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Załącznik  
do zarządzenia Nr 100/08 

Wojewody Lubuskiego 
z dnia 15 maja 2008r. 

 
Kalendarz wyborczy 

dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim 
i Rady Gminy Zabór zarządzonych na dzień 20 lipca 2008r. 

 
Termin wykonania 

czynności wyborczej 
Treść czynności 

do 21 maja 2008r. 

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia oraz ogłoszenie 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego zarządzenia Wojewody  
w sprawie wyborów uzupełniających oraz liczbę radnych wybieranych w okrę-
gach. 

do 31 maja 2008r. 

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji bur-
mistrza i wójta o granicy okręgu wyborczego, numerze i liczbie radnych wy-
bieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie: Miejskiej Komi-
sji Wyborczej w Krośnie Odrzańskim i Gminnej Komisji Wyborczej w Zaborze 
w wyborach uzupełniających, 

- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze o utworzeniu komi-
tetów wyborczych oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych. 

do 2 czerwca 2008r. 
- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Zielonej Górze kandydatów do Miej-
skiej Komisji Wyborczej w Krośnie Odrzańskim i Gminnej Komisji Wyborczej 
w Zaborze. 

do 5 czerwca 2008r. 
- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze Miejskiej Komisji 
Wyborczej w Krośnie Odrzańskim i Gminnej Komisji Wyborczej w Zaborze. 

do 20 czerwca 2008r. 
do godz. 2400 

- zgłaszanie Miejskiej Komisji Wyborczej w Krośnie Odrzańskim i Gminnej Ko-
misji Wyborczej w Zaborze list kandydatów na radnych w okręgu wyborczym. 

do 20 czerwca 2008r. 
- zgłaszanie Burmistrzowi Krosna Odrzańskiego i Wójtowi Gminy Zabór kandy-
datów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów 
wyborczych. 

do 29 czerwca 2008r. 

- powołanie przez Miejską Komisję Wyborczą w Krośnie Odrzańskim i Gminną 
Komisję Wyborczą w Zaborze obwodowej komisji wyborczej, 

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o nu-
merze i granicy obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie obwodowej 
komisji wyborczej. 

do 5 lipca 2008r. 

- rozplakatowanie obwieszczenia miejskiej komisji wyborczej i gminnej komisji 
wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych zawierających 
numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgło-
szeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów. 

do 6 lipca 2008r. - sporządzenie spisu wyborców w urzędzie gminy 
18 lipca 2008r. 
o godz. 2400 

- zakończenie kampanii wyborczej 

19 lipca 2008r. 
- przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborzych spisów wy-
borców 

20 lipca 2008r. 
godz. 600 - 2000  

- głosowanie 
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UCHWAŁA NR XXIX/154/08 
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SOLI 

 
z dnia 28 marca 2008r. 

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól dla terenu byłego 

zakładu ODRA, przyległych terenów parkowych oraz zabudowy mieszkaniowej położonej wzdłuż  
ulicy Wrocławskiej 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 ze zmianami) uchwala się, co następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego z przeznaczeniem tere-
nów pod funkcję: produkcyjno – techniczną, usłu-
gową i mieszkaniową z niezbędnymi drogami, ziele-
nią oraz infrastrukturą techniczną. 

2. Integralnymi częściami uchwały są: 

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

2) rozstrzygniecie dotyczące sposobu rozpatrze-
nia uwag do projektu planu, stanowiące za-
łącznik Nr 2; 

3) rozstrzygniecie o sposobie realizacji, zapisa-
nych w planie, inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które należą do zadań wła-
snych gminy oraz zasadach ich finansowania, 
stanowiące załącznik Nr 3. 

§ 2. Uchwała niniejsza jest zgodna z: 

1) uchwałą Nr LV/377/2006 Rady Miejskiej w No-
wej Soli z dnia 29 września 2006r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Nowa Sól dla terenu byłego zakładu ODRA, 
przyległych terenów parkowych oraz zabu-
dowy mieszkaniowej położonej wzdłuż ulicy 
Wrocławskiej; 

2) ustaleniami zmiany studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go miasta Nowa Sól uchwalonej uchwałą  
Nr X/58/2007 Rady Miejskiej w Nowej Soli  
z dnia 27 kwietnia 2007r. 

§ 3. 1. Plan wprowadza ustalenia dotyczące: 

1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgranicza-
jących tereny o różnym przeznaczeniu lub 
różnych zasadach zagospodarowania;  

2) zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

3) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego; 

4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

5) wymagań wynikających z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych; 

6) parametrów i wskaźników kształtowania za-
budowy oraz zagospodarowania terenu, w tym 
linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźni-
ki intensywności zabudowy; 

7) szczegółowych zasad i warunków scalania i po-
działu nieruchomości objętych planem miej-
scowym; 

8) szczególnych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, 
w tym zakaz zabudowy; 

9) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicz-
nej; 

10) sposobu i terminu tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzenia i użytkowania terenów; 

11) stawki procentowej, na podstawie której usta-
la się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4.  

2. Nie wprowadza się ustaleń dotyczących granic 
i sposobów zagospodarowania terenów lub obiek-
tów podlegających ochronie, ustalonych na pod-
stawie odrębnych przepisów, w tym terenów gór-
niczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo 
powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas 
ziemnych, ze względu na to, że nie występują na 
terenie objętym planem. 

§ 4. Ilekroć w ustaleniach niniejszej uchwały 
jest mowa o: 

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

2) rysunku planu – należy przez to rozumieć gra-
ficzny zapis planu przedstawiony na mapie  
w skali 1:1000, stanowiący załącznik do ni-
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niejszej uchwały; 

3) przepisach odrębnych – należy przez to rozu-
mieć aktualne w momencie realizacji niniej-
szej uchwały przepisy ustaw wraz z aktami 
wykonawczymi, normy branżowe oraz ogra-
niczenia w dysponowaniu terenem wynikają-
ce z prawomocnych decyzji administracyjnych; 

4) terenie – należy przez to rozumieć teren wy-
znaczony na rysunku planu liniami rozgrani-
czającymi i oznaczony symbolem sposobu 
użytkowania; 

5) tymczasowym sposobie zagospodarowania, 
urządzenia lub użytkowania terenu - należy 
przez to rozumieć dotychczasowe użytkowa-
nie terenu do czasu zagospodarowania zgod-
nie z przeznaczeniem ustalonym planem; 

6) uciążliwości – należy przez to rozumieć prze-
kroczenie standardów jakości środowiska,  
w tym zjawiska lub stany utrudniające życie 
albo dokuczliwe dla otaczającego terenu,  
a zwłaszcza hałas, wibracje, zanieczyszczenia 
powietrza i zanieczyszczenia odpadami, prze-
kraczające obowiązujące wielkości normowe; 

7) funkcji produkcyjno – technicznej – należy przez 
to rozumieć: przemysł, składy, bazy, budow-
nictwo z obiektami administracyjno – socjal-
nymi z dopuszczeniem obiektów i urządzeń 
infrastruktury technicznej; 

8) usługach – należy przez to rozumieć takie 
usługi, które służą zaspokojeniu potrzeb lud-
ności, tj.: handel – do 400m2 powierzchni 
sprzedaży z wyłączeniem tych terenów, dla 
których warunki zabudowy zostały określone 
inaczej, gastronomię, kulturę, edukację, opie-
kę zdrowotną, administrację i inne niewytwa-
rzające dóbr materialnych; 

9) ładzie przestrzennym – należy przez to rozu-
mieć takie ukształtowanie przestrzeni, które 
tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia  
w uporządkowanych relacjach wszelkie uwa-
runkowania i wymagania funkcjonalne, spo-
łeczno – gospodarcze, środowiskowe, kultu-
rowe oraz kompozycyjno – estetyczne. 

§ 5. 1. Następujące oznaczenia graficzne na ry-
sunku planu są obowiązującymi ustaleniami pla-
nu:  

1) linie rozgraniczające tereny o różnym prze-
znaczeniu lub różnych zasadach zagospoda-
rowania;  

2) nieprzekraczalne linie zabudowy, linie ograni-
czające obszar, na którym dopuszcza się reali-
zację obiektów kubaturowych; 

3) obowiązujące linie zabudowy, linie usytu-
owania obiektów budowlanych dotyczące lo-
kalizacji głównej bryły budynku; 

4) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabu-
dowy od granic terenu określonych liniami 
rozgraniczającymi oprócz uwidocznionych na 
rysunku planu winny być zgodne z przepisa-
mi szczególnymi; 

5) symbole określające przeznaczenie terenów. 

2. Pozostałe, nie wymienione w ust. 1 elemen-
ty rysunku planu, jak np. treść podkładu mapowe-
go, orientacyjne linie podziałów wewnętrznych, 
mają charakter informacyjny i nie są ustaleniami 
planu. 

Rozdział 2 

Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 
tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasa-

dach zagospodarowania 

§ 6. 1. Przedmiotem planu są regulacje określa-
jące warunki zagospodarowania terenów z ich 
przeznaczeniem na cele funkcji produkcyjno – tech-
nicznej, usługowej, mieszkaniowej, zieleni, infra-
struktury technicznej i komunikacji niezbędnej dla 
prawidłowego funkcjonowania terenów. 

2. Przy zagospodarowaniu wyodrębnionych te-
renów określonych na rysunku planu liniami roz-
graniczającymi, obowiązuje zasada bezkolizyjnego 
sąsiedztwa poszczególnych funkcji, których uciąż-
liwość nie może wykraczać poza granice działek na 
ten cel przeznaczonych. 

Rozdział 3 

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego 

§ 7. 1. W zakresie ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego ustala się: 

1) zachowanie i adaptację istniejącej zabudowy 
zgodnie z warunkami zawartymi w rozdziale 7; 

2) rehabilitację istniejącej zabudowy, przede 
wszystkim zabytkowej przewidzianej do adap-
tacji, obejmującą rewaloryzację budynków 
pod względem estetycznym i użytkowym, ce-
lem utrzymania ich we właściwym stanie tech-
nicznym; 

3) wprowadzenie nowej zabudowy w ściśle wy-
znaczonych ramach przypisanych dla każdego 
terenu; 

4) zachowanie linii zabudowy i gabarytów bu-
dynków, wielkości powierzchni zabudowy, wy-
sokości budynków i formy dachów; 

5) powiązanie projektowanych terenów komuni-
kacyjnych, zieleni i infrastruktury technicznej 
z elementami istniejącymi. 

2. Jako podstawową zasadę polityki parkingo-
wej dla terenów o funkcjach związanych z działal-
nością produkcyjno - techniczną i usługową, przyj-
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muje się uwarunkowanie, że przy zagospodaro-
waniu każdej działki winien być rozwiązany pro-
blem miejsc postojowych dla samochodów i ro-
werów w ilości zabezpieczającej potrzeby funkcji 
wynikających z przeznaczenia terenów.  

Rozdział 4 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego 

§ 8. 1. W zakresie ochrony środowiska ustala się: 

1) ochronę Głównego Zbiornika Wód Podziem-
nych Nr 302 o statusie najwyższej ochrony  
w granicach którego położone jest miasto 
Nowa Sól, w tym teren objęty planem miej-
scowym, poprzez uporządkowanie gospodar-
ki ściekowej: 

a) odprowadzenie ścieków bytowych i prze-
mysłowych zgodnie z ustaleniami zawar-
tymi w § 16 ust. 3, 

b) odprowadzenie ścieków opadowych, zgod-
nie z ustaleniami zawartymi w § 16 ust. 4, 

c) wyposażenie miejsc magazynowania su-
rowców i odpadów zawierających substan-
cje niebezpieczne w infrastrukturę tech-
niczną zapewniającą ochronę wód po-
wierzchniowych i podziemnych. 

2. Ochronę i modernizację kolektora podziem-
nego kanału Rudzianki, zakaz zrzutu ścieków do 
kanału oraz przebudowę i budowę nowego odcin-
ka kolektora w drodze dojazdowej KDD-1. 

3. Ochrona w maksymalnym stopniu istnieją-
cych drzewostanów. 

4. Zachowuje się na terenie parku pomnik przy-
rody – platan klonolistny pod Nr 214 (proponowa-
ny 57), który zaznaczono na rysunku planu (teren 
ozn. symb. ZP-1). 

Rozdział 5 

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

§ 9. 1. Na obszarze objętym planem występują 
następujące strefy ochrony konserwatorskiej, uwi-
docznione na rysunku planu: 

1) strefa A – pełnej ochrony konserwatorskiej; 

2) strefa OW – obserwacji archeologicznej, po-
krywająca się obszarowo ze strefą A. 

2. Obowiązuje ochrona prawna niżej wymie-
nionych obiektów wpisanych do rejestru zabyt-
ków: 

1) obiekt usługowy – oranżeria, ulica Muzealna 
(dz. Nr ewid. 122/13); 

2) obiekt usługowy – były budynek przedszkola 
„Odra”, ulica Muzealna 46 (dz. Nr ewid. 122/1). 

3. Dla obszaru strefy ochrony konserwatorskiej 
A ustala się: 

1) wszelkie prace i roboty przy zabytkach oraz 
prace archeologiczne i wykopaliskowe należy 
prowadzić wyłącznie za zezwoleniem Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków; 

2) projekty budowlane planowanych inwestycji 
należy uzgodnić z Wojewódzkim Konserwato-
rem Zabytków; 

3) na dokonywanie podziału terenu, a także zmian, 
przebudowy i remontów mających wpływ na 
zewnętrzną formę architektoniczną budynków 
i zagospodarowanie terenu należy uzyskać 
zezwolenie Lubuskiego Konserwatora Zabyt-
ków; 

4) montaż na elewacjach reklam i urządzeń tech-
nicznych za zezwoleniem Lubuskiego Konser-
watora Zabytków; 

5) planowane zmiany i prace nie mogą powo-
dować uszczerbku dla wartości obiektów hi-
storycznych i powinny zakładać ich zabezpie-
czenie oraz utrzymanie w jak najlepszym sta-
nie; 

6) zachowanie historycznej zabudowy zakładu 
Odra; 

7) przy realizacji inwestycji należy zachować hi-
storyczną bryłę obiektów, kompozycję elewa-
cji wraz z detalem architektonicznym; w razie 
konieczności wskazane jest przywrócenie hi-
storycznej formy budynków, zmienionych  
w wyniku wtórnej rozbudowy i przebudowy; 

8) zachowanie występujących wewnątrz obiek-
tów historycznych elementów konstrukcyj-
nych – kolumn i podciągów stropów; 

9)  dostosowanie nowej zabudowy do histo-
rycznej kompozycji przestrzennej poprzez do-
stosowanie formy, kolorystyki i użytych mate-
riałów; 

10) zbędnego podziału przestrzeni, należy zacho-
wać dla tego typu obiektów duże przestrzenie 
użytkowe; 

11) zachowanie nawierzchni o wartościach histo-
rycznych oraz elementy komponowanej zie-
leni; 

12) dopuszcza się rozbiórki w obiektach o bardzo 
złym stanie technicznym z zachowaniem cha-
rakterystycznych elewacji wraz z detalem ar-
chitektonicznym i elementów konstrukcyjnych; 

13) dopuszcza się nadanie budynkom produkcyj-
nym współczesnych funkcji; 

14) dopuszcza się grodzenia terenu w ramach 
jednostek z zakazem stosowania ogrodzeń peł-
nych; 



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                                  poz. 900 
Województwa Lubuskiego Nr 48 
 

3614 

15) zakazuje się realizacji obiektów w formie do-
minant architektonicznych np. wież; 

16) zakazuje się stosowania elewacji z paneli sta-
lowych i PCV oraz pokryć z blachy dachów-
kopodobnej. 

4. W strefie OW – obserwacji archeologicznej, 
osoby prowadzące roboty budowlane lub ziemne 
w razie odkrycia przedmiotu, co do którego istnie-
je przypuszczenie, że jest on zabytkiem, zobowią-
zane są: 

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

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

3) niezwłocznie zawiadomić o tym Lubuskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeśli 
nie jest to możliwe Prezydenta Nowej Soli. 

Rozdział 6 

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych 

§ 10. W celu właściwego kształtowania prze-
strzeni publicznych, które stanowią tereny dróg 
publicznych, tereny usług publicznych, teren ziele-
ni urządzonej zaleca się: 

1) obsadzanie ulic drzewami; 

2) stosowanie małej architektury; 

3) stosowanie nośników reklamowych w formie 
zorganizowanej i ujednoliconej co do wielko-
ści i wyrazu plastycznego z zakazem lokaliza-
cji reklam wielkogabarytowych. 

Rozdział 7 

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

ności zabudowy 

§ 11. 1. Wyznacza się teren oznaczony symbo-
lem MW – funkcja mieszkaniowa wielorodzinna, 
dla którego:  

1) ustala się: 

a) adaptację istniejących budynków z możli-
wością remontów i przebudowy przy za-
chowaniu ich gabarytów oraz istniejącego 
charakteru, 

b) utrzymanie istniejącej formy architekto-
nicznej wraz z układem kompozycyjnym, 
elewacji, detalem architektonicznym oraz 
stolarką okienną i drzwiową, pokrycia da-
chów, 

c) utrzymanie istniejących wjazdów; 

2) dopuszcza się: 

a) uzupełnienie zabudowy garażowej i go-
spodarczej z dostosowaniem nowej zabu-
dowy do gabarytów i formy architektonicz-
nej do zabudowy sąsiedniej, 

b) możliwość przebudowy poddaszy na cele 
mieszkalne, 

c) komunikację wewnętrzną zapewniającą 
obsługę terenu; 

3) zakazuje się: 

a) nadbudowy budynków. 

2. Wyznacza się teren oznaczony symbolem  
M, U – funkcja mieszkaniowa i usług, dla którego: 

1) ustala się: 

a) adaptację istniejących budynków z możli-
wością remontów i przebudowy związanej 
z poprawą funkcji budynków, 

b) dla budynku Nr 2 przy ulicy Topolowej 
utrzymanie istniejącej zabudowy w jej 
obecnych gabarytach oraz istniejącej for-
my architektonicznej wraz z układem kom-
pozycyjnym elewacji, detalem architekto-
nicznym, stolarką okienną i drzwiową, po-
krycia dachu; 

2) dopuszcza się: 

a) lokalizację garaży, 

b) możliwość lokalizacji zabudowy uzupełnia-
jącej, 

c) komunikację wewnętrzną zapewniającą 
obsługę terenu. 

3. Wyznacza się teren oznaczony symbolem 
MW, U – funkcja mieszkaniowa wielorodzinna i us-
ług, dla którego: 

1) ustala się: 

a) adaptację istniejących budynków z możli-
wością remontów i przebudowy przy za-
chowaniu ich gabarytów; 

2) dopuszcza się: 

a) zmianę funkcji mieszkaniowej na usługo-
wą w parterze istniejących budynków, 

b) budowę garaży, 

c) komunikację wewnętrzną zapewniającą 
obsługę terenu; 

3) zakazuje się: 

a) nadbudowy budynków. 

4. Wyznacza się tereny oznaczone symbolem 
U, M-1 i U, M-2 – funkcja usługowa z dopuszcze-
niem funkcji mieszkaniowej, dla których: 

1) ustala się: 
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a) adaptację istniejącej zabudowy z możliwo-
ścią remontów i przebudowy przy zacho-
waniu ich gabarytów, 

b) dobudowę lub budowę nowych obiektów 
kubaturowych, wys. zabudowy do 2 kon-
dygnacji nadziemnych, wysokość górnej 
krawędzi elewacji do 9,0m,  

c) dla budynku zlokalizowanego na terenie  
U, M-2 utrzymanie istniejącej formy archi-
tektonicznej wraz z układem kompozycyj-
nym elewacji, detalem architektonicznym 
oraz stolarką okienną i drzwiową, pokrycia 
dachu; 

2) dopuszcza się: 

a) zmianę funkcji lub rozszerzenie o gastro-
nomię lub administrację, 

b) modernizację budynków istniejących w za-
kresie uzgodnionym z Lubuskim Wojewódz-
kim Konserwatorem Zabytków; 

3) zakazuje się: 

a) nadbudowy budynków, 

b) usług komunikacji, warsztatów samocho-
dowych, 

c) wprowadzenia na tereny działalności usłu-
gowej powodującej uciążliwości dla dzia-
łek sąsiednich bądź szkodliwości dla śro-
dowiska naturalnego. 

5. Wyznacza się teren oznaczony symbolem 
UZ – teren usług zdrowia, dla którego: 

1) ustala się: 

a) adaptację istniejącego budynku z możli-
wością remontów; 

2) dopuszcza się: 

a) budowę nowego obiektu kubaturowego  
o funkcji usługowej z dopuszczeniem funkcji 
mieszkaniowej, nawiązującego architektu-
rą do zabudowy o charakterze zabytko-
wym; 

3) zakazuje się: 

a) przebudowy i rozbudowy budynku. 

6. Wyznacza się tereny oznaczone symbolem 
U, M, ZP-1; U, M, ZP-2; U, M, ZP-3 – funkcja usłu-
gowa z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej  
z zielenią towarzyszącą, dla których: 

1) ustala się: 

a) adaptację istniejących budynków z możli-
wością remontów i przebudowy przy za-
chowaniu ich gabarytów i istniejącego cha-
rakteru zabudowy, 

b) utrzymanie istniejącej formy architekto-

nicznej wraz z układem kompozycyjnym 
elewacji, detalem architektonicznym oraz 
stolarką drzwiową i okienną, która powin-
na odtwarzać historyczny podział, materia-
ły wykończenia zewnętrznego, pokrycia da-
chu, 

c) modernizację budynków istniejących w za-
kresie uzgodnionym z Lubuskim Wojewódz-
kim Konserwatorem Zabytków, 

d) zachowanie i ochronę istniejącej zieleni, 

e) na terenie oznaczonym symbolem U, M, ZP-3 
dobudowę lub budowę nowego obiektu 
kubaturowego nawiązującego architekturą 
do elewacji budynków sąsiednich, wysokość 
zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych, 
dachy więźbowe mansardowe dwu- lub wie-
lospadowe; 

2) dopuszcza się: 

a) możliwość rozszerzenia lub zmiany funkcji 
na administrację, 

b) na terenie oznaczonym symbolem U, M, ZP-2 
rozbiórkę muru w całości lub w części; 

3) zakazuje się: 

a) pokrycia dachów blachą, 

b) wprowadzenia na tereny działalności usłu-
gowej powodującej uciążliwości dla działek 
sąsiednich bądź szkodliwości dla środowi-
ska naturalnego. 

7. Wyznacza się tereny oznaczone symbolem 
U, P, M-1; U, P, M-2; U, P, M-3; U, P, M-4 – funkcja 
usługowa z dopuszczeniem funkcji produkcyjno  
– technicznej i funkcji mieszkaniowej, dla których: 

1) ustala się: 

a) adaptację istniejącej zabudowy z możliwo-
ścią remontów i przebudowy obiektów nie 
przedstawiających wartości historycznych, 

b) utrzymanie istniejącej formy architekto-
nicznej wraz z układem kompozycyjnym 
elewacji, detalem architektonicznym oraz 
stolarką drzwiową i okienną, pokrycia da-
chu; 

2) dopuszcza się: 

a) dobudowę, nadbudowę lub budowę no-
wego obiektu kubaturowego, nawiązują-
cego architekturą do zabudowy o charak-
terze zabytkowym; 

3) zakazuje się: 

a) wprowadzenia na tereny działalności pro-
dukcyjnej, składowej i magazynowej po-
wodującej uciążliwości dla działek sąsied-
nich bądź szkodliwości dla środowiska na-
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turalnego. 

8. Wyznacza się teren oznaczony symbolem U, P 
– funkcja usługowa z dopuszczeniem funkcji 
produkcyjno – technicznej, dla którego: 

1) ustala się: 

a) adaptację istniejącej zabudowy z możliwo-
ścią przebudowy; 

2) dopuszcza się: 

a) zmianę funkcji lub rozszerzenie o gastro-
nomię, hurtownie spożywczą lub admini-
strację, 

b) modernizację budynków istniejących;  

3) zakazuje się: 

a) nadbudowy budynków, 

b) lokalizacji obiektów handlowych o po-
wierzchni sprzedaży powyżej 400m2, 

c) wprowadzenia na teren działalności pro-
dukcyjnej, składowej i magazynowej po-
wodującej uciążliwości dla działek sąsied-
nich bądź szkodliwości dla środowiska na-
turalnego. 

9. Wyznacza się tereny oznaczone symbolem 
P, U – funkcja produkcyjno – techniczna z dopusz-
czeniem funkcji usługowej, dla których: 

1) ustala się: 

a) adaptację istniejącej zabudowy z możliwo-
ścią rozbudowy i przebudowy lub wybu-
rzenie istniejących obiektów nie przedsta-
wiających wartości historycznych, 

b) wysokość zabudowy projektowanej od 4,0 do 
13,5m licząc od średniego poziomu terenu 
do dolnej krawędzi gzymsu lub okapu da-
chu, 

c) nowo projektowana zabudowa winna har-
monizować pod względem kubatury, formy 
architektonicznej, linii zabudowy do zabu-
dowy o charakterze zabytkowym przewi-
dzianej do adaptacji, 

d) stosowanie nowoczesnych proekologicz-
nych technologii produkcji, 

e) z uwagi na przebieg istniejącej sieci ka-
blowej 20kV wszelkie inwestycje i zmiany 
wymagają uzyskania warunków technicz-
nych od operatora sieci; 

2) dopuszcza się: 

a) lokalizację obiektów handlowych o po-
wierzchni sprzedaży od 400m2 do 2000m2, 

b) funkcję mieszkaniową dla właścicieli dzia-
łek z wykluczeniem wolnostojących bu-
dynków mieszkalnych, 

c) lokalizację obiektów towarzyszących bu-
dynkom podstawowym, 

d) realizację komunikacji wewnętrznej; 

3) zakazuje się: 

a) wprowadzenia na tereny działalności pro-
dukcyjnej, składowej i magazynowej powo-
dującej uciążliwości dla działek sąsiednich 
bądź szkodliwości dla środowiska natural-
nego. 

10. Wyznacza się teren oznaczony symbolem 
U-P – funkcja usługowo - produkcyjna, dla którego: 

1) ustala się: 

a) adaptację istniejącego budynku z możli-
wością remontów i przebudowy przy za-
chowaniu jego gabarytu, 

b) utrzymanie istniejącej formy architekto-
nicznej wraz z układem kompozycyjnym 
elewacji, detalem architektonicznym i sto-
larką, pokrycia dachu; 

2) dopuszcza się: 

a) zmianę funkcji lub rozszerzenie o rzemio-
sło usługowe; 

3) zakazuje się: 

a) nadbudowy budynku, 

b) wprowadzenia na teren działalności pro-
dukcyjnej, składowej i magazynowej powo-
dującej uciążliwości dla działek sąsiednich 
bądź szkodliwości dla środowiska natural-
nego. 

11. Wyznacza się teren oznaczony symbolem 
UO-1 – funkcja usług oświaty, dla którego: 

1) ustala się: 

a) adaptację istniejących budynków szkoły  
z możliwością remontów i przebudowy przy 
zachowaniu ich gabarytów oraz istniejące-
go charakteru, 

b) utrzymanie istniejącej formy architekto-
nicznej wraz z układem kompozycyjnym 
elewacji, detalem architektonicznym oraz 
stolarką okienną i drzwiową, pokrycia da-
chów; 

2) dopuszcza się: 

a) zmianę funkcji budynku na mieszkalną lub 
innego rodzaju usługi; 

3) zakazuje się: 

a) rozbudowy i nadbudowy istniejącej zabu-
dowy zabytkowej, 

b) budowy budynków gospodarczych i gara-
żowych. 
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12. Wyznacza się teren oznaczony symbolem 
UO-2 – funkcja usług oświaty, dla którego: 

1) ustala się: 

a) adaptację istniejącego budynku przedszko-
la z możliwością remontów i przebudowy 
przy zachowaniu istniejącego charakteru 
zabudowy, 

b) utrzymanie istniejącego charakteru bu-
dynku i jego gabarytu. 

13. Wyznacza się teren oznaczony symbolem 
UO-3 – funkcja usług oświaty, dla którego: 

1) ustala się: 

a) adaptację istniejącego budynku szkoły  
z możliwością remontów i przebudowy 
przy zachowaniu jego gabarytu oraz istnie-
jącego charakteru, 

b) utrzymanie istniejącej formy architekto-
nicznej wraz z układem kompozycyjnym 
elewacji, detalem architektonicznym i sto-
larką okienną i drzwiową, pokrycia dachu; 

2) dopuszcza się: 

a) zmianę funkcji budynku na mieszkalną lub 
innego rodzaju usługi, 

b) budowę nowego obiektu kubaturowego  
o funkcji usługowej z dopuszczeniem 
funkcji mieszkaniowej, nawiązującego ar-
chitekturą do zabudowy o charakterze za-
bytkowym; 

c) dobudowę klatki schodowej i/lub windy 
zewnętrznej od strony południowej, 

d) wysunięcie poza obowiązującą i nieprze-
kraczalną linię zabudowy zadaszeń, oka-
pów, balkonów, wykuszy i wieżyczki na 
głębokość nie większą niż 1,30m, w uzgod-
nieniu z Lubuskim Wojewódzkim Konser-
watorem Zabytków; 

3) zakazuje się: 

a) rozbudowy i nadbudowy budynku. 

14. Wyznacza się tereny oznaczone symbolem 
ZP-1, ZP-2 – tereny zieleni urządzonej, parku miej-
skiego, dla których: 

1) ustala się: 

a) zachowanie i ochronę zieleni wysokiej, 

b) uzupełnienie zieleni nowymi nasadzenia-
mi, 

c) realizację ciągów pieszych z placykami wy-
poczynkowymi, 

d) realizację urządzeń rekreacyjnych; 

2) dopuszcza się: 

a) lokalizację obiektów i urządzeń małej ar-
chitektury. 

15. Wyznacza się tereny oznaczone symbolem 
ZP-3 – tereny zieleni urządzonej, dla których: 

1) ustala się: 

a) ukształtowanie terenu i nasadzenie zieleni 
niskiej i wysokiej. 

16. Wyznacza się tereny oznaczone symbolem 
E – tereny istniejących stacji energetycznych. 

17. Wyznacza się teren oznaczony symbolem 
EE – teren projektowanej stacji energetycznej: 

1) ustala się lokalizację stacji transformatorowej. 

18. Wyznacza się teren oznaczony symbolem 
EG – teren głównej rozdzielni energetycznej, dla 
którego: 

1) ustala się: 

a) modernizację istniejącej stacji transforma-
torowo - rozdzielczej 20kV, 

b) wysokość zabudowy projektowanej do 3 kon-
dygnacji, przy wysokości kondygnacji mak-
symalnie 4,0m, 

c) nowa zabudowa winna być zharmonizo-
wana z zabudową o charakterze zabytko-
wym przewidzianą do adaptacji; 

2) dopuszcza się: 

a) wyburzenie istniejącego obiektu nieprzed-
stawiającego wartości historycznych, 

b) zmianę funkcji budynku na produkcyjno  
- usługową. 

19. Wyznacza się teren oznaczony symbolem 
WS, ZN – teren wód powierzchniowych i skarp. 

Zachowuje się istniejący ciek wodny ze skarpami 
bez zmian w użytkowaniu. 

20. Wyznacza się teren oznaczony symbolem 
KK – teren komunikacji kolejowej – teren istnieją-
cej bocznicy kolejowej. 

Dopuszcza się komunikację kołową. 

21. Wyznacza się teren oznaczony symbolem 
IZ – teren zamknięty wyłączony z ustaleń niniejszej 
uchwały. 

Ustalenia zasad lokalizacji inwestycji w tym obsza-
rze pozostaje w gestii wojewody zgodnie z przepi-
sami odrębnymi. 

Rozdział 8 

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości objętych planem miejscowym 

§ 12. 1. Ustala się podział działek w celu wy-
dzielenia terenów według linii rozgraniczających 
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zgodnie z ustaleniami i rysunkiem planu. 

2. Dopuszcza się podział nieruchomości pod 
warunkiem zachowania terenu niezbędnego dla 
funkcjonowania samodzielnej działki lub popra-
wienia zagospodarowania istniejącej działki. 

3. Dopuszcza się dokonywanie scaleń gruntów 
w granicach terenów oznaczonych tym samym 
symbolem literowym oraz w obrębie dróg. 

Rozdział 9 

Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym za-

kaz zabudowy 

§ 13. Należy przestrzegać zasad zagospodaro-
wania na obszarze objętym opieką konserwatorską 
i w obrębie zbiornika wód podziemnych, zgodnie  
z przepisami szczególnymi. 

§ 14. Ustala się szczególne warunki zagospo-
darowania terenów w zakresie obowiązku zapew-
nienia dostępności terenów i obiektów osobom 
niepełnosprawnym: 

1) przejścia piesze należy projektować w pozio-
mie jezdni z różnicami poziomów niwelowa-
nymi pochylniami o nachyleniu zgodnym  
z obowiązującymi przepisami; 

2) realizacja ustaleń planu w zakresie zagospo-
darowania terenów oraz rozwiązań architek-
tonicznych i technicznych winna uwzględnić 
potrzeby osób niepełnosprawnych. 

Rozdział 10 

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

§ 15. 1. Wyznacza się teren komunikacji koło-
wej oznaczony symbolem KDG – fragment ulicy 
Wrocławskiej, dla którego: 

1) ustala się:  

a) klasa ulicy – ulica publiczna główna, 

b) linie rozgraniczające jak w stanie istnieją-
cym, 

c) parametry techniczne ulicy bez zmian, 

d) zachowanie istniejących zjazdów i dojaz-
dów do nieruchomości; 

2) dopuszcza się: 

a) modernizację ulicy, 

b) przebudowę infrastruktury technicznej. 

2. Wyznacza się teren komunikacji kołowej ozna-
czony symbolem KDL – ulica Topolowa i fragment 
ulicy Muzealnej, dla którego: 

1) ustala się: 

a) klasa ulicy – ulica publiczna lokalna, 

b) linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem 
planu, 

c) parametry techniczne ulicy bez zmian, 

d) zachowanie istniejących zjazdów i dojaz-
dów do nieruchomości; 

2) dopuszcza się: 

a) modernizację ulicy, 

b) przebudowę infrastruktury technicznej. 

3. Wyznacza się tereny komunikacji kołowej 
oznaczone symbolem KDD-1, dla których: 

1) ustala się: 

a) klasa ulic – ulice publiczne dojazdowe, 

b) linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem 
planu, 

c) parametry techniczne ulicy bez zmian, 

d) zachowanie istniejących zjazdów i dojaz-
dów do nieruchomości, 

e) utrzymanie istniejących parkingów; 

2) dopuszcza się: 

a) modernizację ulicy, 

b) przebudowę infrastruktury technicznej, 

c) możliwość urządzenia parkingu dostępne-
go z ulicy w miejscu uwidocznionym na 
rysunku planu. 

4. Wyznacza się tereny komunikacji kołowej 
oznaczone symbolem KDD-2, dla których: 

1) ustala się: 

a) klasa ulic – ulice publiczne dojazdowe, 

b) szerokość w liniach rozgraniczających od  
9 do 12m, 

c) szerokość jezdni 7m, 

d) chodniki obustronne, 

e) dostępność jezdni bez ograniczeń. 

5. Wyznacza się tereny komunikacji kołowej 
oznaczone symbolem KDW, dla których: 

1) ustala się: 

a) klasa ulic – ulice wewnętrzne dojazdowe, 

b) linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem 
planu, 

c) parametry techniczne ulic bez zmian; 

2) dopuszcza się: 

a) modernizację ulicy. 

6. Wyznacza się tereny komunikacji oznaczony 
symbolem KGW – ciągi komunikacyjne gospodar-
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cze, wewnętrzne, dla których: 

1) ustala się: 

a) linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem 
planu, 

b) dostępność jezdni bez ograniczeń. 

7. Wyznacza się tereny ciągów pieszych ozna-
czone symbolem KX, dla których: 

1) ustala się: 

a) linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem 
planu; 

2) dopuszcza się: 

a) wjazd dla właścicieli działek. 

8. Wyznacza się tereny komunikacji kołowej 
oznaczony symbolem KDR – rezerwa terenu pod 
ulicę dojazdową ozn. symb. KDD-1, dla którego: 

1) ustala się: 

a) linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem 
planu; 

2) dopuszcza się: 

a) zmianę przeznaczenia terenu na funkcję 
produkcyjno – techniczną. 

§ 16. 1. Ustala się następujące ogólne zasady 
uzbrojenia terenów: 

1) sieci uzbrojenia technicznego terenu należy 
prowadzić w obrębie linii rozgraniczających 
ulic i ciągów komunikacji pieszej; 

2) wszelkie inwestycje i zmiany w zakresie za-
opatrzenia w wodę, gaz, energię elektryczną  
i odprowadzenia ścieków wymagają uzyska-
nia warunków technicznych od właściwych 
dysponentów sieci; 

3) przy projektowaniu nowych inwestycji należy 
unikać kolizji z istniejącymi elementami infra-
struktury technicznej; w przypadku kolizji pro-
jektowanego zagospodarowania należy ist-
niejącą sieć przenieść zgodnie z warunkami 
określonymi w przepisach szczególnych po 
uzgodnieniu z właściwym operatorem sieci;  

4) dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń in-
frastruktury technicznej na innych niż wymie-
nione w pkt 1 terenach, o ile nie zostaną za-
kłócone podstawowe funkcje tych terenów 
oraz wydzielenie działki niezbędnej do obsłu-
gi tych urządzeń. 

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę: 

1) ustala się: 

a) zaopatrzenie w wodę do celów bytowych  
i przemysłowych z istniejącej sieci miej-
skiej poprzez jej rozbudowę, 

b) należy zapewnić zaopatrzenie w wodę do 
celów przeciwpożarowych; 

2) dopuszcza się: 

a) rozbudowę, modernizację istniejących sie-
ci na terenach zainwestowanych, 

b) zaopatrzenie w wodę do celów przemy-
słowych z ujęć zakładowych poprzez roz-
budowę istniejącego systemu, 

c) likwidację istniejących studni, zgodnie z prze-
pisami odrębnymi. 

3. W zakresie odprowadzenia ścieków byto-
wych i przemysłowych 

1) ustala się: 

a) odprowadzenie ścieków bytowych do 
oczyszczalni miejskiej, 

b) odprowadzenie ścieków przemysłowych do 
oczyszczalni miejskiej po uprzednim ich 
podczyszczeniu. 

4. W zakresie odprowadzenia ścieków opado-
wych 

1) ustala się: 

a) odprowadzenia wód opadowych i rozto-
powych do istniejącej i projektowanej sieci 
kanalizacji deszczowej, 

b) objęcie systemami odprowadzającymi ścieki 
opadowe i roztopowe wszystkich terenów 
zabudowanych i utwardzonych; 

2) dopuszcza się: 

a) odprowadzenie wód opadowych i rozto-
powych po wstępnym ich podczyszczeniu 
do istniejących cieków wodnych. 

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz: 

1) ustala się: 

a) rozbudowę i budowę sieci średniego ci-
śnienia na tereny zabudowy wyznaczonej 
planem, pod warunkiem zachowania stref 
kontrolowanych od gazociągów, zgodnie  
z przepisami odrębnymi w zakresie sieci 
gazowych, 

b) zaopatrzenie w gaz z sieci miejskiej, po-
przez rozbudowę istniejącego systemu; 

2) dopuszcza się: 

a) możliwość wydzielenia działki pod stację 
redukcyjną II° wg potrzeb w uwzględnieniu 
z zarządcą sieci. 

6. W zakresie zaopatrzenia w ciepło: 

1) ustala się poprzez wykorzystanie istniejącej 
miejskiej infrastruktury ciepłowniczej i jej roz-
budowę oraz ze źródeł własnych z zastoso-
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waniem proekologicznych nośników energii. 

7. W zakresie gromadzenia i usuwania odpa-
dów 

1) ustala się: 

a) gromadzenie odpadów stałych w pojem-
nikach usytuowanych na posesjach, a na-
stępnie wywóz do bazy przeładunkowej  
i składowisko odpadów, 

b) stosowanie przez wytwórców odpadów 
rozwiązań prowadzących do minimalizacji 
ich ilości i szkodliwości w miejscu wytwa-
rzania oraz prowadzenia działań umożli-
wiających w pierwszej kolejności powtór-
ne wykorzystanie wytworzonych odpadów 
opakowaniowych, niebezpiecznych i innych; 

2) dopuszcza się: 

a) wywóz odpadów do unieszkodliwienia  
w legalnie funkcjonujących urządzeniach 
(składowiska, spalarnie).  

8. W zakresie telekomunikacji i zaopatrzenia  
w energię elektryczną: 

1) ustala się: 

a) zasilanie odbiorców kablową siecią roz-
dzielczą 0,4kV z istniejących stacji trans-
formatorowych 20/0,4kV oraz z planowa-
nej stacji transformatorowej o mocy do-
stosowanej do potrzeb odbiorcy na terenie 
oznaczonym symbolem EE o wym. 7x6m, 

b) planowaną stację zasilić z istniejącej na te-
renie kablowej sieci rozdzielczej 20kV  
w sposób uzgodniony z operatorem sieci, 

c) modernizację istniejącej głównej stacji 
transformatorowo – rozdzielczej 20kV zlo-
kalizowanej na terenie ozn. symbolem EG 
z uwagi na poszerzenie drogi dojazdowej 
ozn. symb. KD, 

d) oświetlenie drogowe z istniejącego syste-
mu poprzez jego rozbudowę i moderni-

zacje, zgodnie z warunkami przyłączenia, 

e) zasilanie odbiorców telefonicznych kablo-
wą siecią telekomunikacyjną; 

2) dopuszcza się: 

a) przebudowę istniejącej sieci kablowej zwią-
zanej z usunięciem ewentualnych kolizji, 

b) możliwość wydzielenia dalszych działek 
pod urządzenia elektroenergetyczne, wg po-
trzeb. 

Rozdział 11 

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

§ 17. 1. Obszar objęty planem do czasu jego za-
gospodarowania zgodnie z ustaleniami niniejszej 
uchwały może być wykorzystywany w sposób do-
tychczasowy. 

2. Zakazuje się lokalizacji nowych obiektów 
tymczasowych w tym kiosków. 

Rozdział 12 

Stawka procentowa służąca naliczeniu jednora-
zowej opłaty 

§ 18. Stosownie do art. 15 ust. 2 pkt 12 oraz 
art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym ustala się 30% stawkę służą-
cą naliczeniu opłaty od wzrostu wartości nieru-
chomości dla wszystkich terenów objętych pla-
nem. 

Rozdział 13 

Przepisy końcowe 

§ 19. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
się Prezydentowi Miasta. 

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

Przewodniczący Rady 
Piotr Szyszko 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XXIX/154/08 
Rady Miejskiej w Nowej Soli 

z dnia 28 marca 2008r. 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XXIX/154/08 
Rady Miejskiej w Nowej Soli 

z dnia 28 marca 2008r. 

Rozstrzygnięcie  
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go miasta Nowa Sól dla terenu byłego zakładu 
ODRA, przyległych terenów parkowych oraz za-
budowy mieszkaniowej położonej wzdłuż ulicy 

Wrocławskiej 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) 
oraz w nawiązaniu do rozstrzygnięcia Prezydenta 
Miasta Nowej Soli z dnia 6 marca 2008r. w spra-
wie rozpatrzenia uwag wniesionych do wymienio-
nego wyżej projektu planu miejscowego w okresie 
jego wyłożenia do publicznego wglądu, Rada 
Miejska w Nowej Soli rozstrzyga, co następuje: 

Uwzględnia się uwagę wniesioną do projektu pla-
nu miejscowego 

Pan Bogdan Żuber 
Różanówka 
67-112 Siedlisko 

Uwaga z dnia 31 stycznia 2008r., data wpływu  
12 luty 2008r. 

Treść uwagi: wniosek dotyczy warunków zabudo-
wy działki Nr 123/8 i 123/9 przy ulicy Muzealnej  
40 - wyrażenia zgody na wybudowanie wykuszy 
oraz wieżyczki poza określoną linię zabudowy. 

Uzasadnienie 

W projekcie planu miejscowego wprowadzono 
zapis w § 11 ust. 13 pkt 2 lit. d następującej treści: 
„dopuszcza się: wysunięcie poza obowiązującą 
i nieprzekraczalną linię zabudowy zadaszeń, oka-
pów, balkonów, wykuszy i wieżyczki na głębokość 
nie większą niż 1,30m, w uzgodnieniu z Lubuskim 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków”. 

Stwierdza się zatem, że wniosek zawarty w uwa-

dze został uwzględniony w projekcie planu miej-
scowego. 

Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr XXIX/154/08 
Rady Miejskiej w Nowej Soli 

z dnia 28 marca 2008r. 

Rozstrzygnięcie  
w sprawie realizacji zadań, z zakresu infrastruktu-
ry technicznej oraz zasad ich finansowania, zapi-
sanych w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta Nowa Sól dla terenu byłe-

go zakładu ODRA, przyległych terenów parko-
wych oraz zabudowy mieszkaniowej położonej 

wzdłuż ulicy Wrocławskiej 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), 
art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. 
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 167 ust. 2 
pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) 
Rada Miejska w Nowej Soli rozstrzyga, co nastę-
puje: 

1. Sposób realizacji zapisanych w wymienio-
nym wyżej planie inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gminy, odbywać się będzie wg obo-
wiązujących przepisów szczególnych, z termi-
nem realizacji uzależnionym od pozyskania 
środków finansowych. 

2. Finansowanie inwestycji wymienionych w pkt 1 
odbywać się będzie zgodnie z przepisami o fi-
nansach publicznych i zamówieniach publicz-
nych, z możliwością wykorzystania: 

a) środków pomocowych, 

b) kredytów i pożyczek, 

c) obligacji komunalnych, 

d) udziału inwestorów zewnętrznych w opar-
ciu o odrębne porozumienia. 
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POROZUMIENIE NR WP.II.0717-8/08 
 

z dnia 25 kwietnia 2008r. 
 
zawarte w Zielonej Górze pomiędzy Miastem Zie-
lona Góra – Urząd Miasta w Zielonej Górze przy  
ul. Podgórnej 22, zwanym dalej Miastem, w imie-
niu którego działa mgr inż. Janusz Kubicki – Pre-
zydent Miasta Zielona Góra, 

a 

Uniwersytetme Zielonogórskim z siedzibą w Zielonej 
Górze przy ul. Podgórnej 50 zwanym dalej Uni-
wersytetem, w imieniu którego działa prof. dr hab. 
Czesław Osękowski – Rektor Uniwersytetu 

o następującej treści: 

§ 1. Na podstawie art. 94 ust. 6 ustawy z dnia 
27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym  
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z 2005r. z późn. zm.), § 4 
pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grud-
nia 2006r. w sprawie szczegółowych zasad gospo-
darki finansowej uczelni publicznych (Dz. U. Nr 246, 
poz. 1796) oraz art. 130, art. 184 ust. 1 pkt 14, art. 189a 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach pu-
blicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) 
oraz w wykonaniu uchwały Nr XXI/310/08 z dnia  
1 kwietnia 2008r. zmieniającej uchwałę w sprawie 
budżetu Miasta na rok 2008 oraz zgodnie z umową 
użyczenia Nr 07/07 zawartą w dniu 2 października 
2007r., Miasto przekaże dotację dla Uniwersytetu 
Zielogórskiego w wysokości 350.000zł (słownie: 
trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) na działalność 
naukową i dydaktyczną prowadzoną przez Wydział 
Nauk Biologicznych na terenie Ogrodu Botanicz-
nego oraz na pokrycie kosztów utrzymania tego 
ogrodu w 2008r. 

§ 2. Porozumienie zostaje zawarte na czas 
określony od 1 stycznia do 31 grudnia 2008r. 

§ 3. 1. Środki finansowe będą przekazywane 
przez Miasto na konto Uniwersytetu w trzech tran-
szach: 

- I transza, w wysokości 150.000zł, do 
końca kwietnia 2008r., 

- II transza, w wysokości 100.000zł, do 
końca czerwca 2008r., 

- III transza, w wysokości 100.000zł, do 
końca września 2008r. 

2. Na realizację zadania Uniwersytet zobowiązuje 
się otworzyć oddzielne konto bankowe. 

3. Odsetki od otrzymanej dotacji z budżetu 
Miasta stanowią dochód budżetu Miasta i należy  
 

przekazać je w terminie do 15 stycznia 2009r. na 
konto Urzędu Miasta Zielone Góra Nr 34 1020 
5402 0000 0802 0027 8416. 

4. Przekazane przez Miasto środki finansowe 
nie mogą być wykorzystane przez Uniwersytet na 
inne cele niż określone w niniejszym porozumie-
niu. 

5. Przekazane przez Miasto środki finansowe 
muszą być wykorzystane do 31 grudnia 2008r. 

6. W przypadku niezrealizowania części dotacji, 
niewykorzystane środki finansowe należy zwrócić 
w terminie do 15 stycznia 2009r. na konto Urzędu 
Miasta Zielona Góra Nr 34 1020 5402 0000 0802 
0027 8416. 

7. Do zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji 
lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem 
stosuje się przepisy art. 145 i 146 ustawy z dnia  
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych. 

§ 4. 1. Uniwersytet składa rozliczenie z otrzyma-
nych środków finansowych do 15 stycznia 2009r. 

2. Rozliczenie, o którym mowa wyżej obejmu-
je: 

1) sprawozdanie z wykonania zadania, o którym 
mowa w § 1, obejmujące część rzeczową oraz 
część finansową; 

2) kserokopie zapłaconych, źródłowych dowo-
dów finansowych zadania, o którym mowa  
w § 1, sprawdzonych pod względem meryto-
rycznym i formalno – rachunkowym, potwier-
dzonych za zgodność z oryginałem. 

§ 5. Uniwersytet zobowiązuje się do: 

1. Przedłożenia Miastu dokumentacji w sposób 
umożliwiający ocenę wykonania zadania pod 
względem rzeczowym i finansowym. 

2. Poddania się kontroli przeprowadzonej przez 
Miasto w zakresie objętym porozumieniem. 

3. Przekazywania w terminie 7 dni – na żądanie 
Miasta – informacji o zakresie i sposobie realizacji 
porozumienia. 

4. Usunięcia w terminie 30 dni stwierdzonych 
przez Miasto nieprawidłowości na podstawie jego 
wniosków i zaleceń. 

5. Stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycz-
nia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity – Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655). 
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§ 6. W razie niedotrzymania lub naruszenia po-
stanowień niniejszego porozumienia każda ze stron 
może je wypowiedzieć z zachowaniem 30-dniowego 
okresu wypowiedzenia. 

§ 7. Porozumienie może być rozwiązane ze 
skutkiem natychmiastowym przez Miasto w przy-
padku nieterminowego lub nienależytego wyko-
nania zadań, a w szczególności wykorzystania 
środków finansowych na inne cele niż określone  
w porozumieniu. 

§ 8. Wszelkie dodatkowe, uzasadnione zmiany 
zakresu rzeczowego oraz warunków realizacji za-
dań będących przedmiotem niniejszego porozu-
mienia, w tym zakresu finansowego, wymagają 
pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

§ 9. Uniwersytet zobowiązuje się do zamiesz-
czenia w materiałach reklamowych (plakatach, 

programach, komunikatach, katalogach, zaprosze-
niach, itp.) infomacji: „Zrealizowano ze środków 
finansowych inicjatywy wspólnotowej INTERREG 
IIIA i Miasta Zielona Góra.” 

§ 10. W sprawach nieuregulowanych niniej-
szym porozumieniem stosuje się przepisy ustawy 
z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) i Kodeksu 
cywilnego. 

§ 11. Ewentualne spory wynikłe w trakcie reali-
zacji niniejszego porozumienia rozstrzygane będą 
przez właściwy sąd powszechny w Zielonej Górze. 

§ 12. Porozumienie sporządzono w dwóch jed-
nobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każ-
dej ze stron. 

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

 

902 
 

POROZUMIENIE 
 

z dnia 7 maja 2008r. 
 

w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych 
 

zawarte pomiędzy Wojewodą Lubuskim Heleną 
Hatką, a Miastem Gorzów Wlkp., reprezentowa-
nym przez Prezydenta Tadeu-sza Jędrzejczaka, dzia-
łającego na podstawie uchwały Rady Miejskiej  
w Gorzowie Wlkp. Nr XVIII/124/99 z dnia 8 czerwca 
1999r. w sprawie przejęcia zadań z zakresu admi-
nistracji rządowej, zwanymi dalej stronami. 

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998r. o administracji rządowej w województwie 
(Dz. U. z 2001r. Nr 80, poz. 872, Nr 128, poz. 1407, 
z 2002r. Nr 37, poz. 329, Nr 41, poz. 365, Nr 62, 
poz. 558, Nr 89, poz. 804 i Nr 200, poz. 1688, z 2003r. 
Nr 52, poz. 450, Nr 137, poz. 1302 i Nr 149, poz. 1452, 
z 2004r. Nr 33, poz. 287, z 2005r. Nr 33, poz. 288, 
Nr 90, poz. 757 i Nr 175, poz. 1462), art. 8 ust. 2 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gmin-
nym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, 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, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 
i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, 
poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, 
z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974 oraz  
Nr 173, poz. 1218), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 mar-
ca 1933r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. 
Nr 39, poz. 311, z 1959r. Nr 11, poz. 62, z 1990r. Nr 34, 
poz. 198, z 1998r. Nr 106, poz. 668, z 2002r. Nr 113, 
poz. 984, z 2005r. Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1462 
oraz z 2006r. Nr 144, poz. 1041) strony ustalają, co 

następuje: 

§ 1. 1. Wojewoda Lubuski powierza, a Miasto 
Gorzów Wlkp. przejmuje obowiązek utrzymania 
grobów i cmentarzy wojennych w 2008r., położo-
nych na terenie miasta, a w szczególności: 

1) konserwację i remonty grobów i cmentarzy 
wojennych; 

2) pielęgnację zieleni oraz utrzymanie porządku  
i czystości na cmentarzach i grobach wojen-
nych; 

3) współpracę z Lubuskim Wojewódzkim Kon-
serwatorem Zabytków w zakresie opieki nad 
grobami i cmentarzami wojennymi wpisany-
mi do rejestru zabytków; 

4) prowadzenie ewidencji miejsc pamięci naro-
dowej, w tym grobów i cmentarzy wojen-
nych, znajdujących  się na terenie miasta; 

5) prowadzenie „Ksiąg pochowanych” oraz do-
konywanie wpisu do imiennej ewidencji po-
chowanych wg danych otrzymywanych z Za-
rządu Głównego PCK. 

2. Wojewoda Lubuski udziela na cele określone 
w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2 dotacji z budżetu państwa na 
zadania bieżące w kwocie 30.000zł (słownie: trzy-
dzieści tysięcy złotych), w tym na wykonanie gra-
nitowych tablic z nazwiskami Woldenberczyków 
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na cmentarzu wojennym w Gorzowie Wlkp. przy 
ul. Walczaka 25 - kwotę 1.000zł (słownie: jeden 
tysiąc złotych). 

§ 2. Przyznane środki finansowe przekazane 
zostaną w całości na konto Urzędu Miasta Gorzo-
wa Wlkp. przez Wydział Finansów i Budżetu Lubu-
skiego Urzędu Wojewódzkiego, na podstawie za-
potrzebowania złożonego przez Dyrektora Wydzia-
łu Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców. 

§ 3. 1. Miasto Gorzów Wlkp. zobowiązuje się do 
oszczędnego i racjonalnego gospodarowania prze-
kazanymi środkami oraz do zrealizowania w ra-
mach przyznanej dotacji prac określonych w pla-
nach rzeczowych w zakresie cmentarnictwa wo-
jennego na 2008r.  

2. Środki finansowe otrzymywane na realizację 
zadań objętych niniejszym porozumieniem, niewy-
korzystane lub wykorzystane niezgodnie z przezna-
czeniem, podlegają zwrotowi do budżetu wojewo-
dy, stosownie do przepisów ustawy z dnia 30 czerw-
ca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, 
poz. 2104 z późn. zm.). 

3. W terminie do dnia 30 września 2008r., Mia-
sto Gorzów Wlkp. wstępnie określi planowane zada-
nia rzeczowe oraz potrzeby finansowe na 2009r. 

§ 4. 1. Końcowe rozliczenie z realizacji środków 
finansowych i zadań rzeczowych miasto zobowią-
zuje się przedłożyć do Wydziału Spraw Obywatel-
skich i Cudzoziemców Lubuskiego Urzędu Woje-
wódzkiego w terminie do dnia 15 grudnia 2008r.  

2. Do rozliczenia należy dołączyć kserokopie 
wszystkich wymaganych dokumentów, wynikają-
cych z przyjętych procedur zlecania robót, umowy, 
zlecenia, rachunki i faktury oraz kserokopie dowo-
dów zapłaty (przelewy bankowe lub dowody ka-
sowe), protokoły odbioru prac, potwierdzone za 
zgodność z oryginałem. 

3. Tabelarycznie zestawione faktury muszą być 
opisane zgodnie z zasadami obowiązującymi przy 
zamówieniach publicznych. 

4. Nie rozliczenie się z realizacji środków finan-
sowych w terminie określonym w ust. 1 stanowić 
może o nieprzyznaniu w roku 2009 funduszy na cel 
określony 1 w § 1. 

§ 5. Zmniejszenie lub pozbawienie w całości 
dotacji przyznanej miastu może nastąpić w przy-
padku: 

1) przeznaczenia przyznanych środków dotacji na 
inne cele niż utrzymanie obiektów grobownic-
twa wojennego określonych w art. 1 ustawy  
z dnia 28 marca 1933r. o grobach i cmenta-
rzach wojennych;  

2) nieprzestrzegania ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  
z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.); 

3) ograniczenia zakresu rzeczowego robót i zwią-
zanego z tym częściowego zmniejszenia po-
trzeb dotacji. 

§ 6. 1. Na remonty lub odtworzenie obiektów 
grobownictwa wojennego związane z wprowadze-
niem zmian (usuwanie lub stawianie nowych po-
mników nagrobnych, ekshumacja i wtórny po-
chówek szczątków ludzkich w grobach wojennych, 
stawianie nowych tablic informacyjnych) należy 
uzyskać zgodę Wojewody Lubuskiego. 

2. Zgoda na prace wymienione w ust. 1 może 
być wydana po przedłożeniu: 

1) ustalonego zakresu prac remontowych z okre-
śleniem obiektu, którego te prace dotyczą; 

2) projektu obiektu; 

3) projektu zaopiniowanego przez Lubuskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  
w przypadku obiektów objętych ochroną kon-
serwatorską; 

4) zezwolenia Lubuskiego Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków w przypadku obiektów 
wpisanych do rejestru zabytków wojewódz-
twa lubuskiego; 

5) kopii zgłoszenia robót lub pozwolenia na bu-
dowę (w przypadku potrzeby jego uzyskania 
w oparciu o przepisy prawa budowlanego); 

6) uproszczonego kosztorysu prac oddzielnie dla 
każdego obiektu. 

§ 7. 1. Nadzór nad prawidłowym wykonywa-
niem zadań powierzonych niniejszym porozumie-
niem sprawuje Dyrektor Wydziału Spraw Obywa-
telskich i Cudzoziemców Lubuskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego. 

2. Nadzór odbywa się w szczególności poprzez: 

1) kontrolę stanu utrzymania cmentarzy i gro-
bów wojennych; 

2) analizę przedłożonej dokumentacji z wykona-
nia zadań.  

§ 8. 1. Porozumienie może być zmienione lub 
rozwiązane za zgodą stron w każdym czasie, przy 
czym rozliczenie finansowe dokonane przez mia-
sto obejmuje środki wydane do dnia rozwiązania 
porozumienia i dokonane będzie w terminie 14 dni 
od tegoż dnia, z zachowaniem warunków zawar-
tych w § 4 ust. 2 i 3. 

2. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumie-
nia wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

§ 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym 
porozumieniem stosuje się przepisy ustawy z dnia 
30 czerwca 2005r. o finansach  publicznych.  

§ 10. Porozumienie wchodzi w życie po upły-
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wie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

§ 11. Porozumienie sporządzono w 4 jednobrz-
miących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron. 

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

903 
 

POROZUMIENIE 
 

z dnia 7 maja 2008r. 
 

w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych 
 

zawarte pomiędzy Wojewodą Lubuskim Heleną 
Hatką, a Gminą Iłowa, reprezentowaną przez Bur-
mistrza Adama Gliniaka, działającego na podsta-
wie uchwały Rady Gminy i Miasta w Iłowej Nr 34/ 
3/IV/99 z dnia 28 kwietnia 1999r. w sprawie przejęcia 
zadań z zakresu administracji rządowej, zwanymi 
dalej stronami. 

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998r. o administracji rządowej w województwie 
(Dz. U. z 2001r. Nr 80, poz. 872, Nr 128, poz. 1407, 
z 2002r. Nr 37, poz. 329, Nr 41, poz. 365, Nr 62, 
poz. 558, Nr 89, poz. 804 i Nr 200, poz. 1688, z 2003r. 
Nr 52, poz. 450, Nr 137, poz. 1302 i Nr 149, poz. 1452, 
z 2004r. Nr 33, poz. 287, z 2005r. Nr 33, poz. 288, 
Nr 90, poz. 757 i Nr 175, poz. 1462), art. 8 ust. 2 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gmin-
nym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, 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, 
Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, 
poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,  
poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, 
z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974 oraz  
Nr 173, poz. 1218), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 
1933r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. 
Nr 39, poz. 311, z 1959r. Nr 11, poz. 62, z 1990r. Nr 34, 
poz. 198, z 1998r. Nr 106, poz. 668, z 2002r. Nr 113, 
poz. 984, z 2005r. Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1462 
oraz z 2006r. Nr 144, poz. 1041) strony ustalają, co 
następuje: 

§ 1. 1. Wojewoda Lubuski powierza, a Gmina 
Iłowa przejmuje obowiązek utrzymania grobów  
i cmentarzy wojennych w 2008r., położonych na 
terenie gminy, a w szczególności: 

1) konserwację i remonty grobów i cmentarzy 
wojennych; 

2) pielęgnację zieleni oraz utrzymanie porządku  
i czystości na cmentarzach i grobach wojen-
nych; 

3) współpracę z Lubuskim Wojewódzkim Kon-
serwatorem Zabytków w zakresie opieki nad 
grobami i cmentarzami wojennymi wpisany-
mi do rejestru zabytków; 

4) prowadzenie ewidencji miejsc pamięci naro-
dowej, w tym grobów i cmentarzy wojen-
nych, znajdujących  się na terenie gminy; 

5) prowadzenie „Ksiąg pochowanych” oraz do-
konywanie wpisu do imiennej ewidencji po-
chowanych wg danych otrzymywanych z Za-
rządu Głównego PCK. 

2. Wojewoda Lubuski udziela na cele określone 
w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2 dotacji z budżetu państwa na 
zadania bieżące w kwocie 4.000zł (słownie: cztery 
tysiące złotych). 

§ 2. Przyznane środki finansowe przekazane 
zostaną w całości na konto Urzędu Miejskiego  
w Iłowej przez Wydział Finansów i Budżetu Lubu-
skiego Urzędu Wojewódzkiego, na podstawie za-
potrzebowania złożonego przez Dyrektora Wydzia-
łu Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców. 

§ 3. 1. Gmina zobowiązuje się do oszczędnego 
i racjonalnego gospodarowania przekazanymi środ-
kami oraz do zrealizowania w ramach przyznanej 
dotacji prac określonych w planach rzeczowych  
w zakresie cmentarnictwa wojennego na 2008r.  

2. Środki finansowe otrzymywane na realizację 
zadań objętych niniejszym porozumieniem, niewy-
korzystane lub wykorzystane niezgodnie z przezna-
czeniem, podlegają zwrotowi do budżetu wojewo-
dy, stosownie do przepisów ustawy z dnia 30 czerw-
ca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, 
poz. 2104 z późn. zm.). 

3. W terminie do dnia 30 września 2008r., gmi-
na wstępnie określi planowane zadania rzeczowe 
oraz potrzeby finansowe na 2009r. 

§ 4. 1. Końcowe rozliczenie z realizacji środków 
finansowych i zadań rzeczowych gmina zobowią-
zuje się przedłożyć do Wydziału Spraw Obywatel-
skich i Cudzoziemców Lubuskiego Urzędu Woje-
wódzkiego w terminie do dnia 15 grudnia 2008r.  

2. Do rozliczenia należy dołączyć kserokopie 
wszystkich wymaganych dokumentów, wynikają-
cych z przyjętych procedur zlecania robót, umowy, 
zlecenia, rachunki i faktury oraz kserokopie dowo-
dów zapłaty (przelewy bankowe lub dowody ka-
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sowe), protokoły odbioru prac, potwierdzone za 
zgodność z oryginałem. 

3. Tabelarycznie zestawione faktury muszą być 
opisane zgodnie z zasadami obowiązującymi przy 
zamówieniach publicznych. 

4. Nie rozliczenie się z realizacji środków finan-
sowych w terminie określonym w ust. 1 stanowić 
może o nieprzyznaniu w roku 2009 funduszy na cel 
określony 1 w § 1. 

§ 5. Zmniejszenie lub pozbawienie w całości 
dotacji przyznanej gminie może nastąpić w 
przypadku: 

1) przeznaczenia przyznanych środków dotacji 
na inne cele niż utrzymanie obiektów gro-
bownictwa wojennego określonych w art. 1 
ustawy z dnia 28 marca 1933r. o grobach  
i cmentarzach wojennych;  

2) nieprzestrzegania ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  
z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.); 

3) ograniczenia zakresu rzeczowego robót i zwią-
zanego z tym częściowego zmniejszenia po-
trzeb dotacji. 

§ 6. 1. Na remonty lub odtworzenie obiektów 
grobownictwa wojennego związane z wprowadze-
niem zmian (usuwanie lub stawianie nowych po-
mników nagrobnych, ekshumacja i wtórny po-
chówek szczątków ludzkich w grobach wojennych, 
stawianie nowych tablic informacyjnych) należy 
uzyskać zgodę Wojewody Lubuskiego. 

2. Zgoda na prace wymienione w ust. 1 może 
być wydana po przedłożeniu: 

1) ustalonego zakresu prac remontowych z okre-
śleniem obiektu, którego te prace dotyczą; 

2) projektu obiektu; 

3) projektu zaopiniowanego przez Lubuskiego Wo-
jewódzkiego Konserwatora Zabytków w przy-
padku obiektów objętych ochroną konserwa-
torską; 

4) zezwolenia Lubuskiego Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków w przypadku obiektów 
wpisanych do rejestru zabytków wojewódz-
twa lubuskiego; 

5) kopii zgłoszenia robót lub pozwolenia na bu-
dowę (w przypadku potrzeby jego uzyskania 
w oparciu o przepisy prawa budowlanego); 

6) uproszczonego kosztorysu prac oddzielnie dla 
każdego obiektu. 

§ 7. 1. Nadzór nad prawidłowym wykonywa-
niem zadań powierzonych niniejszym porozumie-
niem sprawuje Dyrektor Wydziału Spraw Obywa-
telskich i Cudzoziemców Lubuskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego. 

2. Nadzór odbywa się w szczególności poprzez: 

1) kontrolę stanu utrzymania cmentarzy i gro-
bów wojennych; 

2) analizę przedłożonej dokumentacji z wykona-
nia zadań.  

§ 8. 1. Porozumienie może być zmienione lub 
rozwiązane za zgodą stron w każdym czasie, przy 
czym rozliczenie finansowe dokonane przez gminę 
obejmuje środki wydane do dnia rozwiązania po-
rozumienia i dokonane będzie w terminie 14 dni 
od tegoż dnia, z zachowaniem warunków zawar-
tych w § 4 ust. 2 i 3. 

2. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumie-
nia wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

§ 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym 
porozumieniem stosuje się przepisy ustawy z dnia 
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych.  

§ 10. Porozumienie wchodzi w życie po upły-
wie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

§ 11. Porozumienie sporządzono w 4 jednobrz-
miących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron. 

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

904 
 

POROZUMIENIE 
 

z dnia 7 maja 2008r. 
 

w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych 
 

zawarte pomiędzy Wojewodą Lubuskim Heleną 
Hatką, a Gminą Lubsko, reprezentowaną przez 
Burmistrza Bogdana Bakalarza, działającego na 

podstawie uchwały Rady Miejskiej w Lubsku  
Nr XI/59/99 z dnia 30 kwietnia 1999r. w sprawie 
przejęcia zadań publicznych z zakresu cmentarnic-
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twa wojennego, zwanymi dalej stronami. 

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998r. o administracji rządowej w województwie 
(Dz. U. z 2001r. Nr 80, poz. 872, Nr 128, poz. 1407, 
z 2002r. Nr 37, poz. 329, Nr 41, poz. 365, Nr 62, 
poz. 558, Nr 89, poz. 804 i Nr 200, poz. 1688, z 2003r. 
Nr 52, poz. 450, Nr 137, poz. 1302 i Nr 149, poz. 1452, 
z 2004r. Nr 33, poz. 287, z 2005r. Nr 33, poz. 288, 
Nr 90, poz. 757 i Nr 175, poz. 1462), art. 8 ust. 2 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gmin-
nym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, 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, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 
i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, 
poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, 
z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974 oraz  
Nr 173, poz. 1218), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 
1933r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. 
Nr 39, poz. 311, z 1959r. Nr 11, poz. 62, z 1990r. Nr 34, 
poz. 198, z 1998r. Nr 106, poz. 668, z 2002r. Nr 113, 
poz. 984, z 2005r. Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1462 
oraz z 2006r. Nr 144, poz. 1041) strony ustalają, co 
następuje: 

§ 1. 1. Wojewoda Lubuski powierza, a Gmina 
Lubsko przejmuje obowiązek utrzymania grobów  
i cmentarzy wojennych w 2008r., położonych na 
terenie gminy, a w szczególności: 

1) konserwację i remonty grobów i cmentarzy 
wojennych; 

2) pielęgnację zieleni oraz utrzymanie porządku  
i czystości na cmentarzach i grobach wojen-
nych; 

3) współpracę z Lubuskim Wojewódzkim Kon-
serwatorem Zabytków w zakresie opieki nad 
grobami i cmentarzami wojennymi wpisany-
mi do rejestru zabytków; 

4) prowadzenie ewidencji miejsc pamięci naro-
dowej, w tym grobów i cmentarzy wojen-
nych, znajdujących  się na terenie gminy; 

5) prowadzenie „Ksiąg pochowanych” oraz do-
konywanie wpisu do imiennej ewidencji po-
chowanych wg danych otrzymywanych z Za-
rządu Głównego PCK. 

2. Wojewoda Lubuski udziela na cele określone 
w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2 dotacji z budżetu państwa na 
zadania bieżące w kwocie 5.000zł (słownie: pięć 
tysięcy złotych). 

§ 2. Przyznane środki finansowe przekazane zo-
staną w całości na konto Urzędu Miejskiego  
w Lubsku przez Wydział Finansów i Budżetu Lubu-
skiego Urzędu Wojewódzkiego, na podstawie za-
potrzebowania złożonego przez Dyrektora Wydzia-
łu Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców. 

§ 3. 1. Gmina zobowiązuje się do oszczędnego 

i racjonalnego gospodarowania przekazanymi środ-
kami oraz do zrealizowania w ramach przyznanej 
dotacji prac określonych w planach rzeczowych  
w zakresie cmentarnictwa wojennego na 2008r.  

2. Środki finansowe otrzymywane na realizację 
zadań objętych niniejszym porozumieniem, niewy-
korzystane lub wykorzystane niezgodnie z przezna-
czeniem, podlegają zwrotowi do budżetu wojewo-
dy, stosownie do przepisów ustawy z dnia 30 czerw-
ca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, 
poz. 2104 z późn. zm.). 

3. W terminie do dnia 30 września 2008r., gmi-
na wstępnie określi planowane zadania rzeczowe 
oraz potrzeby finansowe na 2009r. 

§ 4. 1. Końcowe rozliczenie z realizacji środków 
finansowych i zadań rzeczowych gmina zobowią-
zuje się przedłożyć do Wydziału Spraw Obywatel-
skich i Cudzoziemców Lubuskiego Urzędu Woje-
wódzkiego w terminie do dnia 15 grudnia 2008r.  

2. Do rozliczenia należy dołączyć kserokopie 
wszystkich wymaganych dokumentów, wynikają-
cych z przyjętych procedur zlecania robót, umowy, 
zlecenia, rachunki i faktury oraz kserokopie dowo-
dów zapłaty (przelewy bankowe lub dowody ka-
sowe), protokoły odbioru prac, potwierdzone za 
zgodność z oryginałem. 

3. Tabelarycznie zestawione faktury muszą być 
opisane zgodnie z zasadami obowiązującymi przy 
zamówieniach publicznych. 

4. Nie rozliczenie się z realizacji środków finan-
sowych w terminie określonym w ust. 1 stanowić 
może o nieprzyznaniu w roku 2009 funduszy na cel 
określony 1 w § 1. 

§ 5. Zmniejszenie lub pozbawienie w całości 
dotacji przyznanej gminie może nastąpić w przy-
padku: 

1) przeznaczenia przyznanych środków dotacji 
na inne cele niż utrzymanie obiektów gro-
bownictwa wojennego określonych w art. 1 
ustawy z dnia 28 marca 1933r. o grobach  
i cmentarzach wojennych;  

2) nieprzestrzegania ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  
z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.); 

3) ograniczenia zakresu rzeczowego robót i zwią-
zanego z tym częściowego zmniejszenia po-
trzeb dotacji. 

§ 6. 1. Na remonty lub odtworzenie obiektów 
grobownictwa wojennego związane z wprowadze-
niem zmian (usuwanie lub stawianie nowych po-
mników nagrobnych, ekshumacja i wtórny po-
chówek szczątków ludzkich w grobach wojennych, 
stawianie nowych tablic informacyjnych) należy 
uzyskać zgodę Wojewody Lubuskiego.
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2. Zgoda na prace wymienione w ust. 1 może 
być wydana po przedłożeniu: 

1) ustalonego zakresu prac remontowych z okre-
śleniem obiektu, którego te prace dotyczą; 

2) projektu obiektu; 

3) projektu zaopiniowanego przez Lubuskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  
w przypadku obiektów objętych ochroną kon-
serwatorską; 

4) zezwolenia Lubuskiego Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków w przypadku obiektów 
wpisanych do rejestru zabytków wojewódz-
twa lubuskiego; 

5) kopii zgłoszenia robót lub pozwolenia na bu-
dowę (w przypadku potrzeby jego uzyskania 
w oparciu o przepisy prawa budowlanego); 

6) uproszczonego kosztorysu prac oddzielnie dla 
każdego obiektu. 

§ 7. 1. Nadzór nad prawidłowym wykonywa-
niem zadań powierzonych niniejszym porozumie-
niem sprawuje Dyrektor Wydziału Spraw Obywa-
telskich i Cudzoziemców Lubuskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego. 

2. Nadzór odbywa się w szczególności poprzez: 

1) kontrolę stanu utrzymania cmentarzy i gro-
bów wojennych; 

2) analizę przedłożonej dokumentacji z wykona-
nia zadań.  

§ 8. 1. Porozumienie może być zmienione lub 
rozwiązane za zgodą stron w każdym czasie, przy 
czym rozliczenie finansowe dokonane przez gminę 
obejmuje środki wydane do dnia rozwiązania po-
rozumienia i dokonane będzie w terminie 14 dni 
od tegoż dnia, z zachowaniem warunków zawar-
tych w § 4 ust. 2 i 3. 

2. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumie-
nia wymagają formy pisemnej pod rygorem nie-
ważności. 

§ 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym 
porozumieniem stosuje się przepisy ustawy z dnia 
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych.  

§ 10. Porozumienie wchodzi w życie po upły-
wie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

§ 11. Porozumienie sporządzono w 4 jednobrz-
miących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron. 

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

905 
 

POROZUMIENIE 
 

z dnia 7 maja 2008r. 
 

w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych 
 

zawarte pomiędzy Wojewodą Lubuskim Heleną 
Hatką, a Gminą Międzyrzecz, reprezentowaną 
przez Burmistrza Tadeusza Dubickiego, działające-
go na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Mię-
dzyrzeczu Nr XIX/163/00 z dnia 28 kwietnia 2000r.  
w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji 
rządowej w sprawie utrzymania cmentarzy wojen-
nych znajdujących się na terenie Gminy Między-
rzecz, zwanymi dalej stronami. 

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998r. o administracji rządowej w województwie 
(Dz. U. z 2001r. Nr 80, poz. 872, Nr 128, poz. 1407, 
z 2002r. Nr 37, poz. 329, Nr 41, poz. 365, Nr 62, 
poz. 558, Nr 89, poz. 804 i Nr 200, poz. 1688, z 2003r. 
Nr 52, poz. 450, Nr 137, poz. 1302 i Nr 149, poz. 1452, 
z 2004r. Nr 33, poz. 287, z 2005r. Nr 33, poz. 288, 
Nr 90, poz. 757 i Nr 175, poz. 1462), art. 8 ust. 2 usta-
wy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, 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, 

Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, 
poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,  
poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, 
z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974 oraz  
Nr 173, poz. 1218), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 mar-
ca 1933r. o grobach i cmentarzach wojennych  
(Dz. U. Nr 39, poz. 311, z 1959r. Nr 11, poz. 62, z 1990r. 
Nr 34, poz. 198, z 1998r. Nr 106, poz. 668, z 2002r. 
Nr 113, poz. 984, z 2005r. Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, 
poz. 1462 oraz z 2006r. Nr 144, poz. 1041) strony 
ustalają, co następuje: 

§ 1. 1. Wojewoda Lubuski powierza, a Gmina 
Międzyrzecz przejmuje obowiązek utrzymania 
grobów i cmentarzy wojennych w 2008r., położo-
nych na terenie gminy, a w szczególności: 

1) konserwację i remonty grobów i cmentarzy 
wojennych; 

2) pielęgnację zieleni oraz utrzymanie porządku  
i czystości na cmentarzach i grobach wojen-
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nych; 

3) współpracę z Lubuskim Wojewódzkim Kon-
serwatorem Zabytków w zakresie opieki nad 
grobami i cmentarzami wojennymi wpisany-
mi do rejestru zabytków; 

4) prowadzenie ewidencji miejsc pamięci naro-
dowej, w tym grobów i cmentarzy wojen-
nych, znajdujących  się na terenie gminy; 

5) prowadzenie „Ksiąg pochowanych” oraz do-
konywanie wpisu do imiennej ewidencji po-
chowanych wg danych otrzymywanych z Za-
rządu Głównego PCK. 

2. Wojewoda Lubuski udziela na cele określone 
w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2 dotacji z budżetu państwa na 
zadania bieżące w kwocie 25.000zł (słownie: dwa-
dzieścia pięć tysięcy złotych). 

§ 2. Przyznane środki finansowe przekazane zo-
staną w całości na konto Urzędu Miejskiego w Mię-
dzyrzeczu przez Wydział Finansów i Budżetu Lubu-
skiego Urzędu Wojewódzkiego, na podstawie za-
potrzebowania złożonego przez Dyrektora Wydzia-
łu Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców. 

§ 3. 1. Gmina zobowiązuje się do oszczędnego 
i racjonalnego gospodarowania przekazanymi środ-
kami oraz do zrealizowania w ramach przyznanej 
dotacji prac określonych w planach rzeczowych  
w zakresie cmentarnictwa wojennego na 2008r.  

2. Środki finansowe otrzymywane na realizację 
zadań objętych niniejszym porozumieniem, niewy-
korzystane lub wykorzystane niezgodnie z przezna-
czeniem, podlegają zwrotowi do budżetu wojewo-
dy, stosownie do przepisów ustawy z dnia 30 czerw-
ca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, 
poz. 2104 z późn. zm.). 

3. W terminie do dnia 30 września 2008r., gmi-
na wstępnie określi planowane zadania rzeczowe 
oraz potrzeby finansowe na 2009r. 

§ 4. 1. Końcowe rozliczenie z realizacji środków 
finansowych i zadań rzeczowych gmina zobo-
wiązuje się przedłożyć do Wydziału Spraw Obywa-
telskich i Cudzoziemców Lubuskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego w terminie do dnia 15 grudnia 2008r.  

2. Do rozliczenia należy dołączyć kserokopie 
wszystkich wymaganych dokumentów, wynikają-
cych z przyjętych procedur zlecania robót, umowy, 
zlecenia, rachunki i faktury oraz kserokopie dowo-
dów zapłaty (przelewy bankowe lub dowody ka-
sowe), protokoły odbioru prac, potwierdzone za 
zgodność z oryginałem. 

3. Tabelarycznie zestawione faktury muszą być 
opisane zgodnie z zasadami obowiązującymi przy 
zamówieniach publicznych. 

4. Nie rozliczenie się z realizacji środków finan-
sowych w terminie określonym w ust. 1 stanowić 

może o nieprzyznaniu w roku 2009 funduszy na cel 
określony 1 w § 1. 

§ 5. Zmniejszenie lub pozbawienie w całości 
dotacji przyznanej gminie może nastąpić w przy-
padku: 

1) przeznaczenia przyznanych środków dotacji 
na inne cele niż utrzymanie obiektów gro-
bownictwa wojennego określonych w art. 1 
ustawy z dnia 28 marca 1933r. o grobach 
i cmentarzach wojennych;  

2) nieprzestrzegania ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  
z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.); 

3) ograniczenia zakresu rzeczowego robót i zwią-
zanego z tym częściowego zmniejszenia po-
trzeb dotacji. 

§ 6. 1. Na remonty lub odtworzenie obiektów 
grobownictwa wojennego związane z wprowadze-
niem zmian (usuwanie lub stawianie nowych po-
mników nagrobnych, ekshumacja i wtórny po-
chówek szczątków ludzkich w grobach wojennych, 
stawianie nowych tablic informacyjnych) należy 
uzyskać zgodę Wojewody Lubuskiego. 

2. Zgoda na prace wymienione w ust. 1 może 
być wydana po przedłożeniu: 

1) ustalonego zakresu prac remontowych z okre-
śleniem obiektu, którego te prace dotyczą; 

2) projektu obiektu; 

3) projektu zaopiniowanego przez Lubuskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  
w przypadku obiektów objętych ochroną kon-
serwatorską; 

4) zezwolenia Lubuskiego Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków w przypadku obiektów 
wpisanych do rejestru zabytków wojewódz-
twa lubuskiego; 

5) kopii zgłoszenia robót lub pozwolenia na bu-
dowę (w przypadku potrzeby jego uzyskania 
w oparciu o przepisy prawa budowlanego); 

6) uproszczonego kosztorysu prac oddzielnie dla 
każdego obiektu. 

§ 7. 1. Nadzór nad prawidłowym wykonywa-
niem zadań powierzonych niniejszym porozumie-
niem sprawuje Dyrektor Wydziału Spraw Obywa-
telskich i Cudzoziemców Lubuskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego. 

2. Nadzór odbywa się w szczególności poprzez: 

1) kontrolę stanu utrzymania cmentarzy i gro-
bów wojennych; 

2) analizę przedłożonej dokumentacji z wykona-
nia zadań.  
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§ 8. 1. Porozumienie może być zmienione lub 
rozwiązane za zgodą stron w każdym czasie, przy 
czym rozliczenie finansowe dokonane przez gminę 
obejmuje środki wydane do dnia rozwiązania po-
rozumienia i dokonane będzie w terminie 14 dni 
od tegoż dnia, z zachowaniem warunków zawar-
tych w § 4 ust. 2 i 3. 

2. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumie-
nia wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

§ 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym 
porozumieniem stosuje się przepisy ustawy z dnia 
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych.  

§ 10. Porozumienie wchodzi w życie po upły-
wie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

§ 11. Porozumienie sporządzono w 4 jednobrz-
miących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron. 
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