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z 2007r. Nr 127, poz. 880) w związku z uchwałą  
Nr IX/16/07 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 20 czerw-
ca 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego terenu obejmującego obszar położony między 
ulicami: Witosa, Młodzieżową i Kielecką w Lubsku 
uchwala się, co następuje: 

Dział I 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego terenu położonego między 
ulicami: Witosa, Młodzieżową i Kielecką w Lubsku. 

2. Plan obejmuje teren o powierzchni wynoszą-
cej około 2,19ha, w granicach wskazanych w załącz-
niku graficznym do niniejszej uchwały. 

3. Celem regulacji zawartych w ustaleniach pla-
nu jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju tere-
nu objętego planem, w zgodzie z uwarunkowania-
mi naturalnymi i kulturowymi, z uwzględnieniem 
ochrony interesów publicznych przy minimalizacji 
konfliktów i optymalizacji działań. 

4. Uchwała niniejsza jest zgodna z ustaleniami 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gminy i miasta Lubsko 
uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Lubsku  
Nr XXII/155/2000 z dnia 26 czerwca 2000r. w spra-
wie Studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy i miasta Lubsko, 
zmienionego uchwałą Rady Miejskiej w Lubsku  
Nr XXXII/234/05 z dnia 19 września 2005r. oraz 
uchwałą Rady Miejskiej w Lubsku Nr XIX/163/08  
z dnia 23 maja 2008r. w sprawie zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy i miasta Lubsko. 

5. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są: 

1) rysunek planu oraz wyrys ze Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego, będący załącznikiem graficznym 
w skali 1:500 - załącznik Nr 1; 

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
złożonych do projektu planu - załącznik Nr 2; 

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwesty-
cji z zakresu infrastruktury technicznej, nale-
żących do zadań własnych gminy oraz zasa-
dach ich finansowania - załącznik Nr 3. 

6. Ilekroć w ustaleniach niniejszej uchwały mowa 
jest o: 

1) planie - należy przez to rozumieć miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego, o któ-
rym mowa w ust. 1; 

2) rysunku planu - należy przez to rozumieć gra-
ficzny zapis planu przedstawiony na mapie 
sytuacyjno - wysokościowej do celów plani-

stycznych w skali 1:500, stanowiący załącznik 
Nr 1 do uchwały; 

3) terenie - należy przez to rozumieć obszar w gra-
nicach planu, ograniczony liniami rozgranicza-
jącymi, oznaczony symbolem literowym spo-
sobu użytkowania i cyfrowym numerem po-
rządkowym; 

4) uciążliwości - należy przez to rozumieć prze-
kroczenie standardów jakości środowiska, w tym 
zjawiska lub stany utrudniające życie, albo 
dokuczliwe dla ludzi i otaczającego terenu,  
a w szczególności: hałas, wibracje, zanieczysz-
czenie powietrza, zanieczyszczenie odpadami, 
przekraczające wielkości normowe; 

5) ładzie przestrzennym - należy przez to rozu-
mieć ukształtowanie przestrzeni tworzącej har-
monijną całość oraz uwzględniające w upo-
rządkowanych relacjach wszelkie uwarunko-
wania i wymagania funkcjonalno - użytkowe, 
kompozycyjne, estetyczne, społeczno - gospo-
darcze, środowiskowe i kulturowe; 

6) przepisach odrębnych - należy przez to rozu-
mieć aktualne w momencie realizacji niniej-
szej uchwały przepisy ustaw, aktów wykonaw-
czych, norm branżowych oraz ograniczeń wy-
nikających z prawomocnych decyzji admini-
stracyjnych. 

Dział II 

Ustalenia planu 

Rozdział 1 

Przeznaczenie terenów i zasady ich zagospoda-
rowania 

§ 2. 1. Ustala się następujące funkcje użytko-
wania terenów:  

1) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej, wolnostojącej; 

2) KX – tereny komunikacji wewnętrznej; 

3) E – teren stacji transformatorowej. 

2. Na rysunku planu ustala się obowiązujące 
linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach oraz 
obowiązujące linie podziału wewnętrznego. 

3. Ustala się nieprzekraczalne i obowiązujące 
linie zabudowy według rysunku planu. 

Rozdział 2 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego 

§ 3. 1. Na terenie objętym planem nie wystę-
pują obiekty przyrodnicze objęte ochroną prawną. 

2. Zakazuje się na terenie zabudowy mieszka-
niowej lokalizacji inwestycji mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko, zgodnie z przepisami 
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odrębnymi, dotyczącymi ochrony środowiska. 

3. Ustala się dopuszczalne poziomy hałasu w śro-
dowisku powstające przy użytkowaniu terenów,  
w tym terenów komunikacji kołowej, zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami. 

4. Nakazuje się ochronę powietrza atmosferycz-
nego przed zanieczyszczeniem poprzez zastosowa-
nie odpowiednich ekologicznych urządzeń w pro-
cesach grzewczych. 

Rozdział 3 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury współczesnej 

§ 4. 1. Na terenie objętym planem nie występują 
obiekty objęte ochroną konserwatorską, jednakże, 
każdy kto w trakcie prowadzenia robót ziemnych lub 
budowlanych odkryje przedmiot, co do którego ist-
nieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest zo-
bowiązany: 

1) wstrzymać wszelkie roboty ziemne mogące 
uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot; 

2) zabezpieczyć przy użyciu dostępnych środków 
ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 

3) niezwłocznie zawiadomić o tym Lubuskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zie-
lonej Górze lub Burmistrza Lubska. 

2. Burmistrz Lubska jest obowiązany niezwłocz-
nie, nie dłużej niż w terminie 3 dni, przekazać Lu-
buskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabyt-
ków w Zielonej Górze przyjęte zawiadomienie, o któ-
rym mowa w ust. 1 pkt 1 - 3. 

Rozdział 4 

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego oraz kształtowanie przestrzeni publicznej 

§ 5. 1. Ustala się wprowadzanie nowej zabudowy 
w ściśle wyznaczonych ramach przypisanych dla 
każdego terenu. 

2. Ustala się pokrycie wszystkich dachów da-
chówką ceramiczną lub innym materiałem drob-
nowymiarowym, wyłącznie w odcieniach natural-
nej czerwieni i brązu. 

3. Ustala się kolorystykę elewacji w odcieniach 
pastelowych. 

4. Dopuszcza się stosowanie elewacji z natural-
nych materiałów: cegła, kamień. 

5. Ustala się ogrodzenia ażurowe z prześwitem 
minimum 70%, o wysokości max. 1,20m. Jako peł-
ne ogrodzenie dopuszcza się jedynie żywopłoty  
i z roślin pnących. 

6. Realizacja ustaleń planu musi uwzględniać 
potrzeby osób niepełnosprawnych, zgodnie z obo- 

 

wiązującymi przepisami odrębnymi. 

§ 6. Ustala się, że przestrzeń publiczną, ogólno-
dostępną oraz przestrzeń służącą realizacji urządzeń 
infrastruktury technicznej stanowiącej tereny komu-
nikacji wewnętrznej oznaczone na rysunku planu 
symbolami 1 KX i 2 KX.  

Rozdział 5 

Szczegółowe warunki zagospodarowania  
terenów 

§ 7. 1. Wyznacza się tereny od 1 do 3 MN  
o funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej w zabu-
dowie wolnostojącej i: 

1) ustala się minimalną powierzchnię biologicz-
nie czynną w wielkości 60% powierzchni działki; 

2) ustala się dojazd komunikacją wewnętrzną 
oznaczoną na planie 1 i 2 KX; 

3) ustala się stosowanie dachów stromych wie-
lospadowych o jednakowych kątach nachylenia 
par połaci dachowych, o spadkach od 35º do 
45º; 

4) ustala się maksymalną wysokość górnej kra-
wędzi elewacji frontowej do okapu, mierzonej 
od średniego poziomu terenu przed wejściem, 
na 4,50m i 9m do kalenicy dachu; 

5) ustala się w budynkach dwie kondygnacje nad-
ziemne: parter i poddasze użytkowe; 

6) dopuszcza się w budynkach podpiwniczenie; 

7) dopuszcza się lokalizację garaży w poziomie 
otaczającego terenu, jako wbudowane lub do-
budowane; 

8) ustala się posadowienie poziomu parteru nie 
wyżej niż 60cm od poziomu terenu; 

9) nakazuje się sytuowanie szafek przyłączy kabli 
elektroenergetycznych grupowanych po dwie 
na granicy działek od strony ulic; 

10) dopuszcza się sytuowanie szafek przyłączy kabli 
elektroenergetycznych pojedynczo w przypad-
kach uzasadnionych względami technicznymi; 

11) nakazuje się gromadzenie odpadów bytowych 
w wyodrębnionych miejscach z łatwym dostę-
pem komunikacyjnym; 

12) zakazuje się wprowadzenia powierzchni za-
budowy większej niż 30% powierzchni działki; 

13) dopuszcza się lokalizację ogrodów zimowych, 
zbiorników wodnych, małych basenów kąpie-
lowych przydomowych i obiektów małej ar-
chitektury. 

2. Wyznacza się teren stacji transformatorowej 
typu 20kV/04kV oznaczony na planie symbolem E.  
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Rozdział 6 

Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i wa-
runków scalania oraz podział nieruchomości 

§ 8. 1. Na terenie objętym ustaleniami planu 
zakazuje się dokonywania jakichkolwiek podziałów 
działek budowlanych, za wyjątkiem określonych 
liniami rozgraniczającymi oraz zgodnymi z ustale-
niami planu i przepisami ogólnymi. 

2. Nakazuje się przed podziałem nieruchomo-
ści na działki budowlane w przypadku wielu wła-
ścicieli, dokonywania scaleń gruntów. 

3. Dopuszcza się podział nieruchomości, pod wa-
runkiem zachowania terenu niezbędnego dla funk-
cjonowania samodzielnej działki budowlanej lub 
poprawienia zagospodarowania istniejącej działki 
budowlanej. 

§ 9. Ustala się następujące zasady podziału dzia-
łek na terenach oznaczonych na planie symbolem: 

1)  1 i 3 MN: 

1) szerokość działki od strony terenu komunika-
cji wewnętrznej - 22m; 

2) minimalna wielkość działki - 800m2; 

2)  2 MN: 

1) minimalna szerokość dla działek przylegających 
do terenu komunikacji wewnętrznej, oznaczonej 
na rysunku planu symbolem 1 KX - 20m; 

2) minimalna szerokość dla działek przylegających 
do terenu komunikacji wewnętrznej oznaczonej 
symbolem 2 KX – 19m; 

3) minimalna wielkość działki – 600m2. 

3) ustala się wielkość działki pod budowę stacji 
transformatorowej oznaczonej na rysunku planu 
symbolem E na 6m x 5m; 

4) dopuszcza się zmniejszenie powyższej wielko-
ści, jeżeli będzie wynikało to ze względów tech-
nicznych. 

Rozdział 7 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temu komunikacji i systemu infrastruktury  

technicznej 

§ 10. Wyznacza się tereny komunikacji wewnętrz-
nej oznaczone symbolami na rysunku planu 1 KX  
i 2 KX: 

1) ustala się minimalną szerokość pasa drogo-
wego na 10m; 

2) ustala się drogi jednopasmowe o dwóch pa-
sach ruchu o szerokości jednego pasa - mini-
mum 2,25m, z placem manewrowym na zakoń-
czeniu drogi, o wymiarach minimum 12,50m 
x 12,50m z chodnikiem dwustronnym; 

3) dopuszcza się budowę chodnika jednostron-
nego; 

4) dopuszcza się budowę, zamiast drogi o dwóch 
pasach ruchu i chodnika, ciągu komunikacyj-
nego pieszo - jezdnego o szerokości minimum 
4,50m, zakończonego placem manewrowym 
o wymiarach min. 12,50m x 12,50m, z możli-
wością wjazdu samochodów osobowych oraz 
pojazdów uprzywilejowanych: straży pożarnej, 
policji, pogotowia ratunkowego i taboru na-
prawczego; 

5) ustala się wprowadzenie zieleni w pasach dro-
gowych. 

§ 11. Ustala się zasady obsługi terenu w zakre-
sie infrastruktury technicznej: 

1) w zakresie zaopatrzenia w wodę:  

a) tereny zaopatrywane będą w wodę pitną  
z istniejących sieci wodociągowych zloka-
lizowanych na terenach komunikacji we-
wnętrznej 1 KX i 2 KD oraz z sieci wodo-
ciągowej zlokalizowanej w ul. Młodzieżo-
wej, 

b) dopuszcza się rozmieszczenie na sieci wo-
dociągowej hydrantów przeciwpożarowych, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

c) dopuszcza się spinanie przewodów w ob-
wody zamknięte (pierścieniowe) zapewnia-
jące ciągłość dostawy wody do odbiorców; 

2) w zakresie odprowadzania ścieków sanitar-
nych: 

a) ścieki sanitarne należy odprowadzić do ist-
niejących sieci kanalizacyjnych zlokalizowa-
nych na terenach komunikacji wewnętrznej 
oznaczonych symbolami 1 KX i 2 KX oraz 
w ul. Młodzieżowej, 

b) zakazuje się budowy zbiorników bezodpły-
wowych na ścieki bytowe oraz przydomo-
wych biologicznych oczyszczalni ścieków lub 
innych urządzeń służących gromadzeniu ście-
ków bytowych, 

c) dopuszcza się stosowanie na terenie 1 KX  
i 2 KX miejscowych przepompowni ście-
ków i innych urządzeń związanych z infra-
strukturą techniczną; 

3) w zakresie odprowadzenia wód opadowych: 

a) ustala się odprowadzenie wód deszczowych 
na teren własnej działki, bez spływu na działki 
sąsiednie, 

b) dopuszcza się gromadzenie wody deszczo-
wej na własnej działce, w zbiornikach do te-
go przeznaczonych, z możliwością wykorzy-
stania jej do celów gospodarczych i utrzy-
mania zieleni, 
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c) ustala się odprowadzanie wody deszczo-
wej z dróg do ogólnospławnej kanalizacji 
miejskiej; 

4) w zakresie zaopatrzenia w gaz: dostawę gazu 
należy prowadzić z istniejących lub projekto-
wanych sieci gazowych, na warunkach usta-
lonych przez wybranego zarządcę sieci; 

5) w zakresie zaopatrzenia w ciepło: 

a) ustala się wykorzystanie paliw proekologi-
cznych, w tym gazu, energii elektrycznej  
i energii odnawialnej do celów grzewczych, 

b) nakazuje się stosowanie paliw i urządzeń 
nie powodujących uciążliwości i skażenia 
środowiska naturalnego, spełniających wy-
mogi prawa o ochronie środowiska natural-
nego; 

6) w zakresie zaopatrzenia w energię elektrycz-
ną: 

a) ustala się budowę kablowej linii elektroener-
getycznej SN, ułożonej w przekroju poprzecz-
nym drogi i doprowadzoną do projektowanej 
kompaktowej stacji transformatorowej ty-
pu 20kV/0,4kV, oznaczonej na rysunku pla-
nu symbolem E, 

b) ustala się budowę sieci rozdzielczych ka-
blowych linii NN z doprowadzeniem do 
szafek elektrycznych, a następnie przyłączy 
poszczególnych odbiorców, 

c) ustala się budowę linii kablowych NN dla 
celów oświetlenia terenów komunikacji 
wewnętrznej; 

d) nakazuje się skablowanie istniejącej na te-
renie 1 MN sieci elektroenergetycznej SN  
– 15kV, 

e) zakładana moc przyłączeniowa dla terenów 
– około 322kV; 

7) w zakresie budowy sieci telekomunikacyj-
nych: dopuszcza się budowę systemu kablo-
wej i światłowodowej sieci z istniejącymi cen-
tralami wzdłuż ciągów komunikacyjnych;  

8) w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów 
bytowych: 

a) odpady stałe należy gromadzić w pojemni-
kach na każdej posesji; odpady należy wy-

wozić na wysypisko śmieci wskazane przez 
organ gminy, 

b) docelowo należy wprowadzić segregację od-
padów stałych w celu zastosowania recy-
klingu, 

c) dopuszcza się lokalizację miejsc na pojemni-
ki z odpadami na granicy z terenami komu-
nikacji wewnętrznej; 

9) dopuszcza się rozbudowę i modernizację ist-
niejących sieci infrastruktury technicznej. 

Rozdział 8 

Tymczasowe zagospodarowanie, urządzenie  
i użytkowanie terenu 

§ 12. 1. Obszary, dla których plan ustala inne 
przeznaczenie niż istniejące, mogą być wykorzysty-
wane w sposób dotychczasowy, do czasu ich zago-
spodarowania, zgodnie z ustaleniami niniejszej uch-
wały. 

2. Dopuszcza się lokalizację obiektów tymcza-
sowych, o kubaturze do 50m3, jeżeli ich budowa 
jest niezbędna do prawidłowego wykorzystania 
terenów, ale nie dłużej niż na okres 2 lat. 

Rozdział 9 

Ustalenie stawek procentowych 

§ 13. Ustala się stawkę 10% służącą naliczeniu 
opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym. 

Dział III 

Przepisy końcowe 

§ 14. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
się Burmistrzowi Lubska. 

§ 15. Uchwała niniejsza wchodzi w życie po 
upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego i podlega 
publikacji na stronie internetowej m. Lubska oraz 
wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskie-
go w Lubsku. 

Przewodniczący Rady 
Andrzej Tomiałowicz 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XXI/173/08 
Rady Miejskiej w Lubsku 
z dnia 26 czerwca 2008r. 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XXI/173/08 
Rady Miejskiej w Lubsku 
z dnia 26 czerwca 2008r. 

Rozstrzygnięcie 
dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag do  

projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu obejmującego obszar po-
łożony między ulicami: Witosa, Młodzieżową  

i Kielecką w Lubsku 

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 ze zm.) oraz  
w nawiązaniu do informacji Burmistrza Lubska, 
stwierdza się, że do przedmiotowego projektu planu 
miejscowego osoby fizyczne i prawne oraz jednostki 
organizacyjne nie posiadające osobowości praw-
nej, nie wniosły żadnych uwag. 

 
Załącznik Nr 3 

do uchwały Nr XXI/173/08 
Rady Miejskiej w Lubsku 
z dnia 26 czerwca 2008r. 

Rozstrzygnięcie 
sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwesty-
cji z zakresu infrastruktury technicznej, które na-
leżą do zadań własnych 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. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.), art. 7 
ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samo-

rządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 
ze zm.) i art. 111 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerw-
ca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. 
Nr 249, poz. 2104) Rada Gminy rozstrzyga, co na-
stępuje: 

1. Zapisane w planie inwestycje z zakresu infra-
struktury technicznej, które należą do zadań wła-
snych gminy są: 

a) finansowane przez gminę: 

- budowa wodociągów gminnych, 

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej, 

- budowa gminnych dróg dojazdowych, 

b) finansowane przez inwestora zewnętrznego: 

- budowa sieci gazowej, 

- budowa sieci energetycznej. 

2. Sposób realizacji inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, należących do zadań wła-
snych gminy i finansowanych przez gminę, wy-
mienionych w pkt 1 a, odbywać się będzie zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, z terminem realiza-
cji po ……........ roku. 

3. Określa się zasady finansowania wymienio-
nych inwestycji należących do zadań własnych gmi-
ny, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, 
z możliwością wykorzystania środków z: 

- budżetu gminy, zgodnie z uchwałą budże-
tową, 

- kredytów i pożyczek, 

- obligacji komunalnych. 
 
=================================================================================== 
 

1588 
 

UCHWAŁA NR XIX/129/08 
RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU 

 
z dnia 24 września 2008r. 

 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Gmi-

nie Torzym – obręb Grabicz 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze. zm.) oraz art. 20  
i art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  
z 2003r. Nr 80, poz. 717, zm. Dz. U. z 2004r. Nr 6, 
poz. 41) uchwala się, co następuje: 

 

 

Dział I 

Ustalenia ogólne 

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu położo-
nego w obrębie miejscowości Garbicz, o powierzch-
ni 7,2ha, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w To- 
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rzymiu Nr  XXVIII/229/05 z dnia 22 listopada 2005r. 
(Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 4, 
poz. 80 z dnia 23 stycznia 2006r.). 

2. Integralną częścią niniejszej uchwały są za-
łączniki: 

1) załącznik Nr 1 – rysunek planu w skali 1:1000 
wraz z wyrysem ze studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go Gminy Torzym; 

2) załącznik Nr 2 – wykaz rozstrzygnięć dotyczą-
cych sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych 
do wyłożonego do publicznego wglądu pro-
jektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego; 

3) załącznik Nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie 
realizacji zapisanych w planie inwestycji z za-
kresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich 
finansowania. 

3. Niniejsza uchwała jest zgodna z uchwałami: 

1) Nr XIII/96/07 Rady Miejskiej z Torzymiu z dnia 
27 grudnia 2007r. w sprawie przystąpienia do 
zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego; 

2) Nr XXIII/197/01 Rady Miejskiej w Torzymiu  
z dnia 30 czerwca 2001r. w sprawie uchwalenia 
studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Torzym. 

§ 2. 1. Przedmiotem zmiany planu jest określe-
nie sposobów zagospodarowania i zabudowy te-
renu, ustalenie warunków architektonicznych za-
budowy mieszkalnej i rekreacyjnej w granicach tere-
nów oznaczonych symbolem MN. 

2. Ustala się dla terenu objętego planem na-
stępujące funkcje: 

1) mieszkalną i rekreacyjną, jako dominującą; 

2) infrastruktury technicznej i komunikacji, jako 
uzupełniającą. 

3. Ustala się na rysunku planu zasady podziału 
terenu liniami rozgraniczającymi: 

1) rozdzielającymi tereny o różnych funkcjach lub 
różnych sposobach zagospodarowania; 

2) liniami podziału na działki. 

4. Ustala się na rysunku planu literowe oznacze-
nia jednostek funkcjonalnych oraz oznaczenia licz-
bowe działek w tych jednostkach. 

5. Ustala się na rysunku planu nieprzekraczal-
ne linie zabudowy. 

6. Ustala się zasady dojazdu do działek położo-
nych w zachodniej i wschodniej części terenu obję-
tego planem, w postaci linii przerywanych, ozna-
czających ogrodzenie. 

Dział II 

Przeznaczenie terenów 

§ 3. Wyznacza się tereny, oznaczone na rysun-
ku planu symbolami: 

1. MN 1 i MN 4 – tereny o funkcji mieszkalnej  
i rekreacyjnej, dla których: 

1) ustala się:  

a) realizację budynków mieszkalnych oraz re-
kreacji indywidualnej, 

b) dostępność pasa terenu przy linii brzego-
wej jeziora Wielkie, oznaczonego symbo-
lem KX-3, 

c) ochrona istniejącego wartościowego zadrze-
wienia; 

2) dopuszcza się: 

a) realizację na jednej działce budynku miesz-
kalnego jednorodzinnego lub budynku re-
kreacji indywidualnej, 

b) realizację na jednej działce dwóch budyn-
ków, w tym jednego budynku mieszkalne-
go jednorodzinnego i jednego budynku re-
kreacji indywidualnej, 

c) realizację na jednej działce dwóch budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych lub dwóch 
budynków rekreacji indywidualnej, 

d) realizację obiektów towarzyszących: budyn-
ków gospodarczych, garaży, wiat, obiektów 
tymczasowych rekreacyjnych, oranżerii przy-
domowych (ogrodów zimowych), obiektów 
małej architektury, w tym altan ogrodowych 
oraz przydomowych basenów i oczek wod-
nych, 

e) realizację ogrodzeń nieażurowych; 

3) zakazuje się: 

a) realizacji obiektów o funkcji innej niż usta-
lona i dopuszczona, 

b) realizacji ogrodzeń działek, sięgających do 
lustra wody jeziora. 

2. MN 2 i MN3 – tereny o funkcji mieszkalnej  
i rekreacyjnej, dla których: 

1) ustala się:  

- realizację budynków mieszkalnych oraz re-
kreacji indywidualnej; 

2) dopuszcza się: 

a) realizację na jednej działce budynku miesz-
kalnego jednorodzinnego lub budynku re-
kreacji indywidualnej, 

b) realizację obiektów towarzyszących: budyn-
ków gospodarczych, garaży, wiat, obiektów 
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tymczasowych rekreacyjnych, oranżerii przy-
domowych (ogrodów zimowych), obiektów 
małej architektury, w tym altan ogrodowych 
oraz przydomowych basenów i oczek wod-
nych, 

c) realizację ogrodzeń nieażurowych; 

3) zakazuje się: 

- realizacji obiektów o funkcji innej niż usta-
lona i dopuszczona. 

3. RE – teren o funkcji rekreacyjnej, położony 
nad jeziorem Wielkie – las brzozowo - olchowy, dla 
którego: 

1) ustala się: 

a) realizację utwardzonych ścieżek pieszych, 
według potrzeb użytkowników, 

b) ograniczenie do niezbędnego zakresu prze-
kształceń naturalnej rzeźby terenu; 

2) dopuszcza się:  

a) realizację pomostów drewnianych rekreacyj-
nych, 

b) realizację obiektów małej architektury, we-
dług potrzeb użytkowników. 

4. KD-12 – teren istniejącej drogi o funkcji do-
jazdowej do terenu objętego planem z miejscowo-
ści Garbicz, dla którego: 

1) ustala się: 

a) szerokość w liniach rozgraniczenia 12m, 

b) realizację projektowanej sieci infrastruktu-
ry technicznej dla obsługi terenu objętego 
planem, 

c) włączenie do istniejącej drogi wiejskiej ozna-
czonej symbolem KD-5, z miejscowości Gar-
bicz w kierunku jeziora. 

5. KD-10 – teren głównej drogi dojazdowej we-
wnątrz osiedla w układzie przestrzennym obszaru 
objętego planem, dla której: 

1) ustala się: 

a) szerokość w liniach rozgraniczenia 10m, chod-
nik dwustronny, jezdnia o szerokości 6m, 

b) realizację projektowanej sieci infrastruktu-
ry technicznej dla obsługi terenu osiedla, 

c) realizację zakończenia drogi placem manew-
rowym dla wozów straży pożarnej i urzą-
dzeń infrastruktury technicznej obsługującej 
osiedle. 

6. KD-5 – teren drogi dojazdowej istniejącej,  
z miejscowości Garbicz do jeziora Wielkie, obsłu-
gującej dojazd do działek położonych od wschod-
niej strony terenu projektowanego osiedla oraz 

tereny już częściowo zainwestowane poza obsza-
rem objętym planem, dla którego: 

1) ustala się: 

a) szerokość w liniach rozgraniczenia 5m, 

b) realizację projektowanej infrastruktury tech-
nicznej dla docelowej obsługi osiedla, 

c) realizację poszerzenia wjazdów na działki, 
przedstawione na rysunku planu linią prze-
rywaną, oznaczającą ogrodzenie. 

7. 1KD-6 – teren drogi dojazdowej do jeziora 
Wielkie, obsługującej jednocześnie dojazd do dzia-
łek położonych od zachodniej strony projektowa-
nego osiedla, dla którego: 

1) ustala się: 

a) szerokość w linach rozgraniczenia 6m, 

b) realizację projektowanej infrastruktury tech-
nicznej dla obsługi terenu, 

c) realizację poszerzenia wjazdów na działki, 
przedstawione na rysunku planu linią 
przerywaną oznaczającą ogrodzenie. 

8. 2KD-6 – teren projektowanej drogi dojazdo-
wej obsługującej zespoły działek w jednostce MN1 
i MN2, dla którego: 

1) ustala się: 

a) szerokość w liniach rozgraniczenia 6m, 

b) realizację projektowanej infrastruktury tech-
nicznej dla docelowej obsługi osiedla, 

c) realizację poszerzeń wjazdów na działki, 
przedstawione na rysunku planu linią prze-
rywaną oznaczającą ogrodzenie. 

9. EE – teren lokalizacji urządzeń infrastruktury 
elektroenergetycznej, dla którego: 

1) ustala się: 

- działkę o powierzchni ca 33m2. 

10. KX-3 – teren pasa dostępności linii brzegowej 
jeziora Wielkie, na odcinku pomiędzy drogami ozna-
czonymi symbolami KD-5 i 1 KD-6, dla którego: 

1) ustala się: 

- szerokość pasa 1,5m. 

2) zakazuje się: 

- realizacji ogrodzeń działek sięgających 
do lustra wody. 

Rozdział 2 

Zasady ochrony i kształtowania ładu  
przestrzennego 

§ 4. Ustala się podział obszaru objętego pla-
nem na pięć jednostek funkcjonalnych, dla których 
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obowiązują następujące ustalenia: 

1) realizacja komunikacji głównej oznaczonej 
KD-10, rozdzielającej dwa regularne zespoły 
działek, zawierającej sieci infrastruktury tech-
nicznej, zakończonej placem manewrowym; 

2) realizacja dwóch dróg dojazdowych 1KD-6 i KD-5 
obsługujących skrajne, zachodnie i wschod-
nie zespoły działek; 

3) realizacja zabudowy mieszkalnej jednorodzin-
nej i rekreacji indywidualnej wraz z zabudową 
towarzyszącą wymaga uwzględnienia lokalnych 
tradycji zabudowy zagrodowej i mieszkalnej; 

4) uzasadniona ochrona istniejącego zadrzewie-
nia nad jeziorem Wielkie. 

Rozdział 3 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego 

§ 5. 1. W związku z położeniem terenów obję-
tych planem w obszarze chronionego krajobrazu, 
obowiązują ustalenia i zakazy zawarte w §§ 3 i 4 
rozporządzenia Nr 3 Wojewody Lubuskiego z dnia 
17 lutego 2005r. w sprawie obszarów chronionego 
krajobrazu: 

1) ustala się: 

- obowiązek rekultywacji terenów powy-
robiskowych; 

2) zakazuje się: 

a) realizacji przedsięwzięć znacząco oddziału-
jących na środowisko, 

b) eksploatacji surowców mineralnych. 

2. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004r. o ochronie przyrody, dla terenu objętego 
planem obowiązują następujące ustalenia: 

1) kto dokona odkrycia kopalnych szczątków ro-
ślin lub zwierząt, jest obowiązany powiado-
mić Wojewodę, a jeżeli nie jest to możliwe 
właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta 
miasta; 

2) prace ziemne oraz inne prace związane z wy-
korzystaniem sprzętu mechanicznego, prowa-
dzone w obrębie bryły korzeniowej drzew lub 
krzewów na terenach zieleni lub zadrzewień 
powinny być wykonane w sposób najmniej 
szkodzący drzewom lub krzewom; 

3) realizacja zabudowy mieszkalnej i rekreacyj-
nej oraz ukształtowanie terenu na działkach 
położonych w bezpośrednim sąsiedztwie je-
ziora Wielkie, winna być prowadzona w spo-
sób zapewniający maksymalne ograniczenie 
 

 

      zmian naturalnej rzeźby terenu i klifowego wy-
brzeża jeziora; 

4) wycinka istniejącego zadrzewienia, wymaga uzy-
skania zezwalającej decyzji administracyjnej wła-
ściwego organu. 

Rozdział 4 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury współczesnej 

§ 6. 1. W przypadku lokalizacji nowej zabudowy, 
winna ona respektować historyczną kompozycję 
przestrzenną, skalę i charakter zabudowy, zaś pod 
względem rozwiązań formy architektonicznej tej 
zabudowy należy w sposób harmonijny łączyć ją  
z lokalną tradycją budowlaną we wsi. Winna to 
być zabudowa małogabarytową, maksymalnie do 
3 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze (rów-
nież użytkowe), z dachami dwu- lub wielospadowy-
mi, naczółkowymi, mansardowymi, z wystawkami 
facjatkami, oknami dachowymi, pokrycie dachowe 
możliwie jednolite kolorystycznie. Zabudowę sy-
tuować kalenicą lub szczytem wzdłuż istniejących 
bądź wyznaczonych ciągów komunikacyjnych. 

2. Osoby prowadzące roboty budowlane i ziemne 
w razie ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy 
zabytku, obowiązane są zgodnie z art. 32 ust. 1 
ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami - niezwłocznie zawiadomić 
o tym Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków, jak również obowiązane są zabezpieczyć 
odkryty przedmiot i wstrzymać wszelkie roboty mo-
gące go uszkodzić lub zniszczyć do czasu wydania 
przez Konserwatora Zabytków odpowiednich zarzą-
dzeń. 

Rozdział 5 

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych 

§ 7. 1. Za przestrzeń publiczną w granicach ob-
szaru objętego planem uznaje się tereny dwóch 
dróg dojazdowych o symbolach KD-5 i KD-12, które 
stanowią połączenie osiedla z układem komunikacji 
zewnętrznej. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1: 

1) dopuszcza się realizację: 

a) sieci uzbrojenia technicznego, 

b) utwardzenia nawierzchni, 

c) obiektów małej architektury; 

2) zakazuje się realizacji: 

- masztów bazowych telefonii. 
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Rozdział 6 

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabu-
dowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensyw-

ności zabudowy 

§ 8. Ustala się dla obszaru objętego planem na-
stępujące linie zabudowy: 

1) w jednostce funkcjonalnej MN1, nieprzekra-
czalną linię zabudowy wyznacza się dla dzia-
łek Nr 1 i Nr 3, równolegle do linii brzegowej 
jeziora Wielkie, w odległości – 20m. Dla ze-
społu działek o numerach od 4 do 7 wyznacza 
się w odległości 6m od drogi dojazdowej 
oznaczonej 2KD-6 i 1KD-6; 

2) w jednostce funkcjonalnej MN2 bez dostępu 
bezpośredniego do jeziora, nieprzekraczalne 
linie zabudowy wyznacza się równolegle do 
projektowanych dróg dojazdowych, w odle-
głości 6m od 1KD-6 i 2KD-6 oraz w odległości 
5m od KD-12 i KD-10; 

3) W jednostce funkcjonalnej MN3 bez dostępu 
bezpośredniego do jeziora, nieprzekraczalne 
linie zabudowy wyznacza się równolegle do 
projektowanych dróg dojazdowych, w odle-
głości 6m od KD-5, oraz w odległości 5m od 
KD-12 i KD-10; 

4) w jednostce funkcjonalnej MN4, nieprzekra-
czalną linię zabudowy wyznacza się dla dzia-
łek Nr 1 i Nr 3 równolegle do linii brzegowej 
jeziora Wielkie w odległości – 20m. Dla zespo-
łu działek o numerach od 4 do 7 wyznacza się 
w odległości 6m od drogi dojazdowej KD-5  
i w odległości 5m od KD-10. 

§ 9. Ustala się: dla działek w jednostkach funk-
cjonalnych MN następujące wskaźniki:  

1) maksymalnie 30% powierzchni zabudowy w sto-
sunku do powierzchni działki; 

2) minimalnie 50% powierzchni biologicznie czyn-
nej w stosunku do powierzchni działki; 

3) maksymalnie 20% powierzchni komunikacji we-
wnętrznej utwardzonej, w tym miejsca parko-
wania, dziedzińce i dojazdy. 

§ 10. Parametry kształtowania zabudowy: 

1) ustala się: 

a) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych 
i rekreacji indywidualnej realizację maksy-
malnie do trzech kondygnacji nadziemnych, 
w tym z dopuszczeniem poddasza użytko-
wego, z możliwością podpiwniczenia, 

b) dla budynków towarzyszących realizację 
jednej kondygnacji nadziemnej, z dopuszcze-
niem poddasza użytkowego, z możliwością 
podpiwniczenia, 

c) dla budynków mieszkalnych jednorodzin-
nych, rekreacji indywidualnej i towarzyszą-
cych realizację dachów stromych, dwu- lub 
wielopołaciowych o nachyleniu połaci głów-
nych od 35o do 60o; 

2) dopuszcza się: 

a) w jednostkach funkcjonalnych MN 1 i MN 
4 dla budynków mieszkalnych i rekreacji 
indywidualnej realizację zamiast piwnic do-
datkowo jednej kondygnacji podziemnej lub 
sutereny, której wykorzystanie może być 
częściowo lub w całości na pomieszczenia 
przeznaczone na pobyt ludzi. 

Rozdział 7 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów  
lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych 
na podstawie odrębnych przepisów w tym górni-
czych, a także narażonych na niebezpieczeństwo 
powodzi oraz zagrożone osuwaniem się mas 

ziemnych 

§ 11. 1. W związku z lokalizacją terenu objętego 
planem w obszarze chronionego krajobrazu, obo-
wiązują ustalenia i zakazy zawarte w §§ 3 i 4 rozpo-
rządzenia Nr 3 Wojewody Lubuskiego z dnia 17 lute-
go 2005r. w sprawie obszarów chronionego krajo-
brazu, a między innymi: 

- zakazuje się: realizacji przedsięwzięć zna-
cząco oddziaływujących na środowisko. 

2. Na obszarze objętym planem występuje te-
ren powyrobiskowy eksploatacji piasku – jednost-
ka MN4, dz. Nr 2, dla którego: 

- ustala się: 

a) zaprzestanie eksploatacji, 

b) ukształtowanie terenu działki w nawiąza-
niu do terenu sąsiedniej działki, bez naru-
szania jej naturalnej rzeźby, z uwagi na bli-
skość klifowego brzegu jeziora. 

3. Na obszarze objętym planem nie występują 
tereny górnicze, a także narażone na niebezpieczeń-
stwo powodzi oraz zagrożone osuwaniem się mas 
ziemnych. 

Rozdział 8 

Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo-
ści objętych planem 

§ 12. 1. Wszelkie działania w granicach obszaru 
objętego planem poprzedzone zostaną dokonaniem 
podziału nieruchomości zgodnie z przebiegiem linii 
rozgraniczających tereny o różnym sposobie zago-
spodarowania, przedstawionym na rysunku planu. 

2. Wszelkie działania w granicach jednostek 
funkcjonalnych MN oraz RE, należy realizować na 
zasadach: 
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a) przyjętych w §4 niniejszej uchwały, 

b) przedstawionych na rysunku planu za po-
mocą ustalonych linii podziału na działki. 

Rozdział 9 

Szczególne zasady i warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,  

w tym zakaz zabudowy 

§ 13. 1. W zakresie ochrony powierzchni ziemi 
obowiązuje użytkowanie gruntów objętych planem  
zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwały. 

2. W jednostkach funkcjonalnych MN dopusz-
cza się łączenie i zagospodarowanie dwóch lub 
większej liczby działek, pod warunkiem realizacji 
ustaleń zawartych w § 9. 

Rozdział 10 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicznej 

oraz określenie ich powiązań z układem  
zewnętrznym 

§ 14. 1. W zakresie komunikacji dla obsługi jed-
nostek funkcjonalnych MN1, MN2 oraz RE, ustala 
się: 

a) układ dróg dojazdowych oznaczonych sym-
bolami KD-12,  KD-10, 1KD-6 i 2KD-6. 

b) poszerzenie wjazdów na działki z drogi 
1KD-6 i 2KD-6 przedstawione na rysunku 
planu linią przerywaną, oznaczającą ogro-
dzenie, 

c) zakończenie głównej drogi KD-10 placem 
manewrowym dla wozów strażackich i urzą-
dzeń infrastruktury technicznej (pompownia 
ścieków oznaczona symbolem PS). 

2. Dla obsługi jednostek funkcjonalnych MN3  
i MN4 - ustala się: układ dróg dojazdowych ozna-
czonych symbolami KD-12, KD-10 i KD-5. 

§ 15. 1. W zakresie infrastruktury technicznej dla 
obsługi osiedla w granicach terenu objętego pla-
nem:  

1) ustala się: 

a) dostawę wody z istniejącej stacji uzdatnia-
nia w Garbiczu, 

b) budowę sieci wodociągowej o średnicy 
ø90mm oznaczonej na rysunku planu W-1, 
W-2, W-3 i W-4, 

c) na sieci wodociągu zamontowanie hydrantów 
przeciwpożarowych nadziemnych o średnicy 
ø80mm, 

d) odprowadzenie ścieków sanitarnych poprzez 
rozbudowywany system kanalizacji sanitar-
nej w Garbiczu, 

e) budowę kanałów grawitacyjnych oznaczo-
nych symbolem KS oraz symbolem KS-P, 
rurociągu tłocznego oznaczonego symbo-
lem RT i pompowni ścieków oznaczonej 
symbolem PS, 

f) wody opadowe należy zatrzymać na terenie 
poszczególnych działek, rozsączyć w grun-
cie, 

g) odpady stałe należy gromadzić w pojemni-
kach na każdej działce. Wywóz specjalistycz-
nym taborem zgodnie z obowiązującymi re-
gulacjami prawnymi na terenie Gminy To-
rzym; 

2) dopuszcza się: 

a) możliwość zmiany średnic sieci wodocią-
gowej w następnych etapach projektowania, 
po uzyskaniu akceptacji Burmistrza Torzy-
mia, 

b) w okresie przejściowym, do czasu realiza-
cji systemu wodociągowego dopuszcza się 
możliwość budowy indywidualnych ujęć wo-
dy na poszczególnych działkach, 

c) możliwość zmiany średnic i trasy rurociągu 
tłocznego w następnych etapach projekto-
wania, po uzyskaniu akceptacji Burmistrza 
Torzymia, 

d) budowę szczelnych zbiorników bezodpły-
wowych na ścieki, usytuowanych w sposób 
umożliwiający docelowo włączenie odpływu 
ścieków z budynków do projektowanego 
systemu kanalizacyjnego. 

2. Dla obsługi terenu objętego planem w za-
kresie elektroenergetyki: 

1) ustala się: 

a) zarezerwowanie miejsca w pasach dróg 
dojazdowych KD dla zasilania kablowego 
SN i NN, 

b) lokalizację szafek kablowych przy granicy 
działek, 

c) lokalizację stacji transformatorowej na te-
renie oznaczonym symbolem EE. 

3. Dla obsługi terenu objętego planem w za-
kresie źródeł ciepła: 

1) zakazuje się: 

a) stosowania jako źródła energii, paliw i urzą-
dzeń do ich spalania, które nie spełniają 
wymagań przepisów o ochronie środowi-
ska naturalnego i nie zostały dopuszczone 
do użytkowania wymaganymi dokumenta-
mi. 
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Rozdział 11 

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów 

§ 16. 1. Ustala się: dotychczasowy sposób za-
gospodarowania terenu objętego planem, do cza-
su podjęcia decyzji o jego podziale i rozpoczęcia 
realizacji inwestycji. 

2. Dopuszcza się: na obszarze objętym planem, 
w terminie dogodnym dla inwestora realizację roz-
wiązań tymczasowych, nie będących obiektami bu-
dowlanymi, na zasadach, o których mowa w przepi-
sach odrębnych. 

Rozdział 12 

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

§ 17. Ustala się: 10% stawkę służącą naliczeniu 
opłaty wynikającej ze wzrostu wartości nierucho-

mości objętych planem. 

Dział III 

Przepisy końcowe 

§ 18. Tracą moc dotychczasowe ustalenia pla-
nu miejscowego zagospodarowania przestrzenne-
go terenu, uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/229/05 
z dnia 22 listopada 2005r. (Dziennik Urzędowy Wo-
jewództwa Lubuskiego z 23 stycznia 2006r. Nr 4, 
poz. 80) w zakresie określonym w § 2 niniejszej 
uchwały.  

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Torzymia. 

§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Bogdan Kuzyk 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XIX/129/08 
Rady Miejskiej w Torzymiu 
z dnia 24 września 2008r. 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XIX/129/08 
Rady Miejskiej w Torzymiu 
z dnia 24 września 2008r. 

 
Wykaz rozstrzygnięć dotyczących sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do pu-
blicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  

w Gminie Torzym – obręb Garbicz 

 
Rozstrzygnięcie Burmi-
strza w sprawie rozpa-

trzenia uwag 

Rozstrzygnięcie Rady 
Miejskiej w sprawie 
rozpatrzenia uwag 

Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko  
i imię, na-
zwa jed-
nostki or-

ganizacyjnej  
i adres 

zgłaszają-
cego uwagi 

Treść 
uwagi 

Oznaczenie 
nierucho-
mości, 

której doty-
czy uwaga 

Ustalenia  
projektu 
m.p.z.p. uwaga 

uwzględnio- 
na 

uwaga 
nie-

uwzględ-
niona 

uwaga 
uwzględnio- 

na 

uwaga 
nie-

uwzględ-
niona 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
  Nie wniesiono uwag do wyłożonego projektu zmiany planu. 

Załączniki - brak 
 

Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr XIX/129/08 
Rady Miejskiej w Torzymiu 
z dnia 24 września 2008r. 

 
Rozstrzygnięcie 

o sposobie realizacji zapisanych w planie inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
należą do zadań własnych gminy i zasad ich finan-
sowania, zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) 

1. W projekcie zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego terenu w Gminie 

Torzym – obręb Garbicz realizacja docelowych inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej będzie 
finansowana przez gminę, zgodnie z prognozą skut-
ków finansowych planu, która przyjmuje harmono-
gram działań planistyczno - inwestycyjnych i długo-
terminową, etapową realizację zagospodarowania 
terenu mieszkalno - rekreacyjnego nad jeziorem 
Wielkie. 

2. Ze względu na potrzebę zagospodarowania 
przez właścicieli i inwestorów atrakcyjnego terenu 
objętego zmianą planu pod funkcje zabudowy miesz-
kalnej i rekreacyjnej, uchwalenie przedmiotowej 
zmiany planu jest celowe i uzasadnione. 

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

 

1589 
 

UCHWAŁA NR XXVII/243/08 
RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE 

 
z dnia 29 września 2008r. 

 
w sprawie zmiany uchwały Nr XII/84/07 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 26 czerwca 2007r. w spra-

wie zasad obrotu nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne Gminy Szprotawa 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 13, art. 14, 
art. 15, art. 25, art. 34 ust. 6, art. 68 ust. 2, 3 oraz  
art. 23 ust. 1 pkt 7a, art. 37 ust. 3 i 4 ustawy z dnia  
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościa-
mi (t. j. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się zmianę w § 2 pkt 3, który 
po zmianie otrzymuje brzmienie: 

      „upoważnia się Burmistrza Szprotawy do wy-
konywania czynności związanych z obrotem 
nieruchomościami polegających na zbywaniu 
nieruchomości stanowiących mienie komunal-
ne Gminy Szprotawa w formie sprzedaży, za-
miany, darowizny i oddawania w użytkowanie 
wieczyste, a także oddawania nieruchomości 
w trwały zarząd, najem, użyczenie i dzierżawę 
na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na 
czas nieoznaczony, a także zawierania kolej-
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nych umów, których przedmiotem jest ta sama 
nieruchomość po umowie zawartej na czas 
oznaczony do 3 lat”. 

§ 2. Pozostałe paragrafy uchwały pozostają bez 
zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Szprotawy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Jan Chmielewski

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

1590 
 

UCHWAŁA NR XXIV/294/08 
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE 

 
z dnia 30 września 2008r. 

 
w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzinie 

 
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art.110 ust. 1 
ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecz-
nej (t. j. Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728) i § 11 sta-
tutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzinie 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXII/237/04 Rady Miejskiej 
w Świebodzinie z dnia 30 sierpnia 2004r. w spra-
wie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Świebodzinie (Dziennik Urzędowy Wojewódz-
twa Lubuskiego z 2004r. Nr 79, poz. 1220) oraz 
uchwały XLlX/449/06 Rady Miejskiej w Świebodzi-
nie z dnia 29 sierpnia 2006r. w sprawie zmian  
w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Świe-
bodzinie (Dziennik Urzędowy Województwa Lubu-
skiego z 2006r. Nr 75, poz. 1545) wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) § 1 i § 3 ust. 3 otrzymują brzmienie: 

      „§ 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebo-
dzinie zwany dalej ośrodkiem działa w szcze-
gólności na podstawie: 

      1. Zarządzenia Nr 6/90 Naczelnika Miasta i Gmi-
ny Świebodzin z dnia 14 maja 1990r. w spra-
wie powołania Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Świebodzinie. 

      2. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie 
zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 
z późn. zm.). 

      3. Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świad-
czeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 139, 
poz. 992 z późn. zm.).  

      4. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 
społecznej (t. j. Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728).  

      5. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finan-
sach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104  
z późn. zm.). 

      6. Ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy 
osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. 
Nr 192, poz. 1378 z późn. zm.) 

      7. Postanowień niniejszego statutu. 

     § 3. 3. Ośrodek realizuje zadania: 

a) własne o charakterze obowiązkowym, okre-
ślone w ustawie o pomocy społecznej, 

b) zlecone z zakresu administracji rządowej, 
określone w ustawie o pomocy społecz-
nej, 

c) z zakresu świadczeń rodzinnych, 

d) z zakresu wypłaty świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego i postępowania wobec 
dłużników alimentacyjnych, 

e) wynikające z gminnej strategii rozwiązy-
wania problemów Gminy Świebodzin ze 
szczególnym uwzględnieniem programów 
pomocy społecznej, profilaktyki i rozwią-
zywania problemów alkoholowych i in-
nych, których celem jest integracja osób 
i rodzin z grup szczególnego ryzyka,  

f) inne, przewidziane przepisami prawa”. 

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

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

Przewodniczący Rady 
Tomasz Olesiak 
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1591 
 

UCHWAŁA NR XXI/171/08 
RADY MIEJSKIEJ W TRZCIELU 

 
z dnia 30 września 2008r. 

 
w sprawie ustalenia wykazu miejscowości położonych na terenie Gminy Trzciel, w których pobierana 

jest opłata miejscowa 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ustawy  
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591  
z późniejszymi zmianami) oraz art. 17 ust. 5 usta-
wy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 121, 
poz. 844 z późniejszymi zmianami) oraz rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 18 grudnia 
2007r. w sprawie warunków, jakie powinna speł-
niać miejscowość, w której można pobierać opłatę 
miejscową (Dz. U. Nr 249, poz. 1851) Rada Miejska 
w Trzcielu, uchwala co następuje:  

§ 1. Ustala się wykaz miejscowości położonych 
na terenie gminy spełniających minimalne warunki 
klimatyczne, krajobrazowe oraz umożliwiające pobyt 
osób w celach turystycznych, wypoczynkowych 
lub szkoleniowych, w których pobierana jest opła-
ta miejscowa: 

1) Trzciel; 

2) Świdwowiec; 

3) Rybojad; 

4) Lutol Mokry; 

5) Jasieniec; 

6) Brójce; 

7) Bieleń. 

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

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

Przewodniczący Rady 
Tomasz Janeczek 

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

 
1592 

 
UCHWAŁA NR XXXIII/440/08 
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA 

 
z dnia 30 września 2008r. 

 
w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Zielonej Górze 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedno-
lity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Ulicy położonej w Zielonej Górze na Osie-
dlu Zdrojowym, stanowiącej dojazd z ulicy Źródla-
nej do 17 budynków mieszkalnych jednorodzin-
nych w zabudowie szeregowej, nadaje się nazwę: 
„Rusałki”. 

2. Szczegółowe położenie ulicy przedstawia ma-
pa stanowiąca załącznik do uchwały. 

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

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

Przewodniczący Rady 
Adam Urbaniak 

 

_______________________________________________ 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogło-
szone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, 
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, 
poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, z 2006r. Nr 17, 
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327  
i Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218. 
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Załącznik 
do uchwały Nr XXXII/440/08 

Rady Miasta Zielona Góra 
z dnia 30 września 2008r. 
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1593 
 

UCHWAŁA NR XXXIII/444/08 
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA 

 
z dnia 30 września 2008r. 

 
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za całodzienne wyżywienie w Bursie w Zielonej Górze 

 
Na podstawie art. 5 ust. 5a ustawy z dnia 7 września 
1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U.  
z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.1) i art. 92 ust. 1 
pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 
powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1592 z późn. zm.2) oraz § 66 ust. 3a rozporzą-
dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia  
7 marca 2005r. w sprawie rodzajów i szczegóło-
wych zasad działania placówek publicznych, wa-
runków pobytu dzieci i młodzieży w tych placów-
kach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej 
przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placów-
kach (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 52, poz. 467 
z późn. zm. 3) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W porozumieniu z dyrektorem Bursy w Zie-
lonej Górze, akceptuje się wysokość kosztów su-
rowca przeznaczonego na wyżywienie w Bursie  
w kwocie 11zł (słownie: jedenaście złotych) dzien-
nie. 

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

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

Przewodniczący Rady 
Adam Urbaniak 

 
_______________________________________________ 
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r. 
Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 z 2005r. Nr 17, poz. 141, 
Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, 
poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104 z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, 
poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, 
poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz.1280  
i Nr 181, poz.1292 oraz z 2008r. Nr 70, poz. 416 i Nr 145, poz. 917. 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogło-
szone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806,  
z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 oraz z 2007r. 
Nr 173, poz. 1218. 
3 Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zo-
stały ogłoszone w Dz. U. z 2005r. Nr 212, poz. 1767. 
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UCHWAŁA NR XXIV/180/08 
RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ 

 
z dnia 2 października 2008r. 

 
w sprawie nadania nazwy ulicy 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. Nadać nowo powstałej ulicy nazwę: Zaci-
sze. 

§ 2. Integralną część uchwały stanowi załącznik 
graficzny Nr 1. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta. 

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

Przewodniczący Rady 
Marek Tatarewicz 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XXIV/180/08 

Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą 
z dnia 2 października 2008r. 
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UCHWAŁA NR XXVIII/261/08 
RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE 

 
z dnia 3 października 2008r. 

 
w sprawie likwidacji Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szprotawie 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.), art. 36 i art. 43 
ust. 1, art. 53a ust. 2 i art. 60 ust. 4b ustawy z dnia 
30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej 
(t. j. Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 ze zm.) po zasię-
gnięciu opinii Wojewody oraz właściwych organów 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Postanawia się zlikwidować Miejski Samo-
dzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szpro-
tawie, zwany dalej zakładem. 

2. Dniem otwarcia likwidacji jest dzień wejścia 
w życie niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Osobom korzystającym dotychczas ze 
świadczeń zdrowotnych zakładu zapewnia się nie-
przerwanie i bez istotnego ograniczenia dostępności, 
warunków i jakości, poszczególne rodzaje usług 
medycznych, które będą świadczone przez Niepu-
bliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital  
z siedzibą w Szprotawie przy ul. Henrykowskiej Nr 1. 

2. Zakład, o którym mowa w ust. 1 przejmuje 
prawa i obowiązki likwidowanego zakładu w peł-
nym zakresie wynikającym z zadań jakie dotych-
czas realizował likwidowany zakład. 

§ 3. Zobowiązania i należności zakładu po jego 
likwidacji stają się zobowiązaniami i należnościami 
Gminy Szprotawy. 

§ 4. Mienie stanowiące własność zakładu i mie-
nie gminy użytkowane przez zakład zostanie przeka-
zane w formie dzierżawy podmiotowi, który będzie 
świadczył usługi medyczne na terenie Szprotawy. 

§ 5. 1. Czynności likwidacyjne wynikające z ni-
niejszej uchwały będą wykonywane przez likwida-
tora zakładu powołanego przez Burmistrza Szpro-
tawy. 

2. Do zadań likwidatora zakładu należy w szcze-
gólności: 

1) opracowanie harmonogramu likwidacji zakła-
du; 

2) zawiadomienie kontrahentów zakładu o otwar-
ciu likwidacji; 

3) zawiadomienie banków obsługujących zakład 
o otwarciu likwidacji; 

4) przeprowadzenie inwentaryzacji majątku zakła-
du i protokolarne przekazanie mienia, o którym 
mowa w § 4; 

5) sporządzenie bilansu na dzień otwarcia likwi-
dacji i dzień jej zakończenia; 

6) dokonanie czynności prawnych wynikających 
z kodeksu pracy wobec pracowników likwido-
wanego zakładu; 

7) zaspokojenie wierzycieli; 

8) zawieranie umów w zakresie niezbędnym dla 
likwidacji; 

9) dokonanie czynności związanych z wykreśle-
niem zakładu z właściwych rejestrów; 

10) wykonywanie innych czynności wynikających 
z przepisów prawa. 

3. Likwidator nie może bez zgody Gminy Szpro-
tawy zaciągać w imieniu zakładu nowych zobowią-
zań. 

4. Likwidator wykonuje prawa i obowiązki dy-
rektora zakładu w zakresie niezbędnym do zakoń-
czenia działalności zakładu. 

§ 6. 1. Termin zakończenia działalności MSP 
ZOZ w Szprotawie wyznacza się na pierwszy dzień 
roboczy przypadający po upływie trzech miesięcy 
od dnia, w którym niniejsza uchwała stała się pra-
womocna. 

2. Zakończenie czynności likwidacyjnych zakła-
du nastąpi w terminie do 31 grudnia 2010r. 

§ 7. Pracownicy zakładu wykonujący pracę na 
podstawie umów o pracę, zawartych na czas nie-
określony, z wyjątkiem pracowników, którzy do 
dnia zakończenia likwidacji zakładu złożyli wnioski 
o rozwiązanie stosunku pracy w związku z przej-
ściem na emeryturę lub rentę albo z innych przy-
czyn, stają się pracownikami nowo powstałego pod-
miotu w trybie art. 231 kodeksu pracy. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Szprotawy. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Jan Chmielewski 
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UCHWAŁA NR XXII/109/08 
RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY 

 
z dnia 9 października 2008r. 

 
w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęknicy 

 
Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.  
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się, co następu-
je: 

§ 1. Wprowadza się następujące zmiany do sta-
tutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęknicy uchwa-
lonego uchwałą Nr XVII/86/08 Rady Miejskiej w Łękni-
cy z dnia 31 marca 2008r. (Dziennik Urzędowy Wo-
jewództwa Lubuskiego z 2008r. Nr 42, poz. 819): 

1) w rozdziale 1 Postanowienia ogólne - zmienia 
się ust. 2 pkt 5, który po zmianach otrzymuje 
brzmienie: 

      „5. ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy 
osobom uprawnionym do alimentów”; 

2) w rozdziale 2 Cele i zadania - zmienia się treść 
ust. 6, który po zmianach otrzymuje brzmie-
nie: 

      „6. Ośrodek wykonuje zadania związane z re-
alizacją zadań wynikających z ustawy o świad-
czeniach rodzinnych oraz z ustawy o pomocy 
osobom uprawnionym do alimentów. Do reali-
zacji powyższych zadań utworzono w ośrodku 

komórkę organizacyjną do spraw świadczeń 
rodzinnych.”; 

3) w rozdziale 3 Zarządzenie i organizacja ośrodka 
pomocy społecznej zmienia się ust. 9 pkt 5 
ppkt 2, które po zmianie otrzymują brzmienie: 

      „2. w sprawach świadczeń rodzinnych oraz 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego”, 

      oraz zmienia się ust. 9 pkt 7, który po zmianie 
otrzymuje brzmienie: 

      „7. Decyzje administracyjne w sprawach świad-
czeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu ali-
mentacyjnego wydaje poza kierownikiem ośrod-
ka upoważniony przez burmistrza na wniosek 
kierownika, pracownik ośrodka”. 

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

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

Przewodniczący Rady 
Andrzej Marszałek
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UCHWAŁA NR XIX/106/08 
RADY GMINY PSZCZEW 

 
z dnia 10 października 2008r. 

 
w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedno-
lity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: 
Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 
Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 
Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, 
Nr 167, poz. 1759, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, 
Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, 
Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, 
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) w związku  
z art. 98a ust. 1 i ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jed-
nolity Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zmiana-
mi: Nr 281, poz. 2782, z 2005r. Nr 130, poz. 1087, 
Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006r. Nr 104, 
poz. 708, Nr 220, poz. 1600, Nr 220, poz. 1601,  
z 2007r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz.1218, z 2008r. 
Nr 59, poz. 369) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się stawkę procentową opłaty adia-
cenckiej w wysokości 25% różnicy między wartością 
jaką nieruchomość miała przed podziałem, a warto-
ścią jaką nieruchomość ma po podziale. 
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Pszczew. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni  
 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Konrad Kiona 
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UCHWAŁA NR XIX/108/08 
RADY GMINY PSZCZEW 

 
z dnia 10 października 2008r. 

 
zmieniająca uchwałę Nr XXV/196/05 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla 

uczniów 
 

Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 
1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, 
poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781,  
z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, 
poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400,  
Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, 
poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 42, poz. 273, 
Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, 
Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008r. Nr 70, 
poz. 416, Nr 145, poz. 917) uchwala się, co nastę-
puje: 

§ 1. W uchwale Rady Gminy Pszczew Nr XXV/ 
196/05 z dnia 31 marca 2005r. w sprawie regula-

minu udzielania pomocy materialnej dla uczniów 
w § 3 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

      „3) dochód miesięczny na członka rodziny ucz 
nia wyższy niż 200zł i nie przekraczający kwo-
ty, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 
12 marca 2004r. o pomocy społecznej - Dz. U. 
z 2008r. Nr 115, poz. 728 (III grupa)”. 

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

Przewodniczący Rady 
Konrad Kiona 
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Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych, w miarę posiadanych rezerw, można nabywać: 
- na podstawie nadesłanego zamówienia: w Zakładzie Obsługi Administracji Lubuskiego Urzędu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp.,  
ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. (0–95) 7115-210 

- w punkcie sprzedaży Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, codziennie w godz. 730 –  1530. 
Dzienniki Urzędowe wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu redakcji Dziennika Urzędowego, w bibliotece Lubuskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. oraz Delegaturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze – codziennie w godzinach pracy urzędu. 
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