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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
 

od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego. 

Wiceprzewodniczący Rady 
Janusz Górny 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XVII/249/2007 
RADY MIASTA GORZOWA WLKP. 

 
z dnia 29 sierpnia 2007r. 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i na 
tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nowymi inwestycjami, przeznaczonego dla przedsię-

biorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Gorzowa Wlkp. oraz na terenie spe-
cjalnych stref ekonomicznych usytuowanych w obrębie miasta Gorzowa Wlkp. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. 
Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 7 
ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach  
i opłatach lokalnych (tj. z 2006r. Dz. U. Nr 121,  
poz. 844 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XI/158/2007 Rady Miasta 
Gorzowa Wlkp. z dnia 23 maja 2007r. ulega zmia-

nie treść załącznika Nr 2 do uchwały, który otrzy-
muje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Robert Surowiec 

 
Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr XVII/249/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 29 sierpnia 2007r. 
 

Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XI/158/2007 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 23 maja 2007r. 

…………………………………………………………. 
      (imię i nazwisko/nazwa przedsiębiorcy) 
 
…………………………………………………………. 
  (adres zamieszkania/siedziba przedsiębiorcy) 
 
 
         Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. 
         Wydział Podatków i Opłat 
         ul. Sikorskiego 3 - 4 
         66-400 Gorzów Wlkp. 
 

 
DEKLARACJA 

 
W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 9 ust. 1 uchwały Rady Miasta Gorzowa Wlkp. w sprawie 
programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i na tworzenie nowych miejsc pracy 
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związanych z nowymi inwestycjami, przeznaczonego dla przedsiębiorców prowadzących działalność 
gospodarczą na terenie miasta Gorzowa Wlkp oraz na terenie specjalnych stref ekonomicznych w obrę-
bie miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 
- zobowiązuję się do utrzymania nowej inwestycji w mieści Gorzowie Wlkp. przez co najmniej1 ………… 
lat od momentu zakończenia inwestycji oraz do utrzymania …………. miejsc pracy przez okres co naj-
mniej1 ………… lat od momentu zakończenia inwestycji. 
 
 
…………………………………    ……….…………………………………………………….. 
     miejscowość, data                      podpis przedsiębiorcy lub osoby 
           uprawnionej do reprezentowania przedsiebiorcy 
 
________________________________________ 
1 należy wpisać okres, który jest przewidziany w jednym z punktów § 9 ust. 1 uchwały 
 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XVII/270/2007 
RADY MIASTA GORZOWA WLKP. 

 
z dnia 29 sierpnia 2007r. 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby puktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz okre-

ślenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów 
 
Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  
26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2007r. 
Nr 70, poz. 473 ze zm.) uchwala się, co nastepuje: 

§ 1. W uchwale Nr XI/120/2003 Rady Miasta 
Gorzowa Wlkp. z dnia 21 maja 2003r. w sprawie 
ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alko-
holowych oraz określenia zasad usytuowania miejsc 
sprzedaży tych napojów, zmienionej uchwałami 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.: Nr XXV/274/2004  
z dnia 18 lutego 2004r. zmieniającą uchwałę  
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży 
napojów alkoholowych oraz określenia zasad 
usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów,  
Nr LII/583/2005 z dnia 23 maja 2005r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów 
sprzedaży napojów alkoholowych oraz określenia 
zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów 
i Nr XIV/211/2007 z dnia 27 czerwca 2007r. zmie-
niająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punk-
tów sprzedaży napojów alkoholowych oraz okre-
ślenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych 
napojów, wprowadza się następującą zmianę: 

§ 3 otrzymuje brzmienie: 

„Przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż napo-
jów alkoholowych przeznaczonych do spożycia 
w miejscu sprzedaży prezydent miasta kieruje 
się zasadą, że punkt taki nie powinien być usy-
tuowany bliżej niż 30m od: 

a) szkół, 

b) kościołów, kaplic, czynnych cmentarzy, 

c) miejsc masowych zgromadzeń, 

uwzględniając faktyczną drogę do głównego 
wejścia na teren działki.” 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Robert Surowiec 
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INFORMACJA 
O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

NR WCC/619-ZTO/324/W/OSZ/2007/RN,  
PCC/646-ZTO/334/W/OSZ/2007/RN 

 

z dnia 6 września 2007r. 
 

W dniu 6 września 2007r. na wniosek przedsię-
biorcy: ECO Żagań Spółka z ograniczoną odpo-
wiedzialnością z siedzibą w Żaganiu, Prezes Urzę-
du Regulacji Energetyki postanowił przedłużyć 
koncesje oraz zmienić przedmiot i zakres działal-
ności Koncesjonariusza, określony w koncesjach 
na przesyłanie i dystrybucję oraz obrót ciepłem.  

Uzasadnienie 

Decyzjami z dnia 16 listopada 1998r. Nr WCC/619/ 
324/U/3/98/DN (zmienioną decyzją z dnia 16 paź-
dziernika 2001r. Nr WCC/619A/324/W/3/2001/RW,  
z dnia 29 grudnia 2004r. Nr WCC/619B/324/W/OSZ/ 
2004/BS, z dnia 15 lutego 2006r. Nr WCC/619C/324/ 
W/OSZ/2006/BK oraz z dnia 14 listopada 2006r.  
Nr WCC/619D/324/W/OSZ/2006/BK) oraz z dnia  
16 listopada 1998r. Nr PCC/646/324/U/3/98/DN 
(zmienioną decyzjami z dnia 14 lipca 1999r. Nr PCC/ 
646/S/324/U/3/99, z dnia 29 grudnia 2004r. Nr PCC/ 
646A/324/W/OSZ/2004/BS oraz z dnia 14 listopada 
2006r. Nr PCC/646B/324/W/OSZ/2006/BK) udzielo-
no przedsiębiorcy ECO Żagań Spółka z ograniczo-
ną odpowiedzialnością z siedzibą w Żaganiu, kon-
cesji na wytwarzanie ciepła oraz przesyłanie 
i dystrybucję ciepła na okres do dnia 30 listopada 
2008r., określając jednocześnie na stronie 1 nazwę 
i numer identyfikacyjny REGON, a następnie „PRZED-
MIOT I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI” oraz „WARUNKI 
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI”. 

Pismem z dnia 14 maja 2007r., które zostało złożo-
ne w dniu 18 maja 2007r., Koncesjonariusz wniósł  
o przedłużenie okresu obowiązywania koncesji do 
30 listopada 2025r. Jednocześnie Koncesjonariusz 
wniósł o dokonanie zmian w zakresie prowadzonej 
działalności polegających na wykreśleniu trzech 
źródeł ciepła ze względu na likwidacje źródła cie-

pła przy ul. Szprotawskiej 43b i przy ul. Kopernika 
28 oraz sprzedaży kotłowni przy ul. Nocznickiego 
19 oraz na wykreśleniu z koncesji sieci ciepłowni-
czej zasilanej z kotłowni przy ul. Szprotawskiej 43b 
ze względu na likwidacje tego źródła ciepła i pod-
łączenie sieci ciepłowniczej do kotłowni przy  
ul. M. Konopnickiej 18a.  

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. Konce-
sjonariusz zachował powyższy termin, zatem jego 
wniosek rozpatrywany był w toku przedmiotowego 
postępowania jako wniosek o zmianę koncesji. 

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 39 oraz art. 41  
ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo 
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 16 listo-
pada 1998r. w sprawie udzielenia koncesji na wy-
twarzanie ciepła oraz przesyłanie i dystrybucję 
ciepła, poprzez ich przedłużenie do 30 listopada 
2025r. 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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OBWIESZCZENIE 
KOMISARZA WYBORCZEGO W ZIELONEJ GÓRZE 

 
z dnia 4 września 2007r. 

 
o zmianie w składzie Rady Powiatu Świebodzińskiego 

 
Na podstawie art. 183 w związku z art. 194 ust. 1 
ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza 

do rad gmin, rad powiatów i sejmików woje-
wództw (Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547, z 2004r. 
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Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, 
z 2005r. Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, 
Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127  
i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007r. Nr 25, poz. 162,  
Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766) Komisarz Wy-
borczy w Zielonej Górze podaje następujące in-
formacje: 

§ 1. Uchwała Nr VIII/61/07 z dnia 29 czerwca 
2007r. Rada Powiatu Świebodzińskiego stwierdziła 
wygaśnięcie mandatu radnego Andrzeja Płócien-
nika w okręgu wyborczym Nr 2 z listy Nr 5 – KW 
Platforma Obywatelska RP wskutek pisemnego 
zrzeczenia się mandatu. 

§ 2. Rada Powiatu Świebodzińskiego w dniu  

28 sierpnia 2007r. podjęła uchwałę Nr IX/67/07  
o wstąpieniu na jego miejsce Józefa Ryzlewicza, 
kandydata z tej samej listy Nr 5 – KW Platforma 
Obywatelska RP w okręgu wyborczym Nr 2, który 
w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę 
głosów, nie utracił prawa wybieralności i wyraził 
zgodę na przyjęcie mandatu. 

§ 3. Obwieszczenie podaje się do publicznej 
wiadomości i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

Komisarz Wyborczy 
Stefania Cieśla - Serżysko

 
=================================================================================== 
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OGŁOSZENIE 
STAROSTY STRZELECKO - DREZDENECKIEGO 

 
z dnia 4 września 2007r. 

 
o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Nie-

pełnosprawnych 
 

Na podstawie art. 44 b i c  ustawy z dnia 27 sierp-
nia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 
z 1997r. Nr 123, poz. 776 ze zmianami ) oraz § 9 
rozporządzenia  Ministra Gospodarki, Pracy i Poli-
tyki Społecznej z dnia 25 marca 2003r. w sprawie 
organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i po-
wiatowych społecznych rad do spraw osób niepeł-
nosprawnych (Dz. U. z 2003r. Nr 62, poz. 560) 

ogłaszam możliwość zgłaszania kandydatów na 
członków Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw 
Osób Niepełnosprawnych przez działające na te-
renie Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego organi-
zacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samo-
rządu terytorialnego (powiaty i gminy) w terminie 
do 30 września 2007r. 

Starosta 
Edward Tyranowicz
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