowiązani do przedstawie-
nia na koniec roku szkolnego świadectwa 
ukończenia klasy/świadectwa maturalnego; 
kopie świadectw będą stanowić załącznik do 
dokumentacji uczniów.  

        9. Wysokość limitu godzin nieusprawiedli-
wionych, którego przekroczenie powoduje 
utratę stypendium wynosi 40 godzin/miesiąc.  

       10. W przypadku zaniedbania obowiązku 
szkolnego przez ucznia, uczeń taki zostaje wy-
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kluczony z projektu. Pula stypendium (po-
mniejszona o kwotę przekazaną uczniowi 
przed wyłączeniem z projektu) jest przyzna-
wana kolejnej osobie z listy rezerwowej sty-
pendystów. W takim przypadku kwoty wypła-
cone uczniowi wykluczonemu z projektu 
przed wydaniem zaświadczenia wskazującego 
na zaniedbanie przez niego obowiązku szkol-
nego nie muszą być zwrócone ani przez Bene-
ficjenta Ostatecznego, ani przez Ostatecznego 
Odbiorcę.”; 

4) w § 9 ust. 2 lit. b słowa: „rzeczowej lub dofi-
nansowania” zastępuje się słowem: „finan-
sowej”; 

5) w § 10 ust. 1 kropkę po punkcie 4 zastępuje 
się przecinkiem i po przecinku dodaje się 
punkt 5 w brzmieniu: 

      „ 5) w przypadku określonym w § 7 ust. 9.” 

6) § 5 ust. 4 załącznika Nr 3 otrzymuje następu-
jące brzmienie: 

      „4. Szkoła zobowiązana jest do niezwłocznego 
przekazywania do Starostwa Powiatowego  
w Nowej Soli informacji o rozliczeniu co naj-
mniej 80% przekazanych dotychczas środków 
transz dotacji oraz kopie wyciągów bankowych 
potwierdzające dokonanie płatności i list wypłat 
potwierdzonych przez uczniów otrzymujących 
stypendium.”; 

7) w § 2 załącznika Nr 5 skreśla się słowa: „i do 
systematycznego przedstawiania rachunków  
i faktur, które umożliwią rozliczenie stypen-
dium” i po kropce dodaje się słowa: „Uczeń/ 
uczennica otrzymujący/a stypendium zobo-
wiązuje się do wydatkowania stypendium 
zgodnie z Regulaminem oraz do złożenia jed-
norazowo na cały rok szkolny pisemnego 
oświadczenia o wykorzystaniu przyznanego 
stypendium na cele edukacyjne, a także do 
złożenia na koniec roku szkolnego świadec-
twa ukończenia klasy/świadectwa maturalne-
go.”; 

8) załącznik Nr 7 otrzymuje nową treść w brzmie-
niu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej 
uchwały; 

9) dodaje się załącznik Nr 8 w brzmieniu określo-
nym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarzą-
dowi Powiatu Nowosolskiego.  

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

Przewodniczący Rady 
Kazimierz Kęs 

 
 

Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XLIII/279/2006 
Rady Powiatu Nowosolskiego 

z dnia 2 czerwca 2006r. 
 

............................................................    ............................................................. 
              (pieczątka podłużna szkoły)                       (miejscowość, data) 
 
 

Zaświadczenie 
 

Dyrektor ................................................................................... w ........................................................... 
                                                        (nazwa szkoły)                                                                       (miejscowość) 
zaświadcza, że .......................................................................... jest w roku szkolnym .......................... 

uczniem klasy ........................................... w tut. szkole i w okresie .......................... do .................... 

systematycznie uczęszczał na zajęcia edukacyjne. 

 

    ................................................................................................................ 
       (imienna pieczątka i podpis osoby uprawnionej do wydania zaświadczenia) 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XLIII/279/2006 
Rady Powiatu Nowosolskiego 

z dnia 2 czerwca 2006r. 
 

............................................................    ............................................................. 
              (pieczątka podłużna szkoły)                       (miejscowość, data) 
 
 

Zaświadczenie 
 

Dyrektor ................................................................................... w ........................................................... 
                                                        (nazwa szkoły)                                                                       (miejscowość) 
zaświadcza, że: 

1. .................................................................................... 

2. .................................................................................... 

3. .................................................................................... 

4. .................................................................................... 

5. .................................................................................... 

6. .................................................................................... 

7. .................................................................................... 

8. .................................................................................... 

9. .................................................................................... 

10. .................................................................................... 

są w roku szkolnym ................. uczniami klas(y) ........................................ w tut. szkole i w okresie 
.......................... do .................... systematycznie uczęszczali na zajęcia edukacyjne. 

    ................................................................................................................ 
       (imienna pieczątka i podpis osoby uprawnionej do wydania zaświadczenia) 

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

1198 
UCHWAŁA NR V/20/06 

RADY GMINY ŚWIDNICA 

z dnia 29 czerwca 2006r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Świdnica  
w zakresie trasy przebiegu gazociągów wysokiego i średniego ciśnienia 

 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 
marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 20 ust. 
1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 
80, poz. 717 z póź zm.), po stwierdzeniu zgodności  
z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego gminy Świdnica, 
uchwala się, co następuje: 

Dział I 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego w gminie Świdnica w za-

kresie trasy gazociągów wysokiego i średniego 
ciśnienia zwany dalej planem. 

2. Plan obejmuje obszar korytarza gazociągu  
o szerokości od 30m do 40m, w granicach wykaza-
nych na za³ącznikach graficznych do niniejszej 
uchwa³y. D³ugość projektowanego gazociągu w gra-
nicach gminy wynosi ok. 3710m. 

3. Integralnymi częściami niniejszej uchwa³y są: 

1) rysunek planu będący za³ącznikiem graficz-
nym Nr 1, w skali 1:1000, stanowią go arkusze 
ponumerowane od Nr-u 1 do Nr-u 8; 
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2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwesty-
cji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
należą do zadań w³asnych gminy, oraz zasa-
dach ich finansowania – za³ącznik Nr 2 do ni-
niejszej uchwa³y. 

Dział II 

Ustalenia planu 

Rozdzia³ 1 

Przeznaczenie terenów 

§ 2. 1. Wyznacza się obszary, o symbolach na 
rysunku planu: 

1) ZL, G – tereny leśne z trasą przebiegu inwe-
stycji celu publicznego gazociągów wysokie-
go i średniego ciśnienia oraz urządzeniami 
towarzyszącymi: 

a) ustala się docelowy pas wylesienia grun-
tów leśnych szerokości 4m, po dwa metry 
z obu stron osi gazociągu i czasowy pas 
wylesienia na etapie budowy o szerokości 
10m, który będzie stanowić korytarz tech-
niczny przebiegu gazociągu, 

b) ustala się szerokość strefy kontrolowanej 
8m, której linia środkowa pokrywa się  
z osią gazociągu. W strefie kontrolowanej 
operator sieci gazowej jest uprawniony do 
zapobiegania dzia³alności w zakresie pro-
wadzenia robót ziemnych, poruszania się 
ciężkim sprzętem, mogącej mieć negatyw-
ny wp³yw na trwa³ość i prawid³ową eks-
ploatację sieci, 

c) należy zapewnić swobodny dojazd do sieci 
infrastruktury technicznej oraz przemiesz-
czania się wzd³uż tych sieci, 

d) obowiązuje zakaz zabudowy w obrębie 
strefy kontrolowanej gazociągu oraz nasa-
dzeń drzew i krzewów w obrębie strefy 
trwa³ego wylesienia, o szerokości 4m tj. 
dwa metry z obu stron licząc od osi gazo-
ciągu, 

e) dopuszcza się lokowanie docelowej trasy 
gazociągu w obrębie granic wyznaczonych 
na rysunku planu jako obszar objęty opra-
cowaniem planu. Obszar ten musi zawie-
rać strefę kontrolowaną od gazociągu, 

f) dopuszcza się wykorzystanie strefy trwa³ego 
wylesienia do celów komunikacyjnych s³użb 
leśnych oraz jako leśne pasy pożarowe, 

g) dopuszcza się możliwość sytuowania wzd³uż 
gazociągu innych urządzeń związanych z fun-
kcjonowaniem tego gazociągu, 

h) dopuszcza się lokalizację wzd³uż gazocią-
gów kabla teletransmisyjnego do celów 
obs³ugi gazociągu; 

2) R – istniejące tereny rolnicze – sady i ³ąki za-
krzewione, pozostają bez zmian w użytkowa-
niu;  

3) EE – istniejące napowietrzne linie elektro-
energetyczne; pozostawia się w dotychcza-
sowym przebiegu, z wyznaczonymi, istnieją-
cymi strefami ochronnymi;  

4) E – istniejące kablowe sieci elektroenergetyczne 
niskiego napięcia, pozostają bez zmian;  

5) T – istniejące podziemne sieci telekomunika-
cji, pozostają bez zmian;  

6) KD - k – publiczne drogi g³ówne – krajowe;  

7) KD – publiczne drogi dojazdowe – gminne. 

2. Linie rozgraniczające tereny o różnych funk-
cjach lub różnych sposobach zagospodarowania 
wyznaczono na rysunku planu. 

Rozdzia³ 2 

Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzen-
nego 

§ 3. 1. Tereny w granicach objętych opracowa-
niem planu pozostają w dotychczasowym użytko-
waniu. 

2. Na obszarach leśnych inwestycję należy 
prowadzić w jak największym stopniu w obrębie 
dróg leśnych. 

3. Przejście siecią gazową przez drogi należy 
wykonać w technologii przecisku lub przewiertu 
sterowanego, bez wykopów. 

Rozdzia³ 3 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego 

§ 4. W trakcie realizacji zamierzenia oraz eks-
ploatacji gazociągu należy przestrzegać zasad go-
spodarowania w Obszarach Chronionego Krajo-
brazu, a w szczególności dokonywania zmian sto-
sunków wodnych, jeżeli s³użą innym celom niż 
ochrona przyrody i zrównoważone wykorzystanie 
użytków rolnych i leśnych oraz obszarów wodno  
- b³otnych. 

§ 5. 1. Do wniosku o pozwolenie na budowę 
należy do³ączyć decyzję o środowiskowych uwa-
runkowaniach, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
Inwestycja wymagać będzie przeprowadzenia po-
stępowania w sprawie oddzia³ywania na środowi-
sko, zgodnie z przepisami Prawa ochrony środo-
wiska. 

2. W przypadku odkrycia podczas prac ziem-
nych kopalin szczątków roślin lub zwierząt należy 
niezw³ocznie zawiadomić Wojewodę Lubuskiego, 
a jeżeli nie jest to możliwe Wójta Gminy Świdnicy. 
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Rozdzia³ 4 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury wspó³czesnej 

§ 6. 1. W trakcie realizacji inwestycji, należy na 
ca³ej jej trasie zapewnić nadzór archeologiczny,  
a w przypadku ods³onięcia obiektów lub warstw 
kulturowych badania ratownicze, w ramach pro-
wadzonych prac. Na powyższe prace należy uzy-
skać zgodę w³aściwego wojewódzkiego konserwa-
tora zabytków. 

2. Kto w trakcie robót budowlanych lub ziem-
nych, odkry³ przedmiot, co do którego istnieje 
przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowią-
zany: wstrzymać wszelkie roboty mogące uszko-
dzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, zabezpieczyć, 
przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot  
i miejsce jego odkrycia, niezw³ocznie zawiadomić 
o tym w³aściwego wojewódzkiego konserwatora 
zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, Wójta Gminy 
Świdnica. 

Rozdzia³ 5 

Kszta³towanie przestrzeni publicznej 

§ 7. 1. Plan wyznacza na cele publiczne tereny: 

1) dróg publicznych; 

2) przeznaczone na cele infrastruktury technicz-
nej. 

2. Przestrzeń publiczną istniejącą pozostawia 
się bez zmian. 

Rozdzia³ 6 

Parametry i wskaźniki kszta³towania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu 

§ 8. Odstępuje się od ustaleń linii zabudowy, 
wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni dzia³ki lub terenu, w tym udzia³u po-
wierzchni biologicznie czynnej, gabarytów i wyso-
kości projektowanej zabudowy oraz geometrii 
dachu ze względu na wprowadzony zakaz zabu-
dowy w obszarze objętym planem. 

Rozdzia³ 7 

Tereny lub obiekty podlegających ochronie 

§ 9. Zasady ochrony terenów i obiektów usta-
lono w § 2 - 9 niniejszej uchwa³y. 

Rozdzia³ 8 

Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomości 

§ 10. 1. Nie przewiduje się dodatkowych po-
dzia³ów i scaleń gruntów. 

2. Dopuszcza się wydzielenie w ramach planu 
urządzenia lasu terenów leśnych objętych d³u-
goletnią dzierżawą na cele prowadzenia sieci in-
frastruktury technicznej. 

Rozdzia³ 9 

Systemy komunikacji i infrastruktury technicznej 

§ 11. 1. Pozostawia się istniejące drogi pu-
bliczne w dotychczasowych liniach rozgraniczają-
cych wykazanych na rysunku planu. 

2. Pozostawia się dotychczasowe przebiegi ist-
niejących sieci infrastruktury technicznej wraz z kory-
tarzami ochronnymi, jeżeli je posiadają, wykazane 
na rysunku planu. 

3. Przejścia poprzeczne pod drogami należy 
wykonać na warunkach i po uzgodnieniu z zarząd-
cą drogi. Dopuszcza się przejścia przez drogi grun-
towe w systemie wykopu otwartego. 

4. Skrzyżowania z urządzeniami infrastruktury 
technicznej naziemnej i podziemnej i zbliżenia do 
sieci istniejących należy wykonać na warunkach  
i w uzgodnieniu z zarządcami poszczególnych sie-
ci. 

5. Dopuszcza się prowadzenie wzd³uż gazocią-
gu kabla teletransmisyjnego do obs³ugi gazociągu. 

Rozdzia³ 10 

Tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie  
i użytkowanie terenu 

§ 12. Ustala się dotychczasowe zagospodaro-
wanie i użytkowanie terenów objętych planem, za 
wyjątkiem gruntów leśnych objętych d³ugoter-
minową dzierżawą, zgodnie z przepisami ustawy  
o lasach, gdzie obowiązują ustalenia § 2 ust. 1. 

Rozdzia³ 11 

Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

§ 13. Szczególne warunki zagospodarowania 
terenów zawierają § 2 - § 12 niniejszej uchwa³y. 

Rozdzia³ 12 

Stawki procentowe 

§ 14. Ustala się 0% - ową stawkę, s³użącą nali-
czeniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 4 usta-
wy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym. 

Dział III 

Przepisy końcowe 

§ 15. Wykonanie uchwa³y powierza się Wójto-
wi Gminy Świdnica. 

§ 16. Uchwa³a wchodzi w życie po up³ywie 30 
dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Włodzimierz Rebelski 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr V/20/06  

Rady Gminy Świdnica 
z dnia 29 czerwca 2006r. 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr V/20/06  

Rady Gminy Świdnica 
z dnia 29 czerwca 2006r. 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr V/20/06  

Rady Gminy Świdnica 
z dnia 29 czerwca 2006r. 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr V/20/06  

Rady Gminy Świdnica 
z dnia 29 czerwca 2006r. 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr V/20/06  

Rady Gminy Świdnica 
z dnia 29 czerwca 2006r. 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr V/20/06  

Rady Gminy Świdnica 
z dnia 29 czerwca 2006r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które należą do zadań w³asnych gminy 

oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepi-
sami o finansach publicznych. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.), 
art. 7 ust.7 pkt 2 i 3 ustawy z 8 marca 1990r. o sa-
morządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 
1591 ze zm.) i art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy z 30 
czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U.  
z 2005r. Nr 249, poz. 2104), uchwa³ Rady Gminy 
Świdnica Nr III/25/04 z dnia 9 czerwca 2004r. 
w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego 
Gminy Świdnica i Nr VII/31/05 z dnia 29 sierpnia 
2005r. w sprawie zmian do uchwa³y Rady Gminy 
Świdnica Nr III/25/04 Rada Gminy Świdnica roz-
strzyga, co następuje: 

1. Zapisanymi w planie inwestycjami z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do za-
dań w³asnych gminy są: 

a) finansowane przez gminę: 

- brak, 

b) finansowane przez inwestora zewnętrzne-
go: 

- gazociąg wysokiego i średniego ciśnie-
nia. 

2. Sposób realizacji, zapisanych w planie, inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej, któ-
re należą do zadań w³asnych gminy, odbywać 
się będzie zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami przez inwestora zewnętrznego. 

3. Określa się zasady finansowania zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań w³asnych 
gminy, zgodnie z przepisami o finansach pu-
blicznych, przy wykorzystaniu środków: 

- w³asnych inwestora zewnętrznego, w opa-
rciu o odrębne porozumienie. 

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

 
1199 

DECYZJA 
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

NR OSZ- 4210—31(8)/2006/374/V/RN 

z dnia 18 lipca 2006r. 

 
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 
pkt 2 i art. 45 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy  
z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne 
(Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 i Nr 104, poz. 708) 
oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960r. - Kodeks postępowania admini-
stracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071,  
z 2001r. Nr 49, poz. 509, z 2002r. Nr 113, poz. 984, 
Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003r., Nr 
130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004r. Nr 162, 
poz. 1692 oraz z 2005r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 
682 i Nr 181, poz. 1524) po rozpatrzeniu wniosku  
z dnia 5 maja 2006r. Zakładu  Energetyki Cieplnej 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzi-
bą w Słubicach posiadającego: 

1) numer w rejestrze przedsiębiorców KRS: 
0000089599; 

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP): 598-10 
-03-264 

zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębior-
stwem energetycznym”  

 

postanawiam: 

1) zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez 
Przedsiębiorstwo energetyczne, stanowiącą 
załącznik do niniejszej decyzji; 

2) ustalić okres obowiązywania taryfy dla ciepła 
na okres do 31 maja 2008r. 

UZASADNIENIE 

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania 
administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa 
energetycznego posiadającego koncesje z dnia 5 
listopada 1998r. Nr WCC/557/374/U/1/98/MJ (zmie-
nioną decyzjami Prezesa URE z dnia 2 grudnia 
2004r. Nr WCC/557A/374/OSZ/W/2004/RN oraz  
z dnia 19 czerwca 2006r. Nr WCC/557B/374/ 
OSZ/W/2006/RN) na wytwarzanie ciepła i Nr PCC/ 
583/374/U/1/98/MJ (zmienioną decyzją Prezesa 
URE z dnia 2 lutego 2001r. Nr PCC/583A/374/W 
/3/2001/MJ) na przesyłanie i dystrybucję ciepła,  
w dniu 10 maja 2006r. zostało wszczęte postępo-
wanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia 
taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo 
energetyczne. 
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W trakcie postępowania administracyjnego Przed-
siębiorstwo energetyczne było wzywane przez 
Prezesa URE do uzupełnienia wniosku, złożenia 
wyjaśnień oraz dokonania poprawek pismami  
z dnia 16 maja 2006r. oraz 13 czerwca 2006r. Od-
powiedzi Przedsiębiorstwa energetycznego wpły-
nęły do Oddziału Terenowego URE w dniach 5 i 27 
czerwca 2006r. oraz 7 lipca 2006r.  

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy – Prawo energe-
tyczne przedsiębiorstwa energetyczne posiadające 
koncesje ustalają taryfy dla paliw gazowych  
i energii, które podlegają zatwierdzeniu przez pre-
zesa URE, oraz proponują okres ich obowiązywa-
nia. Przedsiębiorstwa energetyczne posiadające 
koncesje przedkładają Prezesowi URE taryfy z wła-
snej inicjatywy lub na żądanie Prezesa URE. 

W toku postępowania administracyjnego, na pod-
stawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że 
Przedsiębiorstwo energetyczne opracowało taryfę 
zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ust. 1 - 5 
ustawy – Prawo energetyczne oraz z przepisami 
rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 
30 lipca 2004r. w sprawie szczegółowych zasad 
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń  
w obrocie ciepłem (Dz. U. Nr 184, poz. 1902), zwa-
nego w dalszej części decyzji „rozporządzeniem 
taryfowym”. 

Ceny i stawki opłat skalkulowane zostały przez 
Przedsiębiorstwo energetyczne na podstawie uza-
sadnionych kosztów prowadzenia działalności, 
zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania 
taryfy. Ocena tych kosztów została dokonana 
zgodnie z § 12 ust. 2 rozporządzenia taryfowego, 
na podstawie porównania uzasadnionych jednost-
kowych kosztów planowanych dla pierwszego 
roku stosowania taryfy z uzasadnionymi jednost-
kowymi kosztami wynikającymi z kosztów ponie-
sionych w roku kalendarzowym poprzedzającym 
pierwszy rok stosowania taryfy. 

Okres obowiązywania taryfy został ustalony zgod-
nie z wnioskiem Przedsiębiorstwa energetycznego, 
doprecyzowanym w piśmie z dnia 31 maja 2006r. 
znak: L. dz. 112/DT/WD/2006, tj. do dnia 31 maja 
2008r., co umożliwi weryfikację kosztów stanowią-
cych podstawę ustalenia cen i stawek opłat po 
upływie terminu ich stosowania. 

W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak  
w sentencji. 

POUCZENIE 

1. Od niniejszej decyzji Przedsiębiorcy przysłu-
guje odwołanie do Sądu Okręgowego                       
w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji  
i Konsumentów - za moim pośrednictwem,                 
w terminie dwutygodniowym od dnia jej do-
ręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 
kwietnia  1997r. - Prawo energetyczne, oraz  

art. 479 46 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postę-
powania cywilnego). 

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość 
wymaganiom przepisanym dla pisma proce-
sowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej 
decyzji i wartości przedmiotu sporu, przyto-
czenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, 
wskazanie dowodów, a także zawierać wnio-
sek o uchylenie albo zmianę decyzji – w cało-
ści lub części (art. 47949 Kodeksu postępowa-
nia cywilnego). 

Odwołanie należy przesłać na adres Północno  
- Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu 
Regulacji Energetyki z siedzibą w Szczecinie  
- ul. Żubrów 3, 71-617 Szczecin. 

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku  
z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy – Prawo 
energetyczne, taryfa zostanie skierowana do 
ogłoszenia na koszt Przedsiębiorstwa energe-
tycznego w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Lubuskiego. 

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo 
energetyczne, Przedsiębiorstwo energetyczne 
wprowadza taryfę do stosowania nie wcze-
śniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 
45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienni-
ku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

Z upoważnienia  
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

Dyrektor  
Północno – Zachodniego Oddziału Terenowego  

z siedzibą w Szczecinie 
Witold Kępa  

Załącznik 
do decyzji Prezesa URE 

z dnia 18 lipca 2006r. 
Nr OSZ-4210-31(8)/2006/374/V/RN 

Taryfa dla ciepła 

I. Informacje ogólne 

1. 1. Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za cie-
pło dostarczane odbiorcom przez Zakład Energe-
tyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Słubicach dzia-
łający na podstawie koncesji udzielonych decy-
zjami Prezesa URE z dnia 5 listopada1998r. na: 

- wytwarzanie ciepła Nr WCC/557/374/U/ 1/98/MJ, 
(zmieniona decyzją Nr WCC/557A/374/OSZ/W/ 
2004/RN z dnia 2 grudnia 2004r.) oraz zmienio-
na decyzją Nr WCC/557B/374/OSZ/W/2006/RN  
z dnia 19 czerwca 2006r.), 

- przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/583/ 
374/U/1/98/MJ, (zmienioną decyzją Nr PCC/ 
583A/374/W/3/2001/MJ z dnia 2 lutego 2001r.). 

1. 2. Taryfa została ustalona przy uwzględnie-
niu w szczególności postanowień: 
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1) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo 
energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89 poz. 625  
i Nr 104 poz. 708); 

2) rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy  
z dnia 30 lipca 2004r., w sprawie szczegóło-
wych zasad kształtowania i kalkulacji taryf 
oraz rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U.  
z 2004r. Nr 184, poz. 1902) zwanego w dalszej 
części taryfy „rozporządzeniem taryfowym”; 

3) rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy  
z dnia 30 czerwca 2004r., w sprawie szczegó-
łowych warunków przyłączenia podmiotów 
do sieci ciepłowniczych oraz eksploatacji tych 
sieci (Dz. U. z 2004r. Nr 167, poz. 1751) zwa-
nego w dalszej części taryfy „rozporządze-
niem przyłączeniowym”. 

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

II. Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie 

2. 1. Użyte w taryfie pojęcia oznaczają: 

1) odbiorca – każdego, kto otrzymuje lub pobie-
ra energię cieplną na podstawie umowy ze 
sprzedawcą; 

2) sprzedawca – Zakład Energetyki Cieplnej Sp.  
z o. o. w Słubicach, przedsiębiorstwo energe-
tyczne dostarczające odbiorcy ciepło na pod-
stawie umowy sprzedaży ciepła, zawartej  
z tym odbiorcą; 

3) źródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia 
lub instalacje służące do wytwarzania ciepła; 

4) lokalne źródło ciepła – zlokalizowane w obiekcie 
źródło ciepła bezpośrednio zasilające instalacje 
odbiorcze wyłącznie w tym obiekcie; 

5) sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urzą-
dzenia lub instalacje, służące do przesyłania  
i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów 
cieplnych; 

6) przyłącze – odcinek sieci ciepłowniczej do-
prowadzający ciepło wyłącznie do jednego 
węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych 
instalacji odbiorczych za grupowym węzłem 
cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te insta-
lacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach; 

7) węzeł cieplny – połączone ze sobą urządzenia 
lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub 
parametrów nośnika ciepła dostarczanego  
z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostar-
czanego do instalacji odbiorczych; 

8) grupowy węzeł cieplny – węzeł cieplny ob-
sługujący więcej niż jeden obiekt; 

9) instalacja odbiorcza – połączone ze sobą urzą-
dzenia lub instalacje, służące do transportowa-

nia ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych 
lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub 
punktów poboru ciepłej wody w obiekcie; 

10) zewnętrzna instalacja odbiorcza - odcinki in-
stalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł 
cieplny lub źródło ciepła z instalacjami od-
biorczymi w obiektach; 

11) obiekt – budowlę lub budynek wraz z instala-
cjami odbiorczymi; 

12) układ pomiarowo-rozliczeniowy – dopuszczo-
ny do stosowania zespół urządzeń służących 
do pomiaru ilości i parametrów nośnika cie-
pła, których wskazania stanowią podstawę do 
obliczenia należności z tytułu dostarczania 
ciepła; 

13) grupa taryfowa – grupę odbiorców korzysta-
jących z usług związanych z zaopatrzeniem  
w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone 
na podstawie tych samych cen i stawek opłat 
oraz warunków ich stosowania; 

14) handlowa obsługa odbiorców – czynności 
związane z: 

a) kontrolą układów pomiarowo – rozliczenio-
wych i odczytywaniem ich wskazań, stano-
wiących podstawę do obliczania należności 
z tytułu dostarczania ciepła lub ustalenia 
udziału odbiorcy w kosztach ciepła dostar-
czonego do grupowego węzła cieplnego, 

b) obliczaniem należności, wystawianiem fak-
tur oraz egzekwowaniem tych należności, 

c) wykonywaniem kontroli dotrzymywania wa-
runków umowy i prawidłowości rozliczeń; 

15) moc cieplna – ilość ciepła wytworzonego lub 
dostarczonego do podgrzania określonego 
nośnika ciepła albo ilość ciepła odebranego  
z tego nośnika w ciągu godziny, 

16) zamówiona moc cieplna – ustaloną przez od-
biorcę największą moc cieplną, jaka w ciągu 
roku występuje w danym obiekcie dla warun-
ków obliczeniowych, która zgodnie z warun-
kami technicznymi oraz wymaganiami tech-
nologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna 
do zapewnienia: 

a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania 
normatywnej temperatury i wymiany po-
wietrza w pomieszczeniach, 

b) utrzymania normatywnej temperatury cie-
płej wody w punktach czerpalnych, 

c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub in-
stalacji; 

17) przyłączeniowa moc cieplna – moc cieplną 
ustaloną przez przedsiębiorstwo energetycz-
ne dla danej sieci ciepłowniczej na podstawie 
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zamówionej mocy cieplnej przez odbiorców, 
po uwzględnieniu strat mocy cieplnej pod-
czas przesyłania ciepła tą siecią oraz niejed-
noczesności występowania szczytowego po-
boru mocy cieplnej u odbiorców; 

18) sezon grzewczy – okres, w którym warunki 
atmosferyczne powodują konieczność ciągłe-
go dostarczania ciepła w celu ogrzewania 
obiektów.  

III. Podział odbiorców na grupy taryfowe 

3. 1. Uwzględniając kryterium źródła ciepła  
 

oraz miejsce dostarczenia ciepła do odbiorców, 
podział odbiorców na grupy przedstawia się na-
stępująco: 

Źródła ciepła z oznaczeniem symboli: 

CR1 – Ciepłownia Miejska, ul. Folwarczna 1B 

KLO 1 – Kotłownia olejowo - gazowa, ul. Wojska 
Polskiego 38 

KLO 2 – Kotłownia olejowo - gazowa, ul. Sportowa 1 

 

L.p. 
Symbol 

grupy tary-
fowej 

Charakterystyka grupy taryfowej 

1 CR A 

Odbiorcy zasilani z Ciepłowni Miejskiej [CR 1] poprzez sieć ciepłowni-
czą stanowiącą własność Sprzedawcy i eksploatowaną przez Sprze-
dawcę. Miejscem dostarczenia ciepła są węzły cieplne obsługujące 
jeden obiekt, eksploatowane przez Sprzedawcę i stanowiące jego 
własność. 

2 CR B 

Odbiorcy zasilani z Ciepłowni Miejskiej [CR 1] poprzez sieć ciepłowni-
czą stanowiącą własność Sprzedawcy i eksploatowaną przez Sprze-
dawcę. Miejscem dostarczenia ciepła są grupowe węzły cieplne wraz 
z zewnętrznymi instalacjami odbiorczymi eksploatowane przez 
Sprzedawcę stanowiące jego własność.  

3 KL A 
Odbiorcy zasilani z kotłowni olejowo - gazowych [KLO 1] i [KLO 2] 
eksploatowanych przez ZEC, rozliczani wg § 7 ust. 7 rozporządzenia 
taryfowego. 

    

IV. Rodzaje oraz wysokości cen i stawek opłat 

4.1.  Ceny i stawki opłat dla poszczególnych grup odbiorców 

Grupa taryfowa CR A    

 
Lp. 

 
Wyszczególnienie 

 
Jedn. miary 

Ceny i staw-
ki opłat 

w zł netto 

Ceny  
i stawki 

opłat w zł 
brutto* 

zł/MW/rok 61.997,85  75.637,38 
1. Cena za zamówioną moc cieplną 

rata zł/MW/m-c 5.166,49 6.303,12 
2. Cena ciepła zł/GJ 21,22 25,89 
3. Cena nośnika ciepła zł/ m3 18,15 22,14 

zł/MW/rok 24.029,25 29.315,69 
4. 

Stała stawka opłaty za usługi przesy-
łowe rata zł/MW/m-c 2.002,44 2.442,98 

5. 
Zmienna stawka opłaty za usługi 
przesyłowe zł/GJ 8,23 10,04 

* ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22 % 
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Grupa taryfowa CR B    

 
Lp. 

 
Wyszczególnienie 

 
Jedn. miary 

Ceny   
i stawki 

opłat 
w zł netto 

Ceny   
i stawki 

opłat 
w zł brutto* 

1 2 3 4 5 
zł/MW/rok 61.997,85  75.637,38 

1. Cena za zamówioną moc cieplną 
rata zł/MW/m-c 5.166,49 6.303,12 

2. Cena ciepła zł/GJ 21,22 25,89 
3. Cena nośnika ciepła zł/ m3 18,15 22,14 

zł/MW/rok 25.271,73 30.831,51 
4. 

Stała stawka opłaty za usługi przesy-
łowe rata zł/MW/m-c 2.105,98 2.569,29 

5. 
Zmienna stawka opłaty za usługi 
przesyłowe zł/GJ 9,29 11,33 

* ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22 % 

Grupa taryfowa KL A        

Lp. Wyszczególnienie Jedn. miary Stawki opłat 
w zł netto 

Stawki opłat 
w zł brutto* 

1. 
Stawka opłaty miesięcznej za za- 
mówioną moc cieplną zł/MW/m-c 6.838,69 83 343,20 

2. Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 34,00 41,48 

* stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22% 

4.2.  Stawki opłat za przyłączenie do sieci  

Zakłada się, że wszystkie nowobudowane przez 
ZEC przyłącza układane w ziemi realizowane będą 
w technologii rur preizolowanych. 

Stawki opłat w zł za budowę 1mb przyłącza wyra-
żone w zł za metr przyłącza, w zależności od śred-
nicy rurociągów wynoszą: 

 

* stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22 % 

V. Zasady obliczania opłat 

Rodzaje pobieranych opłat oraz sposoby ich rozli-
czania przez sprzedawcę są określone w rozdziale 
4 rozporządzenia taryfowego. 

VI. Warunki stosowania cen i stawek opłat  

6.1. Standardy jakościowe obsługi odbiorców 

Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat, są 
stosowane przy zachowaniu standardów jakościo-
wych obsługi odbiorców, które zostały określone  
w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego. 

6.2.  W przypadkach: 

- uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych 
wskazań układu pomiarowo - rozliczeniowego, 

- niedotrzymania przez strony warunków 
umowy sprzedaży ciepła, 

- udzielania bonifikat i naliczania upustów 
przysługujących odbiorcy, 

- nielegalnego poboru ciepła, 

- stosuje się odpowiednio postanowienia okre-
ślone w umowie sprzedaży ciepła i rozdziale 
4 rozporządzenia taryfowego. 

VII. Zasady wprowadzania zmian cen i stawek 
opłat 

7.1.  O każdej zmianie cen i stawek opłat sprze-
dawca powiadomi odbiorcę pisemnie, co najmniej 

Lp. 

Średnica sieci 
preizolowanej 

2 x Dn/Dz 
Mm 

Stawki opłat 
w zł netto 

zł/mb 

Stawki opłat 
w zł brutto* 

zł/mb 

1. 50/125 191,71 233,89 
2. 65/140 224,39 273,76 
3. 80/160 243,43 296,98 
4. 100/200 314,41 383,58 
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na 14 dni przed wprowadzeniem nowych cen  
i stawek opłat. 

7.2.  Sprzedawca wprowadza taryfę do sto-
sowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie 

później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskie-
go. 

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

 
1200 

OBWIESZCZENIE NR LXVI/1/06 
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA 

z dnia 30 maja 2006r. 

o sprostowaniu błędów w uchwale 
 
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 
2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektó-
rych innych aktów prawnych (Dz. U. z  2005r. Nr 190, 
poz. 1606 – tekst jednolity z późn. zm.) w uchwale  
z dnia 30 listopada 1999r. Nr XIX/218/99 Rady Miej-
skiej w Zielonej Górze w sprawie zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 

Śródmieścia w Zielonej Górze (Dz. Urz. Woj. Lub.  
z dnia 29 maja 2000r. Nr 10, poz. 108) w § 1 ust. 1 
oraz § 5 prostuje się błąd polegający na oznaczeniu 
numeru uchwały: zamiast „XIII/124/91” powinno być 
„XIII/142/91”. 

Wiceprzewodnicząca Rady 
Jadwiga Błoch 

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

 
1201 

OBWIESZCZENIE NR LXVI/2/06 
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA 

z dnia 30 maja 2006r. 

o sprostowaniu błędów w uchwale 
 
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 
2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektó-
rych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2005r. Nr 190, 
poz. 1606 – tekst jednolity z późn. zm.) w uchwale  
z dnia 27 kwietnia 2004r. Nr XXIV/214/04 Rady Mia-
sta w Zielonej Górze w sprawie uchwalenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Śródmieścia Zielonej Góry (Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 
3 września 2004r. Nr 64, poz. 1061) w § 8 ust. 16 pro-
stuje się błąd polegający na pominięciu spójnika: 
zamiast „usług handlu” powinno być „usług  
i handlu”. 

Wiceprzewodnicząca Rady 
Jadwiga Błoch 
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	b) przeprowadzania kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierzy, wodomierza dodatkowego lub wodomierza głównego, dokonania odczytu ich wskazań, badań i pomiarów, 
	c) przeprowadzania przeglądów, usunięcia awarii i napraw przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz urządzeń posiadanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo   kanalizacyjne, 
	d) sprawdzania ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci; 
	3) do zajmowania pasa terenu na posesjach odbiorców usług, o szerokości niezbędnej do usunięcia awarii lub dokonania konserwacji urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, pod warunkiem, że na własny koszt przywróci ten teren do stanu sprzed awarii lub konserwacji, bądź pokryje należycie udokumentowane koszty poniesione w tym zakresie przez odbiorcę usług. 
	1) korzystać z instalacji wodociągowej w sposób nieskutkujący występowaniem zakłóceń w fun-kcjonowaniu sieci wodociągowej, a w szczególności eliminować możliwości wystąpienia skażenia bakteriologicznego lub chemicznego wody w sieci wodociągowej; zabezpieczenia instalacji przed cofnięciem się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania; 
	3) umożliwiać realizację uprawnień, o których mowa w § 3 pkt 2 i 3; 
	4) prawidłowo utrzymywać i zabezpieczać przed ingerencją osób nieuprawnionych miejsca,  w których zainstalowany jest wodomierz główny, wodomierz dodatkowy, wodomierz (łącznie ze studzienką) lub urządzenie pomiarowe, oraz zapewnić łatwy dostęp do tych urządzeń; 
	5) powierzać usuwanie awarii przyłączy będących w posiadaniu odbiorcy usług, osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje; 
	7) terminowo uiszczać należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki, zgodnie z wystawianymi przez przedsiębiorstwo wodociągowo   kanalizacyjne fakturami VAT; 
	8) ponosić koszty likwidacji istniejącego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, w związku z realizacją nowego przyłącza do tej samej nieruchomości, jeżeli właścicielem istniejącego przyłącza jest odbiorca usług; 
	9) zawiadomić przedsiębiorstwo wodociągowo    kanalizacyjne o posiadanych własnych ujęciach wody w celu umożliwienia prawidłowego obliczenia należności z tytułu odprowadzania ścieków; 
	4) uzyskania rekompensaty w przypadku dostawy wody o obniżonej jakości; 
	5) bezpłatnego korzystania z zastępczych punktów poboru wody w przypadku przerw w dostawie wody, wskazanych w § 33 ust. 1 pkt 2 i § 34 ust. 1 pkt 1 - 3; 

	Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów  z odbiorcami usług 
	3. Umowę w imieniu przedsiębiorstwa wodociągowo   kanalizacyjnego zawierają osoby upoważnione do jego reprezentowania lub osoby upoważnione do zawarcia umowy na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. 
	4. Odbiorca usług może zawrzeć umowę osobiście bądź przez należycie umocowanego przedstawiciela. 
	2. Umowa, o której mowa w ust. 1, może być zawarta z: 
	a) osobą posiadającą tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, do której ma być dostarczana woda lub z której mają być odprowadzane ścieki; 
	b) właścicielem lub zarządcą nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi; 
	1) ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz warunków ich świadczenia; 
	2) przyjętego okresu obrachunkowego, o którym mowa w § 18 ust. 1; 
	3) sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń; 
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	5) warunków usuwania awarii przyłączy wodociągowych lub przyłączy kanalizacyjnych będących w posiadaniu odbiorcy usług; 
	6) procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych; 
	7) danych przedsiębiorstwa wodociągowo   kanalizacyjnego: jego oznaczenie, siedzibę i adres, datę podjęcia działalności, jej przedmiot  i obszar, standardy jakości świadczonych usług, warunki wprowadzania ograniczeń dostarczania wody w przypadku wystąpienia jej niedoboru; 
	2. Umowa może zostać zmieniona po dokonaniu uzgodnień przez strony. Zmiana następuje poprzez podpisanie aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
	3. Strony mają prawo do rozwiązania umowy  z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem § 33 ust. 3 i 34 ust. 2. 
	4. Umowa wygasa na skutek: 
	1) upływu czasu, na który została zawarta; 
	2) śmierci odbiorcy usług; 
	3) w związku ze zmianą właściciela lub władającego nieruchomością. 
	5. Z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia umowy przedsiębiorstwo wodociągowo   kanalizacyjne może zaniechać dostarczania wody lub odbioru ścieków i zastosować środki techniczne uniemożliwiające pobór wody lub odprowadzenie ścieków. 
	2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych jest uprawniony do zainstalowania wodomierzy mierzących zużycie wody przez wszystkie punkty czerpalne wody w danym budynku. Osoba korzystająca z lokalu jest obowiązana udostępnić lokal właścicielowi lub zarządcy w celu zainstalowania wodomierzy oraz dokonywania ich odczytów, legalizacji, konserwacji i wymiany. 
	1) instalacja wodociągowa w budynku jest wyposażona w wodomierze, zainstalowane zgodnie  z obowiązującymi warunkami technicznymi, mierzące zużycie wody przez wszystkie punkty czerpalne wody w budynku; 
	2) przed i za wodomierzem mierzącym zużycie wody przez punkty czerpalne wody w  budynku zamontowany jest zawór odcinający, a bezpośrednio za zaworem za wodomierzem – zawór zwrotny; 
	3) jest możliwy odczyt wskazań wodomierzy  w terminie uzgodnionym przez przedsiębiorstwo wodociągowo   kanalizacyjne z właścicielem lokalu lub zarządcą; 
	4) właściciel lub zarządca rozliczy, zgodnie z § 19, różnicę wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy mierzących zużycie wody przez wszystkie punkty czerpalne wody w budynku; 
	5) właściciel lub zarządca na podstawie umowy, o której mowa w § 13, reguluje należności wynikające z różnicy wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy mierzących zużycie wody przez wszystkie punkty czerpalne wody w budynku; 
	6) właściciel lub zarządca określa warunki utrzymania tych wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych oraz warunki pobierania wody z punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami; 
	7) został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerwania dostarczania wody do lokalu bez zakłócania dostaw wody do pozostałych lokali; w szczególności przez możliwość przerwania dostarczania wody do lokalu rozumie się założenie plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu. 
	2. Właściciel lub zarządca przed złożeniem wniosku, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany do poinformowania osób korzystających z lokali o zasadach rozliczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, oraz o obowiązku regulowania dodatkowych opłat wynikających z taryf za dokonywane przez przedsiębiorstwo wodociągowo   kanalizacyjne rozliczenie. 
	3. Przedsiębiorstwo wodociągowo   kanalizacyjne może wyrazić zgodę na zawarcie umowy z osobą korzystającą z lokalu w budynkach wielolokalowych również w przypadku, gdy nie są spełnione warunki, o których mowa w ust. 1. 
	4. Przedsiębiorstwo wodociągowo   kanalizacyjne ma prawo wypowiedzieć umowę, o której mowa w ust. 1 i w ust. 3, jeżeli w trakcie jej obowiązywania wystąpią warunki uniemożliwiające jej spełnienie, w szczególności warunki uniemożliwiające ustalenie należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki dla poszczególnych lokali, w terminie określonym w umowie. 

	Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki ustalone w taryfach 
	2. W sytuacji braku technicznych możliwości zainstalowania wodomierza głównego, ilość dostarczonej wody ustala się w oparciu o przeciętne normy zużycia wody dla poszczególnych grup odbiorców usług, na podstawie odrębnych przepisów. 
	3. W przypadku niesprawności wodomierzy,  o których mowa w ust. 1, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 6 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierzy, a gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierzy. 
	2. W sytuacji braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie umowy, jako równą ilości wody pobranej ustalonej na podstawie odczytu wodomierza głównego lub wodomierza własnego, albo określonej w umowie. 
	3. W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie wodomierza dodatkowego zainstalowanego: 
	1) na instalacji wewnętrznej, za wodomierzem głównym, na koszt odbiorcy usług, albo; 
	2) równolegle do wodomierza głównego, na zasadzie rozdziału instalacji, na koszt przedsiębiorstwa wodociągowo   kanalizacyjnego. 
	4. W przypadku niemożności odczytania wskazań urządzenia pomiarowego, przedsiębiorstwo wodociągowo   kanalizacyjne wystawia fakturę zaliczkową, która zostaje rozliczona po odczytaniu jego wskazań. 
	2. Przedsiębiorstwo wodociągowo   kanalizacyjne może wystawiać faktury zaliczkowe, które są rozliczane po odczycie wodomierza, wodomierza głównego, wodomierza dodatkowego lub urządzenia pomiarowego. 
	3. Odbiorca usług dokonuje zapłaty w formie przelewu, wpłaty na konto przedsiębiorstwa wodociągowo   kanalizacyjnego albo gotówką w kasie przedsiębiorstwa wodociągowo   kanalizacyjnego, w terminie płatności oznaczonym na fakturze VAT. 
	4. Jeżeli opłaty nie zostały wniesione przez odbiorcę usług w oznaczonym terminie, przedsiębiorstwo wodociągowo   kanalizacyjne nalicza odsetki ustawowe oraz wysyła upomnienie, wyznaczając dodatkowy 14-dniowy termin zapłaty, uprzedzając równocześnie o możliwości zamknięcia przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego. 
	5. W przypadku gdy odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia  w sprawie uregulowania zaległej opłaty, o którym mowa w ust. 4, przedsiębiorstwo wodociągowo    kanalizacyjne może zaprzestać świadczenia usług. 
	6. W przypadku powstania długu po stronie odbiorcy usług na skutek nieuiszczenia należności, przedsiębiorstwo wodociągowo   kanalizacyjne może na zasadach ogólnych zaliczyć należność  z wpłat bieżących na poczet zaległych odsetek i zaległych opłat. 
	2. Właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych dokonuje wyboru metody rozliczania kosztów różnicy wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy mierzących zużycie wody przez punkty czerpalne wody w budynku. Należnościami wynikającymi z przyjętej metody rozliczania obciąża osoby korzystające z lokali w tych budynkach. 

	Warunki przyłączenia do sieci 
	2. Do wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej należy załączyć: 
	a) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, a w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, opis jej statusu prawnego; 
	§ 22. 1. Realizacja nowego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego odbywa się na koszt odbiorcy usług. 
	Szczegółowe warunki techniczne realizacji nowego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego określa przedsiębiorstwo wodociągowo    kanalizacyjne. 
	1) wydać opinię albo warunki techniczne niezbędne do podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej; 
	§ 26. 1. Odbiory przyłącza, przez przedsiębiorstwo wodociągowo   kanalizacyjne, dokonywane są dwuetapowo, tj. jako odbiór w stanie odkrytym po zakończeniu robót montażowych oraz odbiór końcowy, zgłaszane każdorazowo przez Inwestora (aktualnego lub przyszłego odbiorcę usług) po zakończeniu robót budowlano - montażowych, wykonanych na podstawie uprzednio wydanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo   kanalizacyjne warunków technicznych i uzgodnionego projektu technicznego. 
	a) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej; 
	b) protokołu zagęszczenia gruntu w pasie drogowym; 
	§ 29. 1. Koszty dostawy, montażu i utrzymania wodomierza głównego i wodomierza dodatkowego, o którym mowa w § 17 ust. 3 pkt 2, pokrywa przedsiębiorstwo wodociągowo   kanalizacyjne. 
	2. Koszty dostawy i montażu wodomierzy mierzących zużycie wody przez punkty czerpalne wody w budynku pokrywa właściciel lub zarządca budynku. 
	3. Za utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym wodomierzy, o których mowa w ust. 2, oraz za ich właściwe zabezpieczenie odpowiada właściciel lub zarządca budynku. 
	4. Wodomierze mierzące zużycie wody przez punkty czerpalne wody w budynku podlegają okresowej legalizacji staraniem i na koszt ich właścicieli lub zarządcy budynku, według wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 77, poz. 730). 
	5. Wykonane podejścia wodomierzowe pod wodomierze mierzące zużycie wody przez punkty czerpalne wody w budynku, są plombowane przez przedsiębiorstwo wodociągowo   kanalizacyjne. 
	§ 31. 1. O planowanych przerwach w dostawie wody lub odprowadzaniu ścieków należy skutecznie powiadomić odbiorców usług najpóźniej na 2 dni przed planowanym terminem. 
	2. W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin, przedsiębiorstwo wodociągowo   kanalizacyjne udostępnia zastępcze punkty poboru wody i informuje równocześnie odbiorców usług o ich lokalizacji i możliwości korzystania. 
	§ 32. Dopuszcza się możliwość ograniczenia  w dostawach wody: 
	a) w przypadku braku wody na ujęciu; 
	b) w celu zwiększenia dopływu wody do hydrantów przeciwpożarowych; 
	c) na podstawie decyzji wydanej przez Państwową Inspekcję Sanitarną. 
	2. W sytuacjach opisanych w ust. 1 przedsiębiorstwo wodociągowo   kanalizacyjne wprowadza ograniczenia w konsumpcji wody, w granicach możliwości dystrybucji, po uprzednim zawiadomieniu odbiorców usług. 
	1) przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa; 
	2) odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty; 
	3) jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa; 
	4) został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych; 
	5) stwierdzono działania wpływające na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji metrologicznych wodomierza lub urządzenia pomiarowego. 
	2. Przedsiębiorstwo wodociągowo   kanalizacyjne, które odcięło dostawę wody z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 2, jest obowiązane do równoczesnego udostępnienia zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformowania odbiorców usług o jego lokalizacji i możliwości korzystania. 
	3. Przedsiębiorstwo wodociągowo   kanalizacyjne o zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz o miejscu i sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru wody zawiadamia powiatowego inspektora sanitarnego, wójta oraz odbiorcę usług co najmniej na 21 dni przed planowanym terminem odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego. 
	1) zaistnienie awarii i konieczność jej usunięcia; 
	2) wystąpienie bezpośredniego zagrożenia dla życia, zdrowia lub środowiska związane z funkcjonowaniem sieci; 
	3) działanie siły wyższej, które uniemożliwiło dalsze świadczenie usług; 
	4) zagrożenie prawidłowego funkcjonowania elementów systemu kanalizacyjnego na skutek zrzutu ścieków przekraczających dopuszczalne warunki. 
	2. Z dniem zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego w związku z sytuacją opisaną w ust. 1 pkt 4, umowa o odprowadzenie ścieków ulega rozwiązaniu bez wypowiedzenia. 
	3. O wstrzymaniu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorstwo wodociągowo   kanalizacyjne niezwłocznie informuje odbiorców usług, w sposób zwyczajowo przyjęty. 
	4. W przypadku działania siły wyższej wstrzymanie lub ograniczenie dopływu wody i odprowadzania ścieków może nastąpić także w drodze decyzji właściwego organu. 
	1) nakazać zastosowanie niezbędnych urządzeń podczyszczających; 
	2) określić odrębne warunki odbioru ścieków; 
	3) naliczyć opłaty dodatkowe za przekroczenie ładunku, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie uregulowaniami. 

	Reklamacje 
	2. Wszystkie reklamacje dotyczące usług można zgłaszać osobiście w siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo   kanalizacyjnego, pisemnie na jego adres, bądź pod numer telefonu uwidoczniony na fakturach. 
	3. Odbiorca usług, który składa reklamację, winien wskazać lub dołączyć dokumenty i inne dowody uzasadniające reklamację. 
	4. Przedsiębiorstwo wodociągowo   kanalizacyjne udziela odpowiedzi na reklamację pisemną w ciągu 14 dni od daty jej wniesienia, za którą przyjmuje się datę jej wpływu do siedziby przedsiębiorstwa wodociągowo   kanalizacyjnego. 
	5. Jeżeli załatwienie reklamacji wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej, termin udzielenia odpowiedzi może ulec przedłużeniu do maksymalnie 21 dni. 
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