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2. Plan obejmuje trasę przebiegu gazociągu 
wysokiego i średniego ciśnienia w pasie terenu  
o szerokości 50m, którego linia środkowa pokrywa 
się z osią gazociągu wysokiego ciśnienia. Gazo-
ciąg wysokiego i średniego ciśnienia położony jest 
na południe i wschód od miejscowości Żubrów 
oraz wschód od miejscowości Miechów.  

3. Granice miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego przedstawione zostały na 
rysunku planu stanowiącym załączniki Nr 2, Nr 3, 
Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7 i Nr 8 do niniejszej uchwały. 

4. Przedmiotem planu są tereny o funkcji: rol-
nej, lasy, drogi publiczne i wewnętrzne oraz ele-
menty infrastruktury technicznej. 

5. Integralnymi częściami planu miejscowego 
są następujące załączniki do uchwały: 

1) załącznik Nr 1 - rysunek poglądowy – schemat 
załączników w skali 1:1000; 

2) załączniki Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7 i Nr 8 
- rysunek miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego w skali 1:1000; 

3) załącznik Nr 9 - wyrys ze studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Miasta i Gminy Sulęcin z zazna-
czeniem obszaru objętego miejscowym pla-
nem zagospodarowania przestrzennego; 

4) załącznik Nr 10 - rozstrzygnięcie o sposobie 
realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy oraz zasadach ich finansowania; 

5) załącznik Nr 11 - rozstrzygnięcie w sprawie 
rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego 
do publicznego wglądu projektu miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego. 

6. Następujące oznaczenia na rysunku stano-
wią ustalenia planu: 

1) granice obszaru objętego planem; 

2) trasa przebiegu gazociągu wysokiego i śred-
niego ciśnienia wraz ze strefą kontrolowaną 
gazociągów; 

3) linie rozgraniczające tereny  o różnym sposo-
bie użytkowania; 

4) oznaczenia literowe i barwne ww. terenów. 

7. Pozostałe oznaczenia są oznaczeniami ele-
mentów informacyjnych i nie stanowią ustaleń 
planu. 

§ 2. Uchwała niniejsza jest zgodna z uchwałą 
Nr XLI/320/06 z dnia 25 października 2006r. Rady 
Miejskiej w Sulęcinie o przystąpieniu do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Sulęcin w sprawie wyzna-
czenia korytarza technicznego gazociągu wysokie-

go i średniego ciśnienia. 

Rozdział 2 

Ustalenia szczegółowe 

§ 3. 1. Ustalenia w zakresie podstawowych 
funkcji terenu:  

1) tereny rolnicze - oznaczone na rysunku sym-
bolem R; 

2) tereny leśne – oznaczone na rysunku symbo-
lem ZL; 

3) tereny komunikacji wraz z elementami infra-
struktury niezbędnymi dla prawidłowego ich 
funkcjonowania - oznaczone na rysunku 
symbolem: 

a) KDZ – drogi zbiorcze, 

b) KDW – drogi wewnętrzne. 

2. W granicach wszystkich wymienionych  
w ust. 1 terenów zlokalizowana jest trasa przebie-
gu gazociągu wysokiego i średniego ciśnienia 
wraz ze strefą kontrolowaną.  

3. W strefie kontrolowanej nie należy wznosić 
budynków, urządzać stałych składów i magazy-
nów, sadzić drzew oraz nie powinna być podej-
mowana żadna działalność mogąca zagrozić trwa-
łości gazociągu podczas jego eksploatacji. Do-
puszcza się, za zgodą operatora sieci gazowej, 
urządzanie parkingów nad gazociągami. 

4. Szerokość strefy kontrolowanej, której linia 
środkowa pokrywa się z osią gazociągu wysokiego 
ciśnienia (DN 400) wynosi 8m. 

5. Dla gazociągów układanych w przecinkach 
leśnych powinien być wydzielony pas gruntu,  
o szerokości po 2m z obu stron osi gazociągu, bez 
drzew i krzewów. 

6. Wzdłuż gazociągu wysokiego i średniego ci-
śnienia, w jego strefie kontrolowanej, dopuszcza 
się lokalizację sieci teletechnicznych. 

7. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzic-
twa kulturowego i zabytków: 

1) osoba prowadząca prace budowlane i ziemne 
w razie ujawnienia przedmiotu, który posiada 
cechy zabytku, obiektów nieruchomych i na-
warstwień kulturowych podlegających och-
ronie obowiązana jest niezwłocznie zawia-
domić o tym właściwego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków oraz Burmistrza Su-
lęcina. Jednocześnie obowiązana jest zabez-
pieczyć odkryty przedmiot, obiekty nieru-
chome i nawarstwienia kulturowe i wstrzy-
mać wszelkie roboty mogące je uszkodzić lub 
zniszczyć, do czasu wydania przez Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków odpowiednich 
zarządzeń; 
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2) wszelkie prace realizowane w granicach wy-
stępowania stanowiska archeologicznego wy-
magają, przed ich podjęciem, wykonania ar-
cheologicznych badań ratunkowych oraz uzgo-
dnienia ze strony Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków zgodnie z przepisami szczegó-
łowymi. 

8. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowi-
ska i przyrody: 

1) należy zastosować rozwiązania techniczne 
wykluczające możliwość przedostania się za-
nieczyszczeń do podłoża gruntowego; 

2) na całym obszarze objętym planem zakazuje 
się lokalizacji inwestycji związanych z realiza-
cją przedsięwzięć mogących znacząco oddzia-
ływać na środowisko, w rozumieniu Prawa 
ochrony środowiska, z wyłączeniem realizacji 
infrastruktury technicznej i dróg. 

9. W zakresie zasad i warunków scaleń i podziału 
nieruchomości zezwala się na scalanie i podział te-
renów objętych planem miejscowym z terenami  
o analogicznej funkcji zlokalizowanymi poza grani-
cami planu miejscowego. 

10. Do czasu zagospodarowania terenu zgod-

nie z projektowaną funkcją zezwala się na dotych-
czasowe użytkowanie terenu pod warunkiem nie 
utrudniania realizacji planu oraz zwolnienia terenu 
w stanie nie pogorszonym pod inwestycje zgodne 
z planem.  

Rozdział 3 

Przepisy końcowe 

§ 4. Określa się stawkę procentową w wysoko-
ści 1% wzrostu wartości nieruchomości dla usta-
lenia jednorazowej opłaty w związku ze zbyciem 
przez właściciela albo użytkownika wieczystego 
nieruchomości, której wartość wzrosła w związku  
z uchwaleniem niniejszego planu. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XVII/136/04 Rady 
Miejskiej w Sulęcinie z dnia 1 kwietnia 2004r. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Sulęcina.  

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni 
od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Bogdan Furtak 
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Załacznik Nr 1 
do uchwały Nr X/63/07 

Rady Miejskiej w Sulęcinie 
z dnia 9 lipca 2007r. 

 

 
 
 



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                             poz. 1184 
Województwa Lubuskiego Nr 83 
 

4315 

Załacznik Nr 2 
do uchwały Nr X/63/07 

Rady Miejskiej w Sulęcinie 
z dnia 9 lipca 2007r. 
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Załacznik Nr 3 
do uchwały Nr X/63/07 

Rady Miejskiej w Sulęcinie 
z dnia 9 lipca 2007r. 
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Załacznik Nr 4 
do uchwały Nr X/63/07 

Rady Miejskiej w Sulęcinie 
z dnia 9 lipca 2007r. 

 

 
 
 



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                             poz. 1184 
Województwa Lubuskiego Nr 83 
 

4318 

Załacznik Nr 5 
do uchwały Nr X/63/07 

Rady Miejskiej w Sulęcinie 
z dnia 9 lipca 2007r. 
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Załacznik Nr 6 
do uchwały Nr X/63/07 

Rady Miejskiej w Sulęcinie 
z dnia 9 lipca 2007r. 
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Załacznik Nr 7 
do uchwały Nr X/63/07 

Rady Miejskiej w Sulęcinie 
z dnia 9 lipca 2007r. 
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Załacznik Nr 8 
do uchwały Nr X/63/07 

Rady Miejskiej w Sulęcinie 
z dnia 9 lipca 2007r. 
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Załacznik Nr 9 
do uchwały Nr X/63/07 

Rady Miejskiej w Sulęcinie 
z dnia 9 lipca 2007r. 
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Załacznik Nr 10 
do uchwały Nr X/63/07 

Rady Miejskiej w Sulęcinie 
z dnia 9 lipca 2007r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji  
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą 
do zadań własnych gminy oraz zasadach ich fi-
nansowania w ramach miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Sulęcin  
– gazociąg wysokiego i średniego ciśnienia 

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

§ 1. W związku z brakiem inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, służących zaspokojeniu 
zbiorowych potrzeb mieszkańców stanowiących 
zadania własne gminy w obszarze planu, nie roz-
strzyga się o sposobie ich realizacji i zasadach 
finansowania. 

Załacznik Nr 11 
do uchwały Nr X/63/07 

Rady Miejskiej w Sulęcinie 
z dnia 9 lipca 2007r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
wniesionych do projektu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego Gminy Sulęcin  

– gazociąg wysokiego i średniego ciśnienia 

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

Wobec braku uwag do wyłożonego do publiczne-
go wglądu projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego Gminy Sulęcin – gazo-
ciąg wysokiego i średniego ciśnienia, nie rozstrzy-
ga się o sposobie ich rozpatrzenia. 
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INFROMACJA 
O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

NR WCC/145-ZTO/334/W/OSZ/2007/RN,  
PCC/156-ZTO/334/W/OSZ/2007/RN 

 
z dnia 10 sierpnia 2007r. 

 
W dniu 10 sierpnia 2007r. na wniosek przedsię-
biorcy Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograni-
czoną odpowiedzialnością z siedzibą w Międzyrze-
czu, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postano-
wił przedłużyć koncesje oraz zmienić przedmiot  
i zakres działalności Koncesjonariusza, określony 
w koncesjach na przesyłanie i dystrybucję oraz 
obrót ciepłem.  

Uzasadnienie 

Decyzjami z dnia 1 października 1998r. Nr WCC/145/ 
334/U/1/98/MS (zmienioną decyzją z dnia 14 paź-
dziernika 1999r. Nr WCC/145A/334/W/3/99/AD,  
z dnia 25 lipca 2000r. Nr WCC145B/334/3/2000/EG, 
z dnia 7 lutego 2001r. Nr WCC/145C/334/W/3/2001/ 
EG, z dnia 6 maja 2002r. Nr WCC/145D/334/W/5/2002/ 
ZD, z dnia 6 czerwca 2003r. Nr WCC/145E/334/W/OSZ/ 
2003/EŹ oraz z dnia 29 grudnia 2004r. Nr WCC/145 
F/334/)SZ/W/2004/JC) oraz z dnia 1 października 
1998r. Nr PCC/156/334/U/ 1/98/MS (zmienioną decy-
zjami z dnia 14 października 1999r. Nr PCC/156A/334/ 
W/3/99/AD, z dnia 25 lipca 2000r. Nr PCC/156B/334/ 
W/3/2000/EG, z dnia 6 maja 2002r. Nr PCC/156C/334/ 
W/2002/ZD oraz z dnia 6 czerwca 2003r. Nr PCC/ 
156D/334/WOSZ/2003/EŻ) udzielono przedsiębior-

cy Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczo-
ną odpowiedzialnością z siedzibą w Międzyrzeczu, 
koncesji na wytwarzanie ciepła oraz przesyłanie  
i dystrybucję ciepła na okres do dnia 15 paździer-
nika 2008r., określając jednocześnie na stronie  
1 nazwę i numer identyfikacyjny REGON, a na-
stępnie „przedmiot i zakres działalności” oraz 
„warunki prowadzenia działalności”. 

Pismem z dnia 8 lutego 2007r., które zostało złożone 
w dniu 12 lutego 2007r., uzupełnionym pismami  
z dnia 19 lutego 2007r., 30 marca 2007r., 28 maja 
2007r., 28 czerwca 2007r. Koncesjonariusz wniósł 
o przedłużenie okresu obowiązywania koncesji 
o kolejne 10 lat.  

Zgodnie z art. 39 ustawy – Prawo energetyczne 
przedsiębiorstwo energetyczne może złożyć wnio-
sek o przedłużenie ważności koncesji nie później 
niż na 18 miesięcy przed jej wygaśnięciem. Kon-
cesjonariusz zachował powyższy termin, zatem 
jego wniosek rozpatrywany był w toku przedmio-
towego postępowania jako wniosek o zmianę kon-
cesji. 

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 39 oraz art. 41  
ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo 
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energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625  
z późn. zm.) oraz na podstawie art. 155 ustawy  
z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 
z późn. zm.) w związku z art. 30 ustawy – Prawo 
energetyczne, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki 
postanowił zmienić swoje decyzje z dnia 1 paź-
dziernika 1998r., w sprawie udzielenia koncesji na 
przesyłanie i dystrybucję oraz obrót ciepłem, po- 
 

przez ich przedłużenie do 15 października 2018r. 
oraz zmianę przedmiotu i zakresu działalności. 

Z upoważnienia 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

Dyrektor 
Północno – Zachodniego Oddziału 

Terenowego z siedzibą w Szczecinie 
Witold Kępa 
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DECYZJA NR OPO-4210-30(8)/2007/3706/IV/AgS 
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

 
z dnia 10 sierpnia 2007r. 

 
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 
pkt 2 i 3 w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy  
z 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz. U.  
z 2006r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, 
poz.1123 i Nr 170, poz.1217, z 2007r. Nr 21, poz. 124, 
Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905) 
oraz w związku z art. 104 ustawy z 14 czerwca 
1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z 2001r. Nr 49, 
poz. 509, z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 
i Nr 169, poz. 1387, z 2003r. Nr 130, poz. 1188  
i Nr 170, poz. 1660, z 2004r. Nr 162, poz. 1692 oraz 
z 2005r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, 
poz. 1524) po rozpatrzeniu wniosku z 18 lipca 
2007r. uzupełnionego pismami z 3, 7, 10 sierpnia 
2007r. Sydkraft Term Spółka z ograniczoną odpo-
wiedzialnością z siedzibą w Złotowie, posiadają-
cego statystyczny numer identyfikacji podatkowej 
(NIP) 779-18-91-848, zwanego w dalszej części 
decyzji „Przedsiębiorstwem” 

postanawiam 

1) zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez 
Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do 
niniejszej decyzji;  

2) ustalić współczynniki korekcyjne Xr, określają-
ce projektowaną poprawę efektywności funk-
cjonowania przedsiębiorstwa oraz zmianę 
warunków prowadzenia przez to przedsię-
biorstwo działalności gospodarczej w następ-
nym roku stosowania taryfy, w stosunku do 
poprzedniego roku stosowania taryfy dla 
działalności gospodarczej w zakresie: 

a) wytwarzania ciepła - w wysokości 0,2%, 

b) przesyłania i dystrybucji ciepła – w wyso- 
 

 

kości 0,2%; 

3) ustalić okres obowiązywania współczynników 
korekcyjnych Xr, o których mowa w punkcie 2 
- do 30 września 2009r. 

UZASADNIENIE 

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania 
administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa 
posiadającego koncesje z 6 lutego 2002r. na wy-
twarzanie ciepła Nr WCC/1030/3706/W/3/2002/MJ, 
sprostowaną postanowieniem Nr WCC/1030A/3706/ 
W/3/2002/MJ z 26 lutego 2002r., zmienioną decyzją 
Nr WCC/1030B/3706/W/OPO/2003/AJ z 6 marca 2003r., 
Nr WCC/1030C/3706/W/OPO/2003/AJ z 4 listopada 
2003r., Nr WCC/1030D/3706/W/OPO/2004/AJ z 24 maja 
2004r., Nr WCC/1030E/3706/W/OPO/2004/AJ z 20 lipca 
2004r. i Nr WCC/1030F/3706/W/OPO/2005/AJ z 14 li-
pca 2005r. oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła 
Nr PCC/1014/3706/W/3/2002/MJ, sprostowaną posta-
nowieniem Nr PCC/1014A/3706/W/3/2002/MJ z 26 lu-
tego 2002r., zmienioną decyzją Nr PCC/1014B/3706/ 
W/OPO/2003/AJ z 6 marca 2003r., Nr PCC/1014C/ 
3706/W/OPO/2003/AJ z 4 listopada 2003r. oraz de-
cyzją Nr PCC/1014D/3706/W/OPO/ 2004/AJ z 20 li-
pca 2004r., 18 lipca 2007r. zostało wszczęte postę-
powanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia 
taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo.  

Zgodnie z art. 47 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energe-
tyczne, przedsiębiorstwo energetyczne posiadają-
ce koncesje na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dys-
trybucji oraz obrotu ciepłem ustala taryfę dla cie-
pła oraz proponuje okres jej obowiązywania. 
Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez  
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Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o ile jest 
zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa 
w art. 44 - 46 ustawy - Prawo energetyczne.  

Natomiast w myśl art. 23 ust. 2 pkt 3 lit. a i b 
ustawy - Prawo energetyczne, do zakresu kompe-
tencji Prezesa URE należy ustalanie współczynni-
ków korekcyjnych określających projektowaną 
poprawę efektywności funkcjonowania przedsię-
biorstwa energetycznego oraz zmianę warunków 
wykonywania przez to Przedsiębiorstwo danego 
rodzaju działalności gospodarczej, a także ustala-
nie okresu obowiązywania tych współczynników 
korekcyjnych oraz ustalanie okresu obowiązywa-
nia taryfy.  

W trakcie postępowania administracyjnego, na 
podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, 
że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie  
z zasadami określonymi w art. 45 ustawy – Prawo 
energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia 
Ministra Gospodarki z 9 października 2006r.  
w sprawie szczegółowych zasad kształtowania  
i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia 
w ciepło (Dz. U. z 2006r. Nr 193, poz. 1423) zwane-
go w dalszej części „rozporządzeniem taryfo-
wym”. 

Ceny i stawki opłat skalkulowane zostały przez 
Przedsiębiorstwo na podstawie uzasadnionych 
kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, 
zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania 
taryfy na podstawie porównywalnych kosztów 
poniesionych przez Przedsiębiorstwo w okresie 
sprawozdawczym (§ 12 ust. 2 rozporządzenia tary-
fowego).  

Taryfa nie zawiera stawek opłat za przyłączenie do 
sieci ciepłowniczej, ponieważ Przedsiębiorstwo  
w okresie stosowania taryfy nie planuje przyłącza-
nia nowych odbiorców ciepła. Jeżeli wystąpi taka 
potrzeba Przedsiębiorstwo niezwłocznie dokona 
niezbędnej zmiany taryfy i wystąpi o jej zatwier-
dzenie. 

Współczynniki korekcyjne, o których mowa w punk-
cie 2 sentencji decyzji, ustalone zostały adekwatnie 
do możliwości poprawy efektywności funkcjono-
wania tego Przedsiębiorstwa oraz stosownie do 
zmiany warunków prowadzenia przez to Przedsię-
biorstwo działalności koncesjonowanej w okresie 
stosowania taryfy. 

Współczynniki korekcyjne Xr Przedsiębiorstwo 
stosuje zgodnie z § 26 rozporządzenia taryfowego, 
dostosowując ceny i stawki opłat do zmieniają-
cych się warunków prowadzenia działalności 
gospodarczej. 

Okres obowiązywania taryfy został ustalony zgod-
nie z wnioskiem Przedsiębiorstwa. 

 

 

W tym stanie rzeczy orzekłem jak w sentencji. 

POUCZENIE 

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie 
do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów za mo-
im pośrednictwem, w terminie dwutygo-
dniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 
i 3 ustawy z 10 kwietnia 1997r. – Prawo ener-
getyczne oraz art. 479 46 pkt 1 i art.  479 47 § 1 

Kodeksu postępowania 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 o zmianę decyzji – w ca-
łości lub części (art. 47949 Kodeksu postępo-
wania cywilnego). Odwołanie należy przesłać 
na adres Zachodniego Oddziału Terenowego 
Urzędu Regulacji Energetyki, 61-569 Poznań, 
ul. Wierzbięcice 1. 

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 w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, Lubuskiego, Pomor-
skiego i Wielkopolskiego.  

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo 
energetyczne, taryfa może być wprowadzona 
do stosowania nie wcześniej niż po upływie 
14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej 
opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Dolnośląskiego, Lubuskiego, Po-
morskiego i Wielkopolskiego.  

Z upoważnienia 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

Dyrektor 
Zachodniego Oddziału Terenowego 

Urzędu Regulacji Energetyki 
z siedzibą w Poznaniu 

Henryk Kanoniczak 

Załacznik 
do decyzji Nr OPO-4210-30(8)/2007/3706/IV/AgS 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
z dnia 10 sierpnia 2007r. 

Część I 

Objaśnienia pojęć i skrótów 

1) ustawa – ustawa z 10 kwietnia 1997r. - Prawo 
energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625, 
Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123, Nr 170, 
poz. 1217 oraz z 2007r. Nr 21, poz. 124 i Nr 52, 
poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905); 
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2) rozporządzenie taryfowe - rozporządzenie Mi-
nistra Gospodarki z 9 października 2006r.  
w sprawie szczegółowych zasad kształtowa-
nia i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu za-
opatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006r. Nr 193, 
poz. 1423); 

3) rozporządzenie przyłączeniowe – rozporzą-
dzenie Ministra Gospodarki z 15 stycznia 2007r. 
w sprawie szczegółowych warunków funkcjo-
nowania systemów ciepłowniczych (Dz. U.  
z 2007r. Nr 16, poz. 92); 

4) odbiorca – każdy, kto otrzymuje lub pobiera 
ciepło na podstawie umowy z przedsiębior-
stwem energetycznym; 

5) sprzedawca – Sydkraft Term Spółka z ograni-
czoną odpowiedzialnością, ul. Za Dworcem 3, 
77-400 Złotów; 

6) taryfa - zbiór cen i stawek opłat oraz warun-
ków ich stosowania, opracowany przez 
przedsiębiorstwo energetyczne i wprowadza-
ny jako obowiązujący dla określonych w nim 
odbiorców w trybie określonym ustawą; 

7) grupa taryfowa – grupa 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; 

8) źródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia 
lub instalacje służące do wytwarzania ciepła; 

9) lokalne źródło ciepła – zlokalizowane w obiekcie 
źródło ciepła, bezpośrednio zasilające instalacje 
odbiorcze wyłącznie w tym obiekcie; 

10) sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urzą-
dzenia lub instalacje, służące do przesyłania  
i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów 
cieplnych; 

11) 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; 

12) 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; 

13) instalacja odbiorcza – połączone ze sobą 
urządzenia lub instalacje służące do transpor-
towania ciepła lub ciepłej wody z węzłów 
cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników 
ciepła lub punktów poboru ciepłej wody  
w obiekcie; 

 

14) obiekt – budowla lub budynek wraz z instala-
cjami odbiorczymi; 

15) układ pomiarowo-rozliczeniowy – dopuszczo-
ny do stosowania zgodnie z odrębnymi prze-
pisami, zespół urządzeń, służących do pomia-
ru ilości i parametrów nośnika ciepła, których 
wskazania stanowią podstawę do obliczenia 
należności z tytułu dostarczania ciepła; 

16) zamówiona moc cieplna – ustalona przez od-
biorcę lub podmiot ubiegający się o przyłą-
czenie do sieci ciepłowniczej największa moc 
cieplna, jaka w danym obiekcie wystąpi  
w warunkach obliczeniowych, która zgodnie  
z określonymi w odrębnych przepisach wa-
runkami technicznymi oraz wymaganiami te-
chnologicznymi dla tego obiektu jest niezbę-
dna 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. 

Część II 

Zakres działalności gospodarczej związanej z za-
opatrzeniem w ciepło 

Sprzedawca prowadzi działalność gospodarczą 
związaną z zaopatrzeniem w ciepło na podstawie 
koncesji udzielonych przez Prezesa Urzędu Regu-
lacji Energetyki w zakresie: 

a) wytwarzania ciepła - decyzja Nr WCC/1030/ 
3706/W/3/2002/MJ z 6 lutego 2002r., spro-
stowana postanowieniem Nr WCC/1030A/ 
3706/W/3/2002/MJ z 26 lutego 2002r., 
zmieniona decyzją Nr WCC/1030B/3706/ 
W/OPO/2003/AJ z 6 marca 2003r., Nr WCC/ 
1030C/3706/W/OPO/2003/AJ z 4 listopada 
2003r., Nr WCC/1030D/3706/W/OPO/2004/ 
AJ z 24 maja 2004r., Nr WCC/1030E/3706/ 
W/OPO/2004/AJ z 20 lipca 2004r. oraz de-
cyzją Nr WCC/1030F/3706/W/OPO/2005/AJ 
z 14 lipca 2005r., 

b) przesyłania i dystrybucji ciepła - decyzja 
Nr PCC/1014/3706/W/3/2002/MJ z 6 lutego 
2002r., sprostowana postanowieniem  
Nr PCC/1014A/3706/W/3/2002/MJ z 26 lu-
tego 2002r., zmieniona decyzją Nr PCC/ 
1014B/3706/W/OPO/2003/AJ z 6 marca 2003r., 
Nr PCC/1014C/3706/W/OPO/2003/ AJ z 4 li-
stopada 2003r. oraz decyzją Nr PCC/1014D/ 
3706/W/OPO/2004/AJ z 20 lipca 2004r. 
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Część III 

Podział odbiorców na grupy 

Zgodnie z § 10 rozporządzenia taryfowego okre-
ślono szesnaście grup odbiorców: 

1. Grupa W/AW1 – odbiorcy ciepła wytwarzane-
go w lokalnych źródłach ciepła opalanych ga-
zem ziemnym zlokalizowanych przy ul. Po-
znańskiej 16, 18 i 20 w Murowanej Goślinie.  

2. Grupa W/AW2 – odbiorcy ciepła wytwarzane-
go w źródle ciepła opalanym olejem opało-
wym zlokalizowanym w Łopuchowie koło 
Murowanej Gośliny, w którym zainstalowana 
moc cieplna nie przekracza 5MW, bezpośred-
nio zasilającym instalacje odbiorcze. 

3. Grupa W/BC – odbiorcy ciepła wytwarzanego 
w lokalnym źródle opalanym gazem ziemnym 
zlokalizowanym przy Placu Wolności 17 w Po-
znaniu. 

4. Grupa W/BW1 – odbiorcy ciepła wytwarzane-
go w źródle opalanym gazem ziemnym zloka-
lizowanym przy Osiedlu Poziomkowym 10 A 
w Suchym Lesie, w którym zainstalowana 
moc cieplna nie przekracza 5MW, bezpośred-
nio zasilającym instalacje odbiorcze. 

5. Grupa W/BW2 – odbiorcy ciepła wytwarzane-
go w lokalnym źródle opalanym gazem ziem-
nym zlokalizowanym przy Osiedlu Poziom-
kowym 10 J w Suchym Lesie. 

6. Grupa W/BW3 – odbiorcy ciepła wytwarzane-
go w źródle opalanym gazem ziemnym zloka-
lizowanym przy ul. Graszyńskiego 2 w Muro-
wanej Goślinie, w którym zainstalowana moc 
cieplna nie przekracza 5MW, bezpośrednio 
zasilającym instalacje odbiorcze. 

7. Grupa W/BW4 – odbiorcy ciepła wytwarzane-
go w źródle opalanym gazem ziemnym zloka-
lizowanym przy ul. Wojska Polskiego 11 w Mu-
rowanej Goślinie, w którym zainstalowana 
moc cieplna nie przekracza 5MW, bezpośred-
nio zasilającym instalacje odbiorcze.   

8. Grupa W/CC – odbiorcy ciepła wytwarzanego 
w lokalnym źródle opalanym gazem ziemnym 
zlokalizowanym przy ul. Fabrycznej 16 w Wolsz-
tynie. 

9. Grupa W/CW – odbiorcy ciepła wytwarzanego 
w źródle opalanym gazem ziemnym zlokali-
zowanym na Os. Wojska Polskiego w Grodzi-

sku Wlkp., w którym zainstalowana moc 
cieplna nie przekracza 5MW, bezpośrednio 
zasilającym instalacje odbiorcze. 

10. Grupa L/BW1 – odbiorcy ciepła wytwarzane-
go w źródle opalanym gazem ziemnym zloka-
lizowanym przy ul. Ks. A. Kostki 33 we Wscho-
wie, w którym zainstalowana moc cieplna nie 
przekracza 5MW, bezpośrednio zasilającym 
instalacje odbiorcze. 

11. Grupa L/BW2 – odbiorcy ciepła wytwarzane-
go w źródle opalanym gazem ziemnym zloka-
lizowanym przy ul. Zamkowej 1 w Świebo-
dzinie, w którym zainstalowana moc cieplna 
nie przekracza 5MW, bezpośrednio zasilają-
cym instalacje odbiorcze. 

12. Grupa L/BW3 – odbiorcy ciepła wytwarzane-
go w źródle opalanym gazem ziemnym zloka-
lizowanym przy Al. Niepodległości 19 w Sule-
chowie, w którym zainstalowana moc cieplna 
nie przekracza 5MW, bezpośrednio zasilają-
cym instalacje odbiorcze. 

13. Grupa L/DW – odbiorcy ciepła wytwarzanego 
w lokalnym źródle opalanym gazem ziemnym 
zlokalizowanym przy Al. Niepodległości 31  
w Sulechowie. 

14. Grupa P/CC – odbiorcy ciepła wytwarzanego 
w źródle opalanym zrębkami drzewnymi zlo-
kalizowanym przy ul. Mickiewicza 10 w Czar-
nej Wodzie, w którym zainstalowana moc 
cieplna nie przekracza 5MW, bezpośrednio 
zasilającym instalacje odbiorcze.  

15. Grupa D/BC – odbiorcy ciepła wytwarzanego 
w źródle opalanym gazem ziemnym zlokali-
zowanym przy ul. Drzymały 6 w Chojnowie,  
w którym zainstalowana moc cieplna nie 
przekracza 5MW, bezpośrednio zasilającym 
instalacje odbiorcze. 

16. Grupa D/DW – odbiorcy ciepła wytwarzanego 
w źródle opalanym gazem ziemnym zlokali-
zowanym przy ul. Kopernika 29 w Miliczu, 
dostarczanego poprzez sieć ciepłowniczą i in-
dywidualne węzły cieplne sprzedawcy. 

Część IV 

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat 

1. Stawki opłat w zakresie wytwarzania ciepła 
dla grup odbiorców: W/AW1, W/AW2, W/BC, 
W/BW1, W/BW2, W/BW3, W/BW4, W/CC, W/CW, 
L/BW1, L/BW2, L/BW3, L/DW, P/CC, D/BC. 
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Stawka opłaty miesięcznej 
za zamówioną moc cieplną 

Stawka opłaty za ciepło 

zł/MW/m-c zł/GJ 
Lp. Grupa odbiorców 

netto brutto netto brutto 
1. W/AW1 6.762,47 8.250,21 42,32 51,63 
2. W/AW2 3.756,76 4.583,25 65,44 79,84 
3. W/BC 6.989,38 8.527,04 45,40 55,39 
4. W/BW1 9.699,01 11.832,79 43,17 52,67 
5. W/BW2 10.102,90 12.325,54 46,69 56,96 
6. W/BW3 10.185,05 12.425,76 46,31 56,50 
7. W/BW4 13.309,09 16.237,09 44,66 54,49 
8. W/CC 7.329,31 8.941,76 41,85 51,06 
9. W/CW 8.336,97 10.171,10 34,72 42,36 
10. L/BW1 10.083,31 12.301,64 38,37 46,81 
11. L/BW2 9.800,52 11.956,63 44,94 54,83 
12. L/BW3 8.904,42 10.863,39 44,98 54,88 
13. L/DW 8.299,74 10.125,68 40,81 49,79 
14. P/CC 7.758,35 9.465,19 22,70 27,69 
15. D/BC 8.272,11 10.091,97 45,67 55,72 

 

2. Ceny i stawki opłat dla grupy odbiorców D/DW. 
D/DW. 

Lp. Rodzaje cen i stawek opłat Jednostka miary netto brutto 
roczna 

zł/MW/rok 78.929,25 96.293,69 
1. 

cena za zamówioną  
moc cieplną rata miesięczna 

zł/MW/m-c 6.577,44 8.024,48 
2. cena ciepła zł/GJ 42,39 51,72 
3. cena nośnika ciepła zł/m3 13,79 16,82 

roczna 
zł/MW/rok 13.871,63 16.923,39 

4. 
stawka opłaty stałej  
za usługę przesyłową rata miesięczna 

zł/MW/m-c 1.155,97 1.410,28 

5. 
stawka opłaty zmiennej za 

usługę przesyłową 
zł/GJ 

8,10 9,88 
 

W przedstawionych w części IV pkt 1 - 2 cenach  
i stawkach opłat brutto uwzględniono podatek od 
towarów i usług (VAT) w wysokości 22%. 

3. Stawka opłaty za przyłączenie do sieci cie-
płowniczej. 

Taryfa nie zawiera stawek opłat za przyłączenie do 
sieci, ponieważ nie planuje się przyłączenia no-
wych odbiorców. Jeżeli wystąpi taka potrzeba 
przedsiębiorstwo niezwłocznie dokona niezbędnej 
zmiany taryfy i wystąpi o jej zatwierdzenie. 

Część V 

Zasady ustalania cen i stawek opłat 

Ceny i stawki opłat określone w części IV niniejszej 
taryfy zostały ustalone zgodnie z art. 45 ustawy 
oraz według zasad określonych w § 11,12 i 18 - 21 
rozporządzenia taryfowego. 

Część VI 

Warunki stosowania cen i stawek opłat 

1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki 
opłat są stosowane przy zachowaniu standardów 
jakościowych obsługi odbiorców, które określone 
zostały w rozdziale 6 rozporządzenia przyłącze-
niowego. 

2. W przypadkach: 

- niedotrzymania przez sprzedawcę standar-
dów jakościowych obsługi odbiorców lub nie-
dotrzymania przez odbiorcę warunków okre-
ślonych w umowie sprzedaży ciepła lub umo-
wie o świadczenie usług przesyłania i dystrybu-
cji ciepła albo w umowie kompleksowej, 

- uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych 
wskazań układu pomiarowo – rozliczeniowego, 
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- udzielenia bonifikat przysługujących odbiorcy, 

- nielegalnego poboru ciepła, 

stosuje się odpowiednio postanowienia określone 
w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego. 

Część VII 

Zasady wprowadzania zmian cen i stawek opłat 

1. Taryfa może być wprowadzona do stosowa-
nia nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie póź-
niej niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego, Dzienniku Urzędowym Województwa Lu-
buskiego, Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego oraz Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Wielkopolskiego. 

2. Sprzedawca zawiadomi pisemnie odbiorców 
ciepła o rozpoczęciu stosowania taryfy, co naj-
mniej na 14 dni przed wprowadzeniem nowych 
cen i stawek opłat.  

3. Sprzedawca może dostosowywać ceny i staw-
ki opłat do zmieniających się warunków prowa-
dzenia działalności gospodarczej zgodnie z § 26 
rozporządzenia taryfowego. 

4. O dokonywanych zmianach cen i stawek 
opłat odbiorcy będą informowani w formie pi-
semnej, co najmniej na 14 dni przed wprowadze-
niem nowych cen i stawek opłat. 

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

1187 
 

OBWIESZCZENIE 
WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 
z dnia 8 sierpnia 2007r. 

 
Na podstawie art. 13 pkt 2 w zw. z pkt 10 ustawy  
z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów norma-
tywnych i niektórych innych aktów prawnych  
(tj. Dz. U. z 2007r. Nr 68, poz. 449) ogłaszam, co na-
stępuje: 

1. W stosunku do uchwały Rady Gminy Ble-
dzew Nr III/11/06 z dnia 29 grudnia 2006r. w spra-
wie regulaminu wynagradzania i przyznawania 
dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrud-
nionym w szkołach, przedszkolach i placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Gminę Bledzew, 

opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Lubuskiego Nr 14, poz. 202 z dnia 14 lutego 
2007r., Wojewoda Lubuski wydał w dniu 6 lutego 
2007r. rozstrzygnięcie nadzorcze, którym stwierdził 
nieważność: § 1 ust. 3, § 4 ust. 5, § 4 ust. 6, § 5  
ust. 6, § 7 ust. 8, § 9 ust. 4-6, § 11, § 12 uchwały. 

2. Obwieszczenie podlega publikacji w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

Wojewoda Lubuski 
Wojciech Perczak 

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

1188 
 

OBWIESZCZENIE 
WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 
z dnia 8 sierpnia 2007r. 

 
Na podstawie art. 13 pkt 2 w zw. z pkt 10 ustawy  
z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów norma-
tywnych i niektórych innych aktów prawnych  
(tj. Dz. U. z 2007r. Nr 68, poz. 449) ogłaszam, co 
następuje: 

1. W stosunku do uchwały Rady Gminy Brzeź-
nica Nr IV/13/07 z dnia 2 lutego 2007r. w sprawie 
uchwalenia regulaminu określającego wysokość 
oraz szczegółowe warunki przyznawania dodat-
ków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego 

oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obli-
czania i wypłacania wynagrodzenia za nadgodziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw 
oraz wysokość i warunki wypłacania nagród na-
uczycielom zatrudnionym w placówkach oświato-
wych prowadzonych przez Gminę Brzeźnica na rok 
2007, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego Nr 25, poz. 400 z dnia 
21 marca 2007r., Wojewoda Lubuski wydał w dniu 
28 lutego 2007r. rozstrzygnięcie nadzorcze, którym 
stwierdził nieważność: § 2 ust. 3 pkt 3, ust. 4 i 6,  
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§ 3 ust. 8, § 4 ust. 4 pkt 3, ust. 7, ust. 8 w części 
„Kierownik filii 110-230j” oraz „Kierownik świetli-
cy 60-210”, ust. 9, § 5 ust. 2, § 6 ust. 6 i 7, § 8 ust. 7 
uchwały. 

2. Obwieszczenie podlega publikacji w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

Wojewoda Lubuski 
Wojciech Perczak 

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

 

1189 
 

OBWIESZCZENIE 
WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 
z dnia 8 sierpnia 2007r. 

 
Na podstawie art. 13 pkt 2 w zw. z pkt 10 ustawy  
z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów norma-
tywnych i niektórych innych aktów prawnych  
(tj. Dz. U. z 2007r. Nr 68, poz. 449) ogłaszam, co 
następuje: 

1. W stosunku do uchwały Rady Miejskiej  
w Dobiegniewie Nr IV/21/07 z dnia 30 stycznia 
2007r. w sprawie ustalenia regulaminu określają-
cego wysokość oraz szczegółowe warunki przy-
znawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, 
motywacyjnego, funkcyjnego, za trudne warunki 
pracy i szczegółowego sposobu obliczania wyna-
grodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraź-
nych zastępstw oraz wysokości i warunków wy-
płacania nagród i innych składników wynagrodze-
nia wynikających ze stosunku pracy, a także przy-

znawania dodatku mieszkaniowego, opublikowa-
nej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubu-
skiego Nr 17, poz. 243 z dnia 22 lutego 2007r., Wo-
jewoda Lubuski wydał w dniu 20 lutego 2007r. 
rozstrzygnięcie nadzorcze, którym stwierdził nie-
ważność: § 3 ust. 13, § 4 ust. 7 i ust. 10, § 5 ust. 2 
w części „38zł miesięcznie za wychowawstwo  
w przedszkolu”, § 5 ust. 5, § 5 ust. 14, § 6 ust. 1 pkt 1 
w części „i gimnazjum”, § 6 ust. 4, § 7 ust. 4 - 6,  
§ 10 uchwały. 

2. Obwieszczenie podlega publikacji w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

Wojewoda Lubuski 
Wojciech Perczak 

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

1190 
 

OBWIESZCZENIE 
WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 
z dnia 8 sierpnia 2007r. 

 
Na podstawie art. 13 pkt 2 w zw. z pkt 10 ustawy  
z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów norma-
tywnych i niektórych innych aktów prawnych  
tj. Dz. U. z 2007r. Nr 68, poz. 449) ogłaszam, co 
następuje: 

1. W stosunku do uchwały Rady Miasta Gozd-
nica Nr IV/15/07 z dnia 23 stycznia 2007r. w spra-
wie regulaminu przyznawania nauczycielom dodat-
ków i innych elementów wynagrodzenia nauczycieli 
szkół, dla których organem prowadzącym jest Mia-
sto Gozdnica, opublikowanej w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Lubuskiego Nr 17, poz. 237  
z dnia 22 lutego 2007r., Wojewoda Lubuski wydał 
w dniu 19 lutego 2007r. rozstrzygnięcie nadzorcze, 
którym stwierdził nieważność: § 3 ust. 3, § 4 ust. 6 
- 7, § 5 ust. 8, § 6 ust. 1 w części „lub szkodli-
wych”, § 6 ust. 4, § 8 ust. 4 i 7 uchwały. 

2. Obwieszczenie podlega publikacji w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

Wojewoda Lubuski 
Wojciech Perczak 
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1191 
 

OBWIESZCZENIE 
WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 
z dnia 8 sierpnia 2007r. 

 
Na podstawie art. 13 pkt 2 w zw. z pkt 10 ustawy  
z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów norma-
tywnych i niektórych innych aktów prawnych  
(t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 68, poz. 449) ogłaszam, co 
następuje: 

1. W stosunku do uchwały Rady Miejskiej  
w Łęknicy Nr IV/15/07 z dnia 10 stycznia 2007r.  
w sprawie ustalenia regulaminu określającego 
przyznawanie i wysokość niektórych składników 
wynagrodzenia oraz kryteria i tryb przyznawania 
nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszko-
lu, szkole podstawowej i gimnazjum prowadzonych 
przez Gminę Łęknica obowiązującego w 2007r., 

opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Lubuskiego Nr 15, poz. 220 z dnia 15 lutego 
2007r., Wojewoda Lubuski wydał w dniu 6 lutego 
2007r. rozstrzygnięcie nadzorcze, którym stwierdził 
nieważność: § 2 ust. 2, 5 i 6, § 3 ust. 11, § 4 ust. 6 
pkt 2 w części „lub grupy przedszkolnej”, ust. 9  
i 10, § 6 ust. 4, 5, 6, 7, 8, § 7 ust. 8, 11, § 8 uchwały. 

2. Obwieszczenie podlega publikacji w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

Wojewoda Lubuski 
Wojciech Perczak 

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

1192 
 

OBWIESZCZENIE 
WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 
z dnia 8 sierpnia 2007r. 

 
Na podstawie art. 13 pkt 2 w zw. z pkt 10 ustawy  
z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów norma-
tywnych i niektórych innych aktów prawnych  
(tj. Dz. U. z 2007r. Nr 68, poz. 449) ogłaszam, co 
następuje: 

1. W stosunku do uchwały Rady Gminy Masze-
wo Nr III/10/06 z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie 
ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz 
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 
dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funk-
cyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne 
składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz 
szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania 
dodatku mieszkaniowego, opublikowanej w Dzien-

niku Urzędowym Województwa Lubuskiego Nr 14, 
poz. 200 z dnia 14 lutego 2007r., Wojewoda Lubu-
ski wydał w dniu 6 lutego 2007r. rozstrzygnięcie 
nadzorcze, którym stwierdził nieważność: § 1 ust. 1 
pkt 3, § 1 ust. 3, § 2 ust. 3 zdanie pierwsze, § 2 ust. 4, 
§ 4 ust. 4, § 5 ust. 4 pkt a) w części „w przedszko-
lach”, § 5 ust. 7, § 6 ust. 6, paragrafów rozdziału 7 
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród - tj. §§ 8 
i 9 uchwały. 

2. Obwieszczenie podlega publikacji w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

Wojewoda Lubuski 
Wojciech Perczak 
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1193 
 

OBWIESZCZENIE 
WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 
z dnia 8 sierpnia 2007r. 

 
Na podstawie art. 13 pkt 2 w zw. z pkt 10 ustawy  
z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów norma-
tywnych i niektórych innych aktów prawnych  
(tj. Dz. U. z 2007r. Nr 68, poz. 449) ogłaszam, co 
następuje: 

1. W stosunku do uchwały Rady Powiatu  
w Międzyrzeczu Nr IV/28/07 z dnia 31 stycznia 
2007r. w sprawie regulaminu określającego wyso-
kość oraz szczegółowe warunki przyznawania na-
uczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyj-
nego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektó-
rych innych składników wynagrodzenia na rok 

2007, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego Nr 19, poz. 287 z dnia  
2 marca 2007r., Wojewoda Lubuski wydał w dniu  
26 lutego 2007r. rozstrzygnięcie nadzorcze, którym 
stwierdził nieważność: § 6 ust. 5, § 7 ust. 6 i 7, § 8 
ust. 2 i 4, § 9 ust. 2, 3, 5, § 10 ust. 4, 5, 6, 7 i 8, § 12 
ust. 1, 2, 3 i 4 uchwały. 

2. Obwieszczenie podlega publikacji w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

Wojewoda Lubuski 
Wojciech Perczak

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

1194 
 

OBWIESZCZENIE 
WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 
z dnia 8 sierpnia 2007r. 

 
Na podstawie art. 13 pkt 2 w zw. z pkt 10 ustawy  
z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów norma-
tywnych i niektórych innych aktów prawnych  
(t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 68, poz. 449) ogłaszam, co 
następuje: 

1. W stosunku do uchwały Rady Miejskiej  
w Nowogrodzie Bobrzańskim Nr V/22/07 z dnia  
18 stycznia 2007r. w sprawie ustalenia regulaminu 
przyznawania dodatków i innych składników wy-
nagrodzenia oraz szczegółowych warunków ich 
przyznawania nauczycielom zatrudnionym w pla-
cówkach oświatowych prowadzonych przez Gmi-

nę Nowogród Bobrzański, opublikowanej w Dzienni-
ku Urzędowym Województwa Lubuskiego Nr 15, 
poz. 221 z dnia 15 lutego 2007r., Wojewoda Lubu-
ski wydał w dniu 15 lutego 2007r. rozstrzygnięcie 
nadzorcze, którym stwierdził nieważność: § 2 ust. 5 
i 7, § 4 ust. 5, § 6 ust. 5, § 7 pkt 1 w części „grupy 
w przedszkolu i oddziale przedszkolnym”, § 8 ust. 2  
i 6, § 9 ust. 5, § 10 ust. 5, 6 i 10 uchwały. 

2. Obwieszczenie podlega publikacji w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

Wojewoda Lubuski 
Wojciech Perczak 
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1195 
 

OBWIESZCZENIE 
WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 
z dnia 8 sierpnia 2007r. 

 
Na podstawie art. 13 pkt 2 w zw. z pkt 10 ustawy  
z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów norma-
tywnych i niektórych innych aktów prawnych  
(tj. Dz. U. z 2007r. Nr 68, poz. 449) ogłaszam, co 
następuje: 

1. W stosunku do uchwały Rady Miejskiej  
w Ośnie Lubuskim Nr III/26/06 z dnia 29 grudnia 
2006r. w sprawie regulaminu wynagradzania i przy-
znawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom 
zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowa-
dzonych przez Gminę Ośno Lubuskie, opubliko-
wanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lu-

buskiego Nr 14, poz. 205 z dnia 14 lutego 2007r., Wo-
jewoda Lubuski wydał w dniu 8 lutego 2007r. roz-
strzygnięcie nadzorcze, którym stwierdził nieważ-
ność: § 2 ust. 3 i 4, § 3 ust. 3 pkt 4, § 4 ust. 5 i 6, § 5 
ust. 3 i 4, § 6 ust. 2 w części „i szkodliwych”, § 6 
ust. 4, § 7 ust. 4 i 5, § 9 Nagrody ze specjalnego 
funduszu nagród i inne świadczenia, § 10 uchwały. 

2. Obwieszczenie podlega publikacji w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

Wojewoda Lubuski 
Wojciech Perczak 

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

1196 
 

OBWIESZCZENIE 
WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 
z dnia 8 sierpnia 2007r. 

 
Na podstawie art. 13 pkt 2 w zw. z pkt 10 ustawy  
z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów norma-
tywnych i niektórych innych aktów prawnych  
(tj. Dz. U. z 2007r. Nr 68, poz. 449) ogłaszam, co 
następuje: 

1. W stosunku do uchwały Rady Gminy w Sie-
dlisku Nr V/23/07 z dnia 30 stycznia 2007r. w spra-
wie uchwalenia regulaminu określającego niektóre 
zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przy-
znawania dodatków do wynagrodzenia i nagród 
nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświa-

towych prowadzonych przez Gminę Siedlisko, opu-
blikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubuskiego Nr 19, poz. 274 z dnia 2 marca 2007r., 
Wojewoda Lubuski wydał w dniu 13 lutego 2007r. 
rozstrzygnięcie nadzorcze, którym stwierdził nie-
ważność: § 4 ust. 6, § 10 ust. 3 pkt 2, ust. 7 i 8,  
§ 12, § 13 ust. 8, § 20, § 21, § 22, § 23 uchwały. 

2. Obwieszczenie podlega publikacji w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

Wojewoda Lubuski 
Wojciech Perczak 
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1197 
 

OBWIESZCZENIE 
WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 
z dnia 8 sierpnia 2007r. 

 
Na podstawie art. 13 pkt 2 w zw. z pkt 10 ustawy  
z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów norma-
tywnych i niektórych innych aktów prawnych 
(tj. Dz. U. z 2007r. Nr 68, poz. 449) ogłaszam, co 
następuje: 

1. W stosunku do uchwały Rady Miejskiej  
w Szprotawie Nr V/37/07 z dnia 25 stycznia 2007r. 
w sprawie wynagrodzenia oraz ustalenia regula-
minu przyznawania dodatków do wynagrodzenia, 
nagród i dodatku mieszkaniowego nauczycielom 
zatrudnionym w oświatowych jednostkach organi-
zacyjnych, dla których organem prowadzącym jest 
Rada Miejska w Szprotawie, opublikowanej w Dzien-

niku Urzędowym Województwa Lubuskiego Nr 25, 
poz. 397 z dnia 21 marca 2007r., Wojewoda Lubu-
ski wydał w dniu 20 lutego 2007r. rozstrzygnięcie 
nadzorcze, którym stwierdził nieważność: § 5  
ust. 13, § 6 ust. 5 lit. b od słów „i przedszkolach” 
oraz lit. c, ust. 8 i 9, § 7 ust. 1 w zakresie „lub szko-
dliwych” oraz ust. 3, § 8 ust. 2 pkt 2, 3 i 5 uchwały. 

2. Obwieszczenie podlega publikacji w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

Wojewoda Lubuski 
Wojciech Perczak 

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

1198 
 

OBWIESZCZENIE 
WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 
z dnia 8 sierpnia 2007r. 

 
Na podstawie art. 13 pkt 2 w zw. z pkt 10 ustawy  
z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów norma-
tywnych i niektórych innych aktów prawnych  
(tj. Dz. U. z 2007r. Nr 68, poz. 449) ogłaszam, co 
następuje: 

1. W stosunku do uchwały Rady Gminy Zabór 
Nr IV/18/06 z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie 
uchwalenia regulaminu określającego wysokość 
oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków 
za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz 
za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania 
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponad-
wymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz 
wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycie-
lom zatrudnionym w placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Gminę Zabór na rok 2007, 
opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Lubuskiego Nr 14, poz. 209 z dnia 14 lutego 
2007r., Wojewoda Lubuski wydał w dniu 1 lutego 
2007r. rozstrzygnięcie nadzorcze, którym stwierdził 
nieważność: § 3 ust. 3 pkt 3 i 4, § 3 ust. 6, § 4 ust. 9,  
§ 5 ust. 1 pkt 2 lit. a) w części „lub oddziału przed-
szkolnego”, § 5 ust. 3 pkt 2 w części „lub oddziału 
przedszkolnego”, § 5 ust. 5, 6, 7 i 8, § 6 ust. 5, § 7 
ust. 4 i 6, rozdziału VII, § 9 ust. 9, § 9 ust. 11 uch-
wały. 

2. Obwieszczenie podlega publikacji w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

Wojewoda Lubuski 
Wojciech Perczak 
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1199 
 

OBWIESZCZENIE 
WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 
z dnia 8 sierpnia 2007r. 

 
Na podstawie art. 13 pkt 2 w zw. z pkt 10 ustawy  
z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów norma-
tywnych i niektórych innych aktów prawnych  
(tj. Dz. U. z 2007r. Nr 68, poz. 449) ogłaszam, co 
następuje: 

1. W stosunku do uchwały Rady Miejskiej w Ża-
rach Nr IV/12/07 z dnia 25 stycznia 2007r. w sprawie 
ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz 
szczegółowe warunki przyznania nauczycielom 
dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funk-
cyjnego i za warunki oraz niektóre inne składniki 

wynagrodzenia, opublikowanej w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Lubuskiego Nr 17, poz. 241 
z dnia 22 lutego 2007r., Wojewoda Lubuski wydał 
w dniu 21 lutego 2007r. rozstrzygnięcie nadzorcze, 
którym stwierdził nieważność przedmiotowej 
uchwały. 

2. Obwieszczenie podlega publikacji w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

Wojewoda Lubuski 
Wojciech Perczak 
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