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2) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Czerwieńsku 
dotyczące sposobu realizacji zapisanych w pla-
nie inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej, które należą do zadań własnych gminy oraz 
zasad ich finansowania zgodnie z przepisami  
o finansach publicznych, będące załącznikiem 
Nr 2;  

3) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Czerwieńsku 
dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag wnie-
sionych do projektu niniejszego planu w trak-
cie wyłożenia do publicznego wglądu, zapi-
sane w formie tekstowej, będące załącznikiem 
Nr 3. 

§ 2. 1. Przedmiotem planu są regulacje określa-
jące zasady zagospodarowania terenu objętego 
planem miejscowym z przeznaczeniem na cele 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zieleni 
łęgowej, pod tereny rolnicze, wody powierzchnio-
we, infrastrukturę techniczną i komunikację. 

2. Przy zagospodarowaniu wyodrębnionych te-
renów obowiązuje zasada bezkolizyjnego sąsiedz-
twa poszczególnych funkcji, których uciążliwość nie 
może wykraczać poza granice działek na ten cel 
przeznaczonych.    

Rozdział 2 

Ustalenia szczegółowe do planu 

§ 3. 1. Wyznacza się teren mieszkalnictwa jed-
norodzinnego, oznaczony na rysunku planu sym-
bolem „MN”, dla którego ustala się następujące 
wymagania: 

1) podstawowe przeznaczenie gruntów pod za-
budowę mieszkaniową jednorodzinną; 

2) dopuszcza się możliwość lokalizowania : 

a) budynków usługowych lub gospodarczych 
jako przybudowanych obiektów do budynku 
mieszkalnego lub wolnostojących, 1 - kon-
dygnacyjnych o architekturze nawiązującej 
do obiektu podstawowego, 

b) urządzeń i sieci infrastruktury technicznej 
dla obsługi działki, 

c) nasadzeń drzew i krzewów, 

d) urządzeń rekreacji i elementów małej ar-
chitektury; 

3) warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń to-
warzyszących w ramach użytkowania dopusz-
czalnego wymienionych w pkt 2 jest: 

a) dostosowanie ich do wymogów i charak-
teru użytkowania podstawowego, 

b) zachowanie proporcji, tak aby użytkowanie 
dopuszczalne nie stanowiło więcej niż 30% 
powierzchni użytkowania podstawowego 
liczonego w granicach działki; 

4) zakazuje się: 

a) lokalizacji usług, które mogłyby poprzez 
sąsiedztwo wpłynąć na obniżenie wartości 
sąsiedniej działki mieszkaniowej, 

b) wydzielania działek, których szerokość fron-
tu jest mniejsza niż 18m, 

c) wydzielania działek o powierzchni mniej-
szej niż 400m2. 

2. Wyznacza się teren zieleni łęgowej oznaczo-
ny na rysunku planu symbolem „ZŁ”, dla którego 
ustala się następujące wymagania:  

1) podstawowe przeznaczenie gruntów pod zie-
leń nieurządzoną o szczególnym znaczeniu 
przyrodniczym - łąki i pastwiska wzdłuż cie-
ków wodnych: 

a) zachowanie terenu jako pasa technicznego 
umożliwiającego dostęp do rzeki, cieków  
i rowów  w stopniu wystarczającym do jej 
eksploatacji, liczony od górnej krawędzi 
brzegowej i całkowicie wykluczony z zabu-
dowy kubaturowej, zgodnie z załącznikami 
graficznymi Nr 1 do niniejszej uchwały, 

b) zachowanie 100% terenu jako biologicznie 
czynnego; 

2) dopuszcza się:  

a) użytkowanie terenu rolnicze, 

b) uzupełnienie szaty roślinnej nasadzeniami 
w postaci zieleni niskiej; 

3) zakazuje się: 

a) grodzenia terenu, 

b) zabudowy obiektami budowlanymi i pro-
wadzenia prac ziemnych, przekształcają-
cych rzeźbę terenu, 

c) realizacji utwardzonych dróg publicznych, 

d) odwadniania terenu, 

e) niszczenia istniejącej szaty roślinnej i zbio-
rowisk szuwarowych, 

f) prowadzenia jakichkolwiek działań mogą-
cych prowadzić do zanieczyszczenia wód 
powierzchniowych. 

3. Wyznacza się teren wód  powierzchownych, 
oznaczony na rysunku planu symbolem „WS”, dla 
którego ustala się następujące wymagania: 

1) zachowanie istniejącej rzeki Łącza i istnieją-
cych cieków wodnych i rowów; 

2) zachowanie naturalnych brzegów rzeki, cie-
ków i towarzyszącej im roślinności; 

3) zakazuje się:  

a) zmian przebiegu naturalnych koryt wód 
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powierzchniowych, 

b) zakazuje się prowadzenia jakichkolwiek dzia-
łań mogących prowadzić do zanieczyszcze-
nia wód; 

4) dopuszcza się prace związane z porządkowa-
niem cieków i rowów oraz budowy obiektów. 

4. Wyznacza się tereny komunikacji oznaczone 
na rysunku planu symbolem „KDW1” stanowiące 
drogi dojazdowe wewnętrzne, dla których: 

1) ustala się następujące wymagania: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających 10m, 

b) szerokość jezdni 6m, jednostronnie chod-
nik; 

2) dopuszcza się: 

a) możliwość parkowania w obrębie jezdni, 

b) możliwość wydzielenia ścieżek rowerowych 
w obrębie i poziomie chodnika, 

c) realizację sieci podziemnych obiektów in-
frastruktury technicznej, 

d) zieleń o charakterze izolacyjnym i dekora-
cyjnym; 

3) zakazuje się: 

      lokalizacji zabudowy trwałej w obrębie linii 
rozgraniczających drogi innej niż związanej  
z funkcją drogi i obsługą ruchu. 

5. Wyznacza się tereny komunikacji oznaczone 
na rysunku planu symbolem „KDW2” stanowiące 
drogi wewnętrzne dojazdowe z placami manew-
rowymi, dla których: 

1) ustala się następujące wymagania: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających 8m, 

b) kształt i wymiary placu manewrowego 
zgodnie z rysunkiem planu; 

2) dopuszcza się: 

     realizację sieci podziemnych obiektów infra-
struktury technicznej; 

3) zakazuje się: 

      lokalizacji zabudowy trwałej w obrębie linii 
rozgraniczających drogi innej niż związanej  
z funkcją drogi i obsługą ruchu. 

6. Wyznacza się tereny infrastruktury technicz-
nej oznaczone na rysunku planu symbolem „E”, 
dla których: 

1) ustala się następujące wymagania: 

a) lokalizacja stacji transformatorowej, 

b) konieczność zabezpieczenia terenu o mi-
nimalnych wymiarach 5 x 5m, z dojazdem 

3 metrową jezdnią utwardzoną, 

c) ewentualne uciążliwości bądź szkodliwości 
dla środowiska wywołane przez obiekt  
i urządzenia nie mogą wykraczać poza gra-
nice terenu, na którym są zlokalizowane  
i tym samym, powodować konieczność 
ustanowienia obszaru ograniczonego użyt-
kowania; 

2) zaleca się wprowadzenie zieleni wysokiej i ni-
skiej na granicy działek. 

§ 4. W celu ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego ustala się następujące wymagania: 

1) odnośnie cech elementów istniejącego zago-
spodarowania: 

a) zachowanie w maksymalnym stopniu ist-
niejącego ukształtowania terenu, 

b) zachowanie rzeki, cieków i rowów wraz  
z ich zadrzewieniem i zakrzewieniem bie-
gnących wzdłuż granic terenów będących 
przedmiotem opracowania; 

2) odnośnie cech elementów wymagających 
ukształtowania: 

      pod względem formy i gabarytów budynki 
oraz ich usytuowanie na działce wraz z inny-
mi elementami zagospodarowania (ogrodze-
nie, obiekty małej architektury oraz zieleń) 
kształtować w dostosowaniu do cech lokal-
nego krajobrazu i otaczającego zainwestowa-
nia i nawiązywać do form architektury trady-
cyjnej w celu harmonijnego wkomponowania 
nowych elementów zagospodarowania w oto-
czenie uwzględniając ukształtowanie i położe-
nie terenu, jego widoczność na i z tych tere-
nów. 

§ 5. 1. W celu ochrony zasobów środowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się na-
stępujące wymagania: 

1) w celu zachowania wartości przyrodniczych 
należy: 

a) glebę urodzajną (humus) w czasie wyko-
nywania wykopów pod zabudowę i komu-
nikację odłożyć i wykorzystać na terenach 
przeznaczonych do rekultywacji pod zieleń 
(na trawniki i pod krzewy, drzewa), 

b) ograniczyć zmiany naturalnego ukształto-
wania, 

c) maksymalnie chronić istniejący drzewostan,  

d) wody opadowe gromadzić w zbiornikach  
i wykorzystywać do podlewania terenów 
zielonych,  

e) odpady komunalne gromadzić w pojemni-
kach i po segregacji wywozić na wskazane 
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wysypisko przez wyspecjalizowane przed-
siębiorstwo;  

2) w celu ochrony krajobrazu kulturowego nale-
ży: 

a) zachować istniejące drzewa i uzupełnić ich 
zróżnicowaną gatunkowo zielenią wysoką  
i niską o charakterze ozdobnym, pokrywa-
jącą ukształtowane powierzchnie,  

b) zakazać lokalizowania obiektów mogących 
trwale naruszyć walory krajobrazowe; 

3) zakazuje się: 

a) lokalizacji usług mogących znacząco od-
działywać na środowisko, 

b) lokalizacji usług powodujących przekrocze-
nia standardów jakości środowiska poza 
terenem, do którego właściciel ma tytuł 
prawny. 

2. Teren objęty opracowaniem znajduję się  
w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziem-
nych „Pradolina Warszawa - Berlin (Koło – Odra). 
W celu jego ochrony, z uwagi na brak naturalnej 
izolacji w stropie warstwy wodonośnej i niewielką 
strefę aeracji, należy w wypadku lokalizacji obiektu 
grożącego zanieczyszczeniami wód podziemnych, 
przewidzieć zabezpieczenia uniemożliwiające infil-
trację tych zanieczyszczeń w głąb powierzchni tere-
nu. Na terenie objętym opracowaniem i w jego 
najbliższym otoczeniu brak jest obiektów objętych 
ochroną prawną, nie występują  złoża kopalin.  

§ 6. W celu ochrony dziedzictwa kulturowego  
i dóbr kultury współczesnej ustala się następujące 
wymagania: 

1) pod względem wystroju architektonicznego  
i kubatury muszą być budynki dostosowane 
do obiektów stanowiących przeważający typ 
zabudowy na terenie wsi Płoty; 

2) ogrodzenie od strony dróg powinno być ażu-
rowe powyżej 0,6m od poziomu terenu; 

3) osoba, która w trakcie prowadzenia robót bu-
dowlanych lub ziemnych odkryje przedmiot 
co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest  
on zabytkiem, jest obowiązana: 

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

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

c) niezwłocznie zawiadomić o odkryciu Wo-
jewódzkiego Konserwatora Zabytków a je-
śli nie jest to możliwe, Burmistrza Czer-
wieńska; 

4) na terenie objętym opracowaniem, gdzie znaj-
duje się jedno stanowisko archeologiczne na-

leży: 

a) przeprowadzić badania archeologiczne, 

b) wszelkie działania inwestycyjno – remon-
towe i prace ziemne przeprowadzać pod 
nadzorem właściwych służb archeologicz-
nych i konserwatorskich, 

c) w razie konieczności zakazać inwestycji  
w tej strefie, 

d) prowadzenie badań archeologicznych, jak 
również działań inwestycyjno – remonto-
wych i prac ziemnych wymaga uzyskania 
pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków; 

5) na terenie objętym opracowaniem i w jego 
najbliższym otoczeniu brak jest obiektów i te-
renów wpisanych do rejestrów zabytków i do 
ewidencji zabytków.  

§ 7. W celu właściwego kształtowania prze-
strzeni publicznej (drogi kołowe) ustala się nastę-
pujące wymagania: 

1) wzdłuż dróg KDW1 chodnik oddzielić od jezd-
ni trawnikiem szerokości 1 metra ze szpale-
rem drzew; 

2) drogi dojazdowe KDW 2 wyłożyć jednoprze-
strzennie polbrukiem i jednostronnie obsa-
dzić szpalerem niewielkich drzew.  

§ 8. W celu właściwego kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu: 

1) ustala się: 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy w odle-
głości od linii rozgraniczających dróg do-
jazdowych zgodnie z rysunkiem planu 4m, 
5m lub 6m, 

b) zachowanie zasady, aby wielkość po-
wierzchni zabudowy w stosunku do po-
wierzchni działki, stanowiła ~ 30%, w tym 
powierzchnia biologicznie czynna 60%, 

c) maksymalna wysokość dwie kondygnacje 
i poddasze użytkowe, ale nie wyższa niż 
10m licząc od poziomu terenu przy głów-
nym wejściu do budynku do najwyżej po-
łożonej kalenicy dachu, 

d) zwieńczenie budynków dachami dwu- lub 
wielospadowymi o pokryciu ceramicznym 
lub dachówkopodobnym o zbliżonej este-
tyce i kącie ich nachylenia w zabudowie 
mieszkaniowej od 22o do 45o, 

e) kolor dachu: naturalny kolor dachówki ce-
ramicznej, 

f) elewacje budynków z materiałów trady-
cyjnych tj.: cegła, kamień, drewno, 
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g) kolory tynków ścian: pastelowe ciepłe; 

2) zakazuje się:  

a) stosowania dachów płaskich w zabudowie 
gospodarczej, 

b) krycia dachów budynków gospodarczych 
eternitem lub papą; 

3) w przypadku łączenia działek obowiązują za-
sady zabudowy i zagospodarowania terenu 
jak dla pojedynczej działki. 

§ 9. Odstępuje się od ustaleń dotyczących gra-
nic i sposobów zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych  przepisów (tereny górnicze, 
tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi  
i tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych) 
ze względu na to, że nie występują one na terenie 
objętym planem. 

§ 10. W celu określenia warunków scalenia  
i podziału nieruchomości ustala się: 

1) teren nie wymaga scalenia gruntów; 

2) dopuszcza się łączenie działek w zależności 
od potrzeb przyszłych właścicieli. 

§ 11. W obszarach ograniczonego użytkowania 
terenów dla napowietrznych linii elektroenerge-
tycznych średniego napięcia 15kV wynoszącym 
10m (po 5m w obie strony od osi linii) ustala się 
następujące zasady zagospodarowania: 

1) zakaz lokalizacji zabudowy; 

2) dopuszcza się lokalizację ogrodów. 

§ 12. 1. W zakresie komunikacji ustala się: 

1) system komunikacji na poszczególnych tere-
nach składa się z dróg dojazdowych we-
wnętrznych o różnych parametrach: drogi 
KDW1 w liniach rozgraniczenia 10m pełnią 
funkcję ulic zbiorczych wewnętrznych, nato-
miast drogi KDW2 w liniach rozgraniczenia 
8m zakończone placem manewrowym pełnią 
funkcję dróg dojazdowych, wewnętrznych; 

2) w narożnikach skrzyżowań określonych na 
rysunku planu zachować obszary widoczności 
z zakazem lokalizacji wszelkich przeszkód wi-
doczności; 

3) układ dróg wewnętrznych dojazdowych połą-
czyć z układem zewnętrznym tj. z drogą pu-
bliczną wjazdem i wyjazdem;  

4) na każdej działce przewidzieć co najmniej dwa 
miejsca postojowe, jedno w garażu drugie 
przed garażem a dla osób odwiedzających 
przewiduje się miejsca postojowe wzdłuż dróg 
dojazdowych o jezdniach posiadających sze-
rokość 6 metrów. 

2. W zakresie infrastruktury technicznej ustala 
się: 

1) odprowadzenie ścieków: 

a) odprowadzenie ścieków sanitarnych do 
kanalizacji wiejskiej w miejscowości Płoty 
poprzez systemy kanalizacji sanitarnej, 

b) do czasu realizacji systemów kanalizacji 
gromadzenie ścieków w przydomowych 
szczelnych zbiornikach lub przydomowych 
oczyszczalniach ścieków oraz ich okresowe 
wywożenie na oczyszczalnię w Czerwień-
sku; 

2) odprowadzenie wód deszczowych: 

a) odprowadzenie wód deszczowych z po-
wierzchni komunikacyjnych grawitacyjnymi 
systemami kanalizacji deszczowej poprzez 
seperatory tłuszczów i olejów do najbliż-
szych cieków wodnych, 

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

3) zaopatrzenie w wodę przewidziano z ujęcia 
wiejskiego zlokalizowanego w miejscowości 
Płoty; 

4) zaopatrzenie w gaz siecią gazową średniego 
ciśnienia z miejscowości Płoty; 

5) zaopatrzenie w energię elektryczną z projek-
towanych trafostacji zlokalizowanych na tere-
nie w granicach opracowania; 

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

7) usuwanie nieczystości poprzez gromadzenie 
odpadów stałych z uwzględnieniem ich se-
gregacji na terenie działek i wywóz ich na 
wskazane wysypisko przez wyspecjalizowane 
przedsiębiorstwo.  

§ 13. Na terenie, o którym mowa w § 1 ust. 2 
ustala się następujące tymczasowe sposoby zago-
spodarowania terenu: 

1) użytkowanie dotychczasowe;  

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

3) wygrodzenie terenu działki. 

§ 14. Odnośnie obszarów wymagających prze-
kształceń lub rekultywacji, nie zachodzi potrzeba 
takich regulacji prawnych, zagadnienie nie wystę-
puje na terenie objętym ustaleniami.  

§ 15. Ustala się 5% - ową stawkę, służącą nali-
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czeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 usta-
wy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym. 

Rozdział 3 

Przepisy końcowe 

§ 16. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Czer-
wieńsku Nr XV/109/04 z dnia 14 lipca 2004r. w spra-
wie uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego wsi Płoty ogłoszona w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Lubuskiego Nr 3, 

poz. 47 z 19 stycznia 2005r., w granicach objętych 
niniejszymi ustaleniami planu.  

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

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

Przewodniczący Rady 
Leszek Jędras 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr VII/63/07 

Rady Miejskiej w Czerwieńsku 
z dnia 27 czerwca 2007r. 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr VII/63/07 

Rady Miejskiej w Czerwieńsku 
z dnia 27 czerwca 2007r. 
 

Rozstrzygnięcie 
o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infra-

struktury technicznej, które należą do zadań wła-
snych gminy oraz zasadach ich finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. Nr 80, poz. 717), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gmin-
nym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmia-
nami) i art. 111 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopa-
da 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r.  
Nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami) Rada Miejska 
w Czerwieńsku rozstrzyga, co następuje: 

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

1.1. Teren objęty planem miejscowych w grani- 
  cach określonych w załączniku Nr 1 na rysun- 
  ku planu. 

        Przewidywany zakres i termin realizacji: 

- sieć wodociągowa o długości 1.230mb reali-
zacja w dwóch etapach, pierwszy w drodze 
powiatowej Płoty - Łężyca, drugi w drogach 
dojazdowych wewnętrznych,  

- sieć kanalizacji sanitarnej o długości 1.220mb, 
realizacja w jednym etapie po zagospodarowa-
niu wszystkich działek, 

- sieć kanalizacji deszczowej o długości 1.000mb, 
realizacja w trzech etapach po zagospodaro-
waniu działek w wyodrębnionych zespołach 
wzdłuż trzech dróg dojazdowych wewnętrz-
nych, 

- sieć elektroenergetyczna NN o długości 
1.950mb, realizacja w jednym etapie,  

- sieć gazowa GS o długości 1.230mb, realiza-
cja w dwóch etapach, pierwszy w drodze po-
wiatowej Płoty - Łężyca, drugi w drogach do-
jazdowych wewnętrznych po zagospodaro-
waniu wszystkich działek, 

- sieć ciepłownicza - nie jest przewidywana re-
alizacja, 

- sieć dróg wewnętrznych o długości 910mb, 
realizacja w jednym etapie po wykonaniu 
wszystkich sieci infrastruktury technicznej. 

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

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

- finansowanie zadań związanych z realizacją 
sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej  
i deszczowej, elektroenergetycznych NN i dróg 
wewnętrznych nastąpi ze środków własnych 
gminy i pomocowych, 

- finansowanie zadań związanych z realizacją 
sieci gazowych GS nastąpi ze środków wła-
snych właścicieli sieci. 

 
Załącznik Nr 3 

do uchwały Nr VII/63/07 
Rady Miejskiej w Czerwieńsku 

z dnia 27 czerwca 2007r. 

 
Rozstrzygnięcie 

w sprawie uwag wniesionych do zmiany projektu 
planu 

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

Do projektu zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego wsi Płoty obejmujące-
go teren położony przy drodze powiatowej z Płot 
do Łężycy wyłożonego do publicznego wglądu 
wraz z prognozą skutków wpływu ustaleń planu na 
środowisko w Urzędzie Gminy i Miasta w Czer-
wieńsku w dniach od 19 kwietnia 2007r. do  
11 maja 2007r. nie wniesiono uwag zgodnie z wy-
kazem uwag stanowiącym integralną cześć doku-
mentacji formalno – prawnej prac planistycznych. 
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1201 
 

OBWIESZCZENIE 
WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 

z dnia 10 sierpnia 2007r. 
 

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

1. W stosunku do uchwały Rady Gminy Trzebiel 
Nr IV/16/07 z dnia 23 lutego 2007r. w sprawie ustale-
nia regulaminu określającego niektóre zasady wy-
nagradzania nauczycieli, opublikowanej w Dzienni-
ku Urzędowym Województwa Lubuskiego Nr 31, 
poz. 498 z dnia 4 kwietnia 2007r., Wojewoda Lu-

buski wydał w dniu 16 marca 2007r. rozstrzygnię-
cie nadzorcze, którym stwierdził nieważność: § 2 
ust. 5 i 6, § 3 ust. 11, § 4 ust. 2 pkt 1, ust. 6 i 7, § 5 
ust. 4, § 6 ust. 4, 5, 6 i 8 uchwały. 

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

Wojewoda Lubuski 
Wojciech Perczak 

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

1202 
 

OBWIESZCZENIE 
WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 
z dnia 10 sierpnia 2007r. 

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

1. W stosunku do uchwały Rady Gminy Szcza-
niec Nr IV/27/07 z dnia 23 lutego 2007r. w sprawie 
statutu Gminy Szczaniec, opublikowanej w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Lubuskiego Nr 33, 
poz. 533 z dnia 10 kwietnia 2007r., Wojewoda Lu-

buski wydał w dniu 5 kwietnia 2007r. rozstrzygnię-
cie nadzorcze, którym stwierdził nieważność: § 11 
ust. 1 uchwały. 

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

Wojewoda Lubuski 
Wojciech Perczak

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

 

1203 
 

OBWIESZCZENIE 
WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 
z dnia 10 sierpnia 2007r. 

 
Na podstawie art. 13 pkt 2 w zw. z pkt 10 ustawy  
z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatyw-
nych 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 Rze-
pinie Nr IV/33/07 z dnia 20 lutego 2007r. w sprawie 
określenia dla nauczycieli w drodze regulaminu 
obowiązującego od dnia 1 stycznia do dnia 31 grud-
nia 2007r. wysokość stawek dodatków motywacyj-
nego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz szczegó-

łowych warunków przyznawania tych dodatków, 
szczegółowych warunków obliczania i wypłacania 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i go-
dziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wy-
płacania innych świadczeń wynikających ze stosun-
ku pracy, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego Nr 33, poz. 517 z dnia  
10 kwietnia 2007r. Wojewoda Lubuski wydał w dniu 
30 marca 2007r. rozstrzygnięcie nadzorcze, którym 
stwierdził nieważność: § 1 ppkt 3, 4, 5, rozdziału I 
pkt 3 i 4, rozdziału II pkt 4, 5 i 6, rozdziału III.1. pkt 8, 
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rozdziału IV, rozdziału V pkt 1 oraz pkt 17 i 18 
uchwały. 

2. Obwieszczenie podlega publikacji w Dzien-

niku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

Wojewoda Lubuski 
Wojciech Perczak

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

1204 
 

OBWIESZCZENIE 
WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 
z dnia 10 sierpnia 2007r. 

 
Na podstawie art. 13 pkt 2 w zw. z pkt 10 ustawy  
z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatyw-
nych 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 Wit-
nicy Nr IV/24/07 z dnia 22 lutego 2007r. w sprawie 
określenia zasad przyznawania w drodze regula-
minów na 2007r.: dodatku za wysługę lat dla na-
uczycieli, dodatku motywacyjnego dla nauczycieli, 
dodatku funkcyjnego dla nauczycieli, dodatku za 
warunki pracy dla nauczycieli, dodatku mieszka-
niowego, warunków obliczania i wypłacania wy-

nagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw dla nauczycieli, nagród dla 
nauczycieli, opublikowanej w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Lubuskiego Nr 33, poz. 524  
z dnia 10 kwietnia 2007r., Wojewoda Lubuski wy-
dał w dniu 2 kwietnia 2007r. rozstrzygnięcie nad-
zorcze, którym stwierdził nieważność przedmioto-
wej uchwały. 

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

Wojewoda Lubuski 
Wojciech Perczak 

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

1205 
 

OBWIESZCZENIE 
WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 
z dnia 10 sierpnia 2007r. 

 
Na podstawie art. 13 pkt 2 w zw. z pkt 10 ustawy  
z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatyw-
nych 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 Trze-
biechowie Nr VII/34/07 z dnia 23 marca 2007r.  
w sprawie regulaminu przyznawania dodatków i in-
nych elementów wynagrodzenia nauczycieli zatrud-
nionych w placówkach oświatowych prowadzonych 
przez Gminę Trzebiechów na rok 2007, opublikowa-

nej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubu-
skiego Nr 34, poz. 565 z dnia 12 kwietnia 2007r., 
Wojewoda Lubuski wydał w dniu 17 kwietnia 
2007r. rozstrzygnięcie nadzorcze, którym stwierdził 
nieważność: § 5 ust. 3 pkt 1 w części „grupy 
przedszkolnej” uchwały. 

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

Wojewoda Lubuski 
Wojciech Perczak 
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1206 
 

OBWIESZCZENIE 
WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 
z dnia 10 sierpnia 2007r. 

 
Na podstawie art. 13 pkt 2 w zw. z pkt 10 ustawy  
z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatyw-
nych 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 By-
tomiu Odrzańskim Nr VI/29/07 z dnia 23 marca 2007r. 
w sprawie regulaminu zaopatrzenia w wodę i od-
prowadzania ścieków na terenie Gminy Bytom Od-
rzański, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego Nr 38, poz. 620 z dnia 
18 kwietnia 2007r., Wojewoda Lubuski wydał w dniu 
26 kwietnia 2007r. rozstrzygnięcie nadzorcze, któ-
rym stwierdził nieważność: § 12 ust. 2 pkt 1, § 21 
ust. 4, § 29 ust. 4 uchwały. 

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

Wojewoda Lubuski 
Wojciech Perczak 

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

1207 
 

OBWIESZCZENIE 
WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 
z dnia 10 sierpnia 2007r. 

 
Na podstawie art. 13 pkt 2 w zw. z pkt 10 ustawy  
z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatyw-
nych 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 Świd-
nicy Nr III/12/07 z dnia 26 marca 2007r. w sprawie 
określenia wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych 
w oświatowych jednostkach organizacyjnych Gminy 
Świdnica w roku 2007, opublikowanej w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego Nr 38,  

poz. 628 z dnia 18 kwietnia 2007r., Wojewoda Lu-
buski wydał w dniu 17 kwietnia 2007r. rozstrzy-
gnięcie nadzorcze, którym stwierdził nieważność:  
§ 1 ust. 4 pkt 5, § 2 ust. 4, § 3 ust. 10, § 4 ust. 2 pkt 3, 
ust. 11 i 12, § 6 ust. 4, § 7 ust. 5, 6, 8, 9 i 10 uchwa-
ły. 

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

Wojewoda Lubuski 
Wojciech Perczak
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1208 
 

OBWIESZCZENIE 
WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 
z dnia 10 sierpnia 2007r. 

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

1. W stosunku do uchwały Rady Gminy Otyń 
Nr VII/15/07 z dnia 23 lutego 2007r. w sprawie za-
sad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regula-
minu określającego wysokość, szczegółowe wa-
runki przyznawania nauczycielom dodatków: mo-
tywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz 
niektórych innych składników wynagrodzenia, 
zasad wynagradzania za godziny ponadwymiaro-
we, godziny doraźnych zastępstw, a także szczegó-

łowe zasady przyznawania i wypłacania nauczy-
cielskiego dodatku mieszkaniowego na rok 2007, 
opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Lubuskiego Nr 31, poz. 497 z dnia 4 kwietnia 
2007r., Wojewoda Lubuski wydał w dniu 2 kwietnia 
2007r. rozstrzygnięcie nadzorcze, którym stwierdził 
nieważność: § 8 ust. 5, § 11 ust. 2 i 4, § 13, § 17,  
§ 21, § 22 ust. 1, § 25 od słów „z mocą obowiązu-
jącą od 1 marca 2007r.” – uchwały. 

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

Wojewoda Lubuski 
Wojciech Perczak 

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

 

1209 
 

OBWIESZCZENIE 
WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 

z dnia 10 sierpnia 2007r. 
 

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

1. W stosunku do uchwały Rady Powiatu Go-
rzowskiego Nr IV/29/07 z dnia 27 lutego 2007r.  
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wy-
sokość oraz szczegółowe warunki przyznawania 
nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywa-
cyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, nagród oraz 
niektórych innych składników wynagrodzenia dla 
nauczycieli jednostek oświatowych, dla których Po-
wiat Gorzowski jest organem prowadzącym, opubli-

kowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubuskiego Nr 29, poz. 480 z dnia 30 marca 2007r., 
Wojewoda Lubuski wydał w dniu 5 kwietnia 2007r. 
rozstrzygnięcie nadzorcze, którym stwierdził nie-
ważność: § 4 ust. 4, § 9 ust. 6, § 10, § 11, § 16 ust. 3, 
§ 17 ust. 3, § 18 w zakresie „lub szkodliwych dla 
zdrowia”, § 20 ust. 2, § 21 ust. 1, 5, 7, 10, § 23 ust. 6 
uchwały. 

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

Wojewoda Lubuski 
Wojciech Perczak 

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

1210 
 

OBWIESZCZENIE 
WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 
z dnia 10 sierpnia 2007r. 

 
Na podstawie art. 13 pkt 2 w zw. z pkt 10 ustawy  
z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatyw-
nych 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 Tupli-
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cach Nr IV/14/06 z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie 
wynagrodzenia oraz ustalenia regulaminu przyzna-
wania dodatków do wynagrodzenia i dodatku mie-
szkaniowego nauczycielom zatrudnionym w oświa-
towych jednostkach organizacyjnych, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Tuplice, opu-
blikowanej w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Lubuskiego Nr 13, poz. 189 z dnia 12 lutego 
2007r., Wojewoda Lubuski wydał w dniu 20 kwiet-

nia 2007r. rozstrzygnięcie nadzorcze, którym stwier-
dził nieważność § 8 ust. 4 uchwały. 

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

Wojewoda Lubuski 
Wojciech Perczak 
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