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Załącznik 
do uchwały Nr XV/108/08 

Rady Powiatu Gorzowskiego 
z dnia 22 kwietnia 2008r. 

 

Statut 
Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla 
Dorosłych przy Zespole Szkół w Kostrzynie nad 

Odrą 
 
Podstawa prawna opracowania: 

- ustawa o systemie oświaty z dnia 7 wrze-
śnia 1991r. (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 
z późniejszymi zmianami), 

- rozporządzenie MEN w sprawie ramo-
wych statutów publicznego przedszkola 
oraz publicznych szkół z dnia 21 maja 
2001r. (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z 2002r.  
Nr 10, poz. 96, z 2003r. Nr 146, poz. 1416, 
z 2004r. Nr 66, poz. 606, z 2005r. Nr 10, 
poz. 75 oraz z 2007r. Nr 35, poz. 222). 

Nazwa szkoły 

§ 1. 1. Nazwa szkoły zawiera określenie: 

1) typu szkoły: Uzupełniające Liceum Ogólno-
kształcące dla Dorosłych; 

2) siedziba szkoły: siedziba Uzupełniającego Li-
ceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych mie-
ści się w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Pia-
stowskiej 1. 

2. Ustalona nazwa jest używana przez szkołę  
w brzmieniu: 

„Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Do-
rosłych przy Zespole Szkół” 

1) na pieczęci używana jest nazwa:  

„Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące  
dla Dorosłych Przy Zespole Szkół  

w Kostrzynie Nad Odrą.”; 

1) na stemplu:  

„Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Do-
rosłych przy Zespole Szkół 

ul. Piastowska 1 tel. (095)7523224 
66-470 Kostrzyn nad Odrą” 

Inne informacje o szkole 

§ 2. 1. Podstawą prawną działalności szkoły jest 
akt o jej utworzeniu. 

2. Organem prowadzącym szkołę jest Staro-
stwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. ul. Pankiewi-
cza 5-7, 66-400 Gorzów Wlkp.  

3. Organem sprawującym nadzór pedagogicz-
ny nad szkołą jest Lubuski Kurator Oświaty. 

4. Okres kształcenia w szkole jest zgodny z ra-
mowym planem nauczania 

5. Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydak-
tycznych oraz przerw i ferii określa Minister Edu-
kacji Narodowej w drodze rozporządzenia w spra-
wie organizacji roku szkolnego. 

Cele i zadania szkoły 

§ 3. 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone 
w ustawie o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, 
poz. 329 z późn. zm.) oraz w przepisach wykonaw-
czych wydanych na jej podstawie, a w szczególno-
ści: 

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności 
niezbędnych do uzyskania świadectwa ukoń-
czenia szkoły oraz zdania egzaminu matural-
nego; 

2) umożliwia absolwentom dokonanie świado-
mego wyboru dalszego kierunku kształcenia 
poprzez: 

- organizowanie zajęć z pracownikami biu-
ra pracy, firm marketingowych, 

- organizowanie zajęć z doradcą zawodo-
wym, 

- poradnictwo psychologiczno – pedago-
giczne. 

2. Szkoła realizuje swoje cele we współpracy  
z Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. i staro-
stwem powiatowym. 

3. Szkoła współpracuje z Poradnią Psycholo-
giczno - Pedagogiczną, Powiatowym Biurem Pracy 
oraz Komisariatem Policji. 

Organy szkoły 

§ 4. 1. Organami szkoły są: 

1) dyrektor szkoły; 

2) rada pedagogiczna; 

3) samorząd słuchaczy. 

2. Prawa, obowiązki i zasady działania w/w or-
ganów określa niniejszy statut. 

Dyrektor szkoły 

§ 5. 1. Jest kierownikiem szkoły jako zakładu pra-
cy i przełożonym wszystkich tamże zatrudnionych. 

2. Sprawuje nadzór pedagogiczny i organiza-
cyjno - administracyjny, kieruje i ponosi odpowie-
dzialność za całokształt pracy dydaktyczno - wy-
chowawczej, opiekuńczej i administracyjno - go-
spodarczej szkoły, w szczególności zaś: 

1) sprawuje nadzór pedagogiczny nad osobami 
pełniącymi funkcje kierownicze; 

2) dokonuje oceny pracy nauczycieli; 
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3) stwarza warunki nauczycielom wyrażającym 
chęć do doskonalenia i dokształcania zawo-
dowego, pogłębiania wiedzy i umiejętności 
zawodowych; 

4) szczególną troską otacza młodych nauczycieli, 
dba o ich adaptację zawodową; 

5) kieruje szkołą, opierając się na demokratycz-
nym stylu zarządzania i jednocześnie dba  
o dobrą atmosferę wśród nauczycieli, pra-
cowników i ich wzajemny szacunek; 

6) zapewnia słuczaczom, nauczycielom oraz in-
nym pracownikom szkoły należyte warunki 
socjalno - bytowe, higieniczno – sanitarne 
oraz bhp. 

3. Kieruje działalnością dydaktyczno - wycho-
wawczą: 

1) przedkłada radzie pedagogicznej do zaopinio-
wania i zatwierdzenia programy pracy;  

2) kieruje i nadzoruje realizację programów i skła-
da okresowe sprawozdania z ich realizacji; 

3) ustala po zasięgnięciu opinii rady pedago-
gicznej organizację pracy szkoły, ze szczegól-
nym uwzględnieniem rozkładu zajęć lekcyj-
nych; 

4) przydziela po zasięgnięciu opinii rady peda-
gogicznej, nauczycielom pracę, zajęcia dydak-
tyczno - wychowawcze w ramach czasu pracy 
w wymiarze tygodniowym; 

5) przyjmuje do szkoły słuchaczy oraz wyraża 
zgodę na zmianę przez nich semestrów zgod-
nie z aktualnymi przepisami;  

6) współpracuje z organami społecznymi szkoły; 

7) egzekwuje przestrzeganie przez słuchaczy i na-
uczycieli postanowień zawartych w statucie 
szkoły i regulaminach wewnętrznych szkoły; 

8) skreśla słuchacza z listy uczniów na podsta-
wie uchwały rady pedagogicznej. 

4. Dyrektor organizuje działalność szkoły: 

1) sprawuje nadzór nad działalnością administra-
cyjną i finansową szkoły; 

2) nadzoruje opracowanie podstawowej doku-
mentacji szkoły: budżet, arkusz organizacyjny, 
plany pracy; 

3) określa prawidłowe zasady odpowiedzialno-
ści materialnej pracowników, zgodnie z prze-
pisami Kodeksu Pracy; 

4) organizuje wyposażenie szkoły w niezbędne 
środki dydaktyczne i sprzęt szkolny; 

5) organizuje i nadzoruje działalność sekretaria-
tu. 

5. Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu 
pracy: 

1) jest przełożonym wszystkich zatrudnionych 
pracowników; 

2) jest z urzędu przewodniczącym rady pedago-
gicznej; 

3) na zasadach określonych w zakresie przydzia-
łu czynności, kieruje szkołą przy współudziale 
2 wicedyrektorów, kierownika internatu, kie-
rownika szkolenia praktycznego, kierownika 
administracyjno - gospodarczego; 

4) szczegółowy tryb powoływania dyrektora 
określają przepisy ustawy. 

Rada pedagogiczna 

§ 6. 1. W szkole działa rada pedagogiczna,  
w skład której wchodzą: dyrektor szkoły oraz wszy-
scy nauczyciele. 

2. Rada pedagogiczna jest kolegialnym orga-
nem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych za-
dań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

3. Rada pedagogiczna zatwierdza plany pracy 
placówki oraz w szczególności: 

1) zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji słu-
chaczy; 

2) ustala organizację doskonalenia zawodowego 
nauczycieli; 

3) występuje z umotywowanym wnioskiem do 
organu prowadzącego o odwołanie z funkcji 
dyrektora; 

4) opiniuje semestralny przydział godzin; 

5) opiniuje propozycje dyrektora w sprawach 
przydziału stałych prac i zajęć. 

4. Posiedzenia rady pedagogicznej zwołuje  
i przewodniczy im dyrektor szkoły, będący jej 
przewodniczącym. 

5. W sytuacji gdy przewodniczący nie może 
przewodniczyć posiedzeniu, funkcję przewodniczą-
cego sprawuje jeden z zastępców.  

6. Posiedzenia zwyczajne rady pedagogicznej 
odbywają się zgodnie z harmonogramem posie-
dzeń przedstawionym przez przewodniczącego  
i przyjętym na pierwszym posiedzeniu przed no-
wym rokiem szkolnym. 

7. Zebrania nadzwyczajne rady pedagogicznej 
zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy lub 
na wniosek: 

1) organu prowadzącego szkołę; 

2) organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 

3) 1/2 członków rady pedagogicznej. 
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8. Wniosek w sprawie zwołania nadzwyczajne-
go posiedzenia rady pedagogicznej powinien być 
przedłożony przewodniczącemu co najmniej na  
10 dni przed proponowanym terminem posiedze-
nia. 

9. Przewodniczący rady pedagogicznej na 3 dni 
przed każdym posiedzeniem powiadamia jej człon-
ków o planowanym terminie porządku obrad.   

10. W posiedzeniach rady pedagogicznej mogą 
uczestniczyć z głosem doradczym uprawnieni przed-
stawiciele organu prowadzącego i nadzorującego 
oraz zaproszeni przez przewodniczącego przed-
stawiciele Samorządu Słuchaczy. 

11. Na każdym posiedzeniu rada przyjmuje: 

1) porządek obrad; 

2) protokół z poprzedniego posiedzenia. 

12. Rada pedagogiczna ma prawo do powoły-
wania stałych bądź doraźnych komisji, określając 
zakres ich uprawnień i zadań oraz czas działania. 

13. Rada pedagogiczna prowadzi księgę proto-
kołów i rejestr uchwał. 

14. Protokół sporządza się w terminie 7 dni od 
daty posiedzenia rady pedagogicznej i wykłada się 
na 7 dni przed następnym posiedzeniem celem 
zapoznania się z nim wszystkich jej członków. 

15. Osobę stałego protokolanta ustala się na 
początku każdego roku szkolnego lub doraźnie na 
początku posiedzenia rady pedagogicznej. 

16. Księga protokołów rady pedagogicznej udo-
stępniana jest: 

1) członkom rady pedagogicznej; 

2) upoważnionym pracownikom merytorycznym 
Lubuskiego  Kuratorium Oświaty; 

3) przedstawicielom organu prowadzącego. 

17. Decyzje rady pedagogicznej zapadają zwykłą 
większością głosów w obecności co najmniej po-
łowy liczby członków rady pedagogicznej, a w przy-
padku równego ich podziału decyduje głos prze-
wodniczącego posiedzenia. 

18. Członkowie rady pedagogicznej są zobo-
wiązani do nieujawniania spraw, niebędących wy-
nikiem uchwał, wniosków i ustaleń posiedzenia. 

19. Decyzje podejmuje rada pedagogiczna  
w formie uchwał lub wniosków określając termin  
i osoby odpowiedzialne za ich realizację. Uchwały 
mają charakter aktu prawnego. 

20. Po upływie terminu realizacji, na najbliż-
szym posiedzeniu rada pedagogiczna ustosunko-
wuje się do sposobu i skuteczności wykonania 
uchwały lub wniosku. 

21. Rada pedagogiczna ustala szczegółowy re-

gulamin swojej działalności. 

Samorząd słuchaczy 

§ 7. 1. W szkole może działać samorząd słu-
chaczy, będący reprezentantem ogółu słuchaczy. 

2. Samorząd słuchaczy. 

W szkole może działać samorząd słuchaczy zwany 
dalej samorządem, który jest jedynym reprezen-
tantem ogółu słuchaczy wobec dyrekcji i nauczy-
cieli. Samorząd tworzą wszyscy słuchacze szkoły. 
Działanie samorządu nie może być sprzeczne ze 
statutem szkoły. Samorząd wybiera co najmniej  
3-osobową Radę Słuchaczy jako swojego repre-
zentanta wobec dyrektora i rady pedagogicznej. 
Rada Słuchaczy może przedstawić dyrektorowi 
wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły,  
a w szczególności takie prawa jak: 

- prawo do zapoznania się z programem 
nauczania, jego treścią i wymaganiami, 

- prawo do jawnej i umotywowanej oce-
ny, 

- w porozumieniu z dyrektorem szkoły 
prawo organizowania działalności kultu-
ralnej, oświatowej, sportowej oraz roz-
rywkowej, zgodnie z własnymi potrze-
bami i możliwościami organizacyjnymi, 

- prawo samorządu do uczestniczenia  
w posiedzeniu rady pedagogicznej, za 
zgodą dyrektora, w sprawach dotyczą-
cych słuchaczy szkoły.   

Zasady rozwiązywania konfliktów 

§ 8. 1. Dyrektor jest przewodniczącym rady pe-
dagogicznej, w związku z tym wykonuje uchwały, 
o ile są zgodne z prawem oświatowym a ponadto: 

1) wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych  
z przepisami prawa, powiadamiając o tym 
fakcie organ prowadzący szkołę oraz Lubu-
skiego Kuratora Oświaty; 

2) rozstrzyga sprawy sporne wśród członków 
rady pedagogicznej, jeżeli w regulaminie je 
pominięto; 

3) reprezentuje interesy rady pedagogicznej na 
zewnątrz i dba o jej autorytet; 

4) bezpośrednio współpracuje z samorządem 
słuchaczy; 

5) przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące 
nauczycieli i pracowników niepedagogicznych; 

6) jest negocjatorem w sytuacjach konflikto-
wych pomiędzy nauczycielem a słuchaczem; 

7) dba o przestrzeganie postanowień zawartych 
w statucie szkoły; 

8) w swej działalności kieruje się zasadą part-
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nerstwa i obiektywizmu; 

9) wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem 
prawa oraz dobra publicznego; 

10) wydaje zalecenia wszystkim statutowym or-
ganom szkoły, jeżeli działalność tych orga-
nów narusza interesy szkoły i nie służy rozwo-
jowi jego słuchaczy. 

Organizacja szkoły 

§ 9. 1. Zajęcia dydaktyczne odbywają się co 
dwa tygodnie przez dwa dni, według rozkładu 
zajęć.  

2. Szczegółową organizację nauczania w da-
nym roku szkolnym określa szkolny plan naucza-
nia opracowany przez dyrektora i zatwierdzony 
przez Lubuskiego Kuratora Oświaty.  

3. Podstawową jednostką organizacyjną szkół 
wchodzących w skład zespołu jest semestr.  

4. Podziału słuchaczy na grupy dokonuje się na 
zajęciach wymagających specjalnych warunków 
do nauki i zachowania bezpieczeństwa (zasady te 
określają odrębne przepisy). 

5. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia 
dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w sys-
temie semestralno - lekcyjnym. Słuchacze w da-
nym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmio-
tów obowiązkowych, przewidzianych planem na-
uczania i programem wybranym z zestawu pro-
gramów dla danego semestru, dopuszczonych do 
użytku szkolnego.  

6. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W czasie 
trwania zajęć lekcyjnych organizuje się przerwy 
międzylekcyjne.    

7. Słuchacze szkoły korzystają z usług biblioteki 
szkolnej zespołu szkół, która służy realizacji po-
trzeb i zainteresowań słuchaczy. 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 

§ 10. 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli, pra-
cowników administracyjnych i pracowników ob-
sługi.  

2. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną i jest 
odpowiedzialny za jakość tej pracy. 

3. Do obowiązków nauczyciela należy: 

1) przestrzegać zapisów statutowych; 

2) zapoznawać się z aktualnym stanem praw-
nym w oświacie; 

3) przygotowywać się do zajęć dydaktycznych; 

4) stosować zasady oceniania zgodnie z przyję-
tymi przez szkołę kryteriami; 

5) podnosić i aktualizować wiedzę i umiejętności 
pedagogiczne; 

6) służyć pomocą nauczycielom rozpoczynają-
cym pracę pedagogiczną; 

7) wzbogacać warsztat pracy i dbać o powierzo-
ne pomoce i sprzęt; 

8) stosować nowatorskie metody pracy i pro-
gramy nauczania; 

9) aktywnie uczestniczyć w szkoleniowych po-
siedzeniach rady pedagogicznej; 

10) dbać o poprawność językową słuchaczy; 

11) uczestniczyć w szkoleniach w zakresie BHP; 

12) kontrolować systematycznie miejsca prowa-
dzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa 
i higieny pracy; 

13) usuwać drobne usterki względnie zgłaszać 
dyrektorowi ich występowanie; 

14) używać tylko sprawnego sprzętu. 

Słuchacze szkoły 

§ 11. 1. Słuchacze szkoły dla dorosłych. 

Do szkoły dla dorosłych uczęszczają słuchacze po 
ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej. Dyrek-
tor przyjmuje słuchaczy na podstawie złożonych 
podań i ewentualnie rozmowy kwalifikacyjnej.  

1) słuchacz ma prawo: 

- informacji na temat zakresu wymagań 
oraz metod nauczania, 

- posiadać pełną wiedzę na temat kryteriów 
ocen z przedmiotów i z zachowania, 

- rozkładu zajęć zgodnego z zasadami hi-
gieny pracy umysłowej, 

- poszanowania swej godności, 

- rozwijania zainteresowań, zdolności i ta-
lentów, 

- swobody wyrażania myśli i przekonań  
o ile nie naruszają one dobra osobistego 
osób trzecich, 

- korzystania z pomocy doraźnej,  

- życzliwego, podmiotowego traktowania 
w procesie dydaktyczno - wychowaw-
czym, 

- nietykalności osobistej, 

- bezpiecznych warunków pobytu w szko-
le, 

- korzystania ze wszystkich pomieszczeń 
i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem 
i w myśl obowiązujących regulaminów, 

- korzystania z pomocy stypendialnej zgod-
nie z regulaminem w sprawie stypen-
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diów; 

2) słuchacz ma obowiązek przestrzegania posta-
nowień zawartych w statucie, a zwłaszcza: 

- systematycznego i aktywnego uczestni-
czenia w zajęciach lekcyjnych, 

- dbałości o wspólne dobro, ład i porzą-
dek w szkole, 

- naprawiać wyrządzone szkody material-
ne, 

- przestrzegania zasad kultury współżycia, 

- dbania o honor i tradycję szkoły, 

- podporządkowania się zaleceniom i za-
rządzeniom dyrektora, rady pedago-
gicznej oraz ustaleniom samorządu słu-
chaczy, 

- okazywać szacunek nauczycielom, wy-
chowawcom, pracownikom szkoły i lu-
dziom starszym poprzez społecznie ak-
ceptowane formy; 

3) słuchacz może otrzymać nagrody i wyróżnie-
nia za: 

- rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły, 

- wzorową postawę, 

- wybitne osiągnięcia; 

4) nagrody przyznaje dyrektor na wniosek na-
uczycieli, samorządu słuchaczy, po zasięgnię-
ciu opinii rady pedagogicznej; 

5) ustala się następujące rodzaje nagród dla słu-
chaczy: 

- dyplom uznania,  

- nagrody rzeczowe; 

6) nagrody finansowane są z budżetu szkoły; 

7) ustala się następujące rodzaje kar: 

- upomnienie dyrektora, 

- naganę dyrektora, 

- skreślenie z listy słuchaczy; 

8) od każdej wymierzonej kary słuchacz może 
się odwołać zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami; 

9) na podstawie uchwały rady pedagogicznej dy-
rektor może skreślić słuchacza z listy, gdy ten: 

- umyślnie spowodował uszczerbek na 
zdrowiu innej osoby, 

- dopuszcza się kradzieży, 

- nie zaliczenia semestru, 

- permanentnie narusza postanowienia 

statutu szkoły. 

§ 12. Wewnątrzszkolny system oceniania. 

I. Założenia ogólne 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edu-
kacyjnych słuchacza polega na rozpoznawaniu 
przez nauczycieli poziomu i postępów w opano-
waniu przez słuchacza wiadomości i umiejętności 
w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikają-
cych z programów nauczania oraz formułowaniu 
oceny. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

a) poinformowanie słuchacza o poziomie je-
go osiągnięć edukacyjnych i postępach  
w tym zakresie, 

b) pomoc słuchaczowi w samodzielnym pla-
nowaniu swojego rozwoju, 

c) motywowanie słuchacza do dalszej pracy, 

d) umożliwienie nauczycielom doskonalenia 
organizacji i metod pracy dydaktyczno - wy-
chowawczej. 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

a) formułowanie przez nauczycieli wymagań 
edukacyjnych oraz informowanie o nich 
słuchacza, 

b) bieżące ocenianie i śródroczne klasyfiko-
wanie, według skali i w formach przyję-
tych w szkole oraz zaliczanie niektórych za-
jęć edukacyjnych, 

c) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyj-
nych i poprawkowych, 

d) ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec 
roku szkolnego (semestru) i warunki ich 
poprawiania.   

4. Szczegółowe zasady oceniania wewnątrz-
szkolnego określa statut szkoły, z uwzględnieniem 
przepisów rozporządzenia.  

II. Założenia szczegółowe 

1. Okresem zaliczeniowym jest semestr i rok 
szkolny. 

2. Rok szkolny jest podzielony na dwa seme-
stry. 

3. Warunkiem zaliczenia semestru jest: 

a) uzyskanie oceny co najmniej dopuszczają-
cej ze wszystkich zajęć przewidzianych  
w planie nauczania, 

b) zdanie wszystkich egzaminów przewidzia-
nych w planie nauczania na dany semestr. 

4. W szkole dla dorosłych zachowania nie oce-
nia się. 
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5. Oceny klasyfikacyjne śródroczne ustala się 
w stopniach według następującej skali: 

a) stopień celujący (cel) - 6, 

b) stopień bardzo dobry (bdb) - 5,  

c) stopień dobry (db) - 4, 

d) stopień dostateczny (dst) - 3, 

e) stopień dopuszczający (dop) - 2, 

f) stopień niedostateczny (ndst) - 1. 

6. Nauczyciele na początku każdego roku 
szkolnego informują słuchaczy o wymaganiach 
edukacyjnych wynikających z realizowanego przez 
siebie programu nauczania oraz o sposobach 
sprawdzania osiągnięć edukacyjnych słuchaczy. 

7. Uzyskane oceny są jawne dla słuchaczy. 
Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne 
słuchacze otrzymują do wglądu na zasadach okre-
ślonych przez nauczycieli. 

8. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele 
prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne.  

9. W szkole dla dorosłych oceny klasyfikacyjne 
według skali jw. ustala się po każdym semestrze  
i stanowią one podstawę do promowania słucha-
cza na semestr programowo wyższy lub ukończe-
nia przez niego szkoły. 

10. W szkole dla dorosłych słuchacz jest pro-
mowany po każdym semestrze. 

11. W ciągu jednego dnia słuchacz może zda-
wać egzaminy pisemne z trzech przedmiotów. 

12. Na każdy z pisemnych egzaminów seme-
stralnych przeznacza się dwie godziny lekcyjne,  
a na końcowe trzy godziny lekcyjne. 

13. Wszystkie egzaminacyjne prace pisemne 
wykonuje słuchacz na arkuszach papieru opatrzo-
nych podłużną pieczęcią szkoły. 

14. Na egzaminie pisemnym słuchacz może 
korzystać z tablic matematycznych, kalkulatorów  
i słowników oraz innych pomocy ustalonych i do-
puszczonych przez radę pedagogiczną. 

15. Egzamin ustny składa się z trzech pytań 
problemowych lub zadań do rozwiązania zawar-
tych na karcie egzaminacyjnej, którą słuchacz 
otrzymuje w drodze losowania. 

16. Zamiana wylosowanej karty jest niedozwo-
lona. Słuchaczowi przysługuje 15 minut na przygo-
towanie się do odpowiedzi.  

III. Egzaminy semestralne 

1. Podstawą oceniania i klasyfikacji słuchacza 
w szkole dla dorosłych prowadzonej w formie 
zaocznej są egzaminy semestralne przeprowadza-
ne z poszczególnych zajęć edukacyjnych określo-

nych w szkolnym planie nauczania. 

2. Do egzaminu semestralnego dopuszcza się 
słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe kon-
sultacje oraz uzyskał z wymaganych ćwiczeń i prac 
kontrolnych oceny uznane za pozytywne zgodnie  
z wewnątrzszkolnym systemem oceniania (co 
najmniej 2 oceny z jednego przedmiotu). W przy-
padku, gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną  
z pracy kontrolnej obowiązany jest wykonać, w ter-
minie określonym przez nauczyciela, drugą pracę 
kontrolną. Prace kontrolne przechowuje się w do-
kumentacji szkoły przez okres 6 miesięcy od daty 
zakończenia nauki słuchacza w szkole. 

3. Do egzaminu semestralnego może być rów-
nież dopuszczony słuchacz, który nie uczęszczał  
z przyczyn usprawiedliwionych na obowiązkowe 
konsultacje, pod warunkiem, że z wymaganych 
ćwiczeń i prac kontrolnych uzyskał oceny uznane 
za pozytywne zgodnie z wewnątrzszkolnym sys-
temem oceniania. 

4. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwio-
nych nie przystąpił do egzaminów semestralnych 
w wyznaczonym terminie, zdaje te egzaminy  
w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez dy-
rektora szkoły. 

5. Termin dodatkowy powinien być wyznaczo-
ny po zakończeniu semestru zimowego najpóźniej 
do końca lutego lub po zakończeniu semestru 
wiosennego, nie później do dnia 15 września. 

6. Egzamin semestralny z języka polskiego, ję-
zyka obcego i matematyki składa się z części pi-
semnej oraz części ustnej. Z pozostałych zajęć edu-
kacyjnych egzaminy semestralne zdaje się w for-
mie ustnej. Jeżeli egzamin składa się z kilku części,  
słuchacz otrzymuje ocenę łączną. 

7. Słuchacz składa egzaminy końcowe z przed-
miotów, których program został całkowicie zreali-
zowany. 

8. Słuchacz szkoły dla dorosłych prowadzonej 
w formie zaocznej może być zwolniony z części 
ustnej egzaminu semestralnego, jeżeli z części 
pisemnej tego egzaminu otrzymał ocenę klasyfika-
cyjną co najmniej bardzo dobrą oraz w ciągu se-
mestru był aktywny na zajęciach, a z wymaganych 
ćwiczeń i prac kontrolnych uzyskał w większości 
oceny uznane za pozytywne zgodnie z wewnątrz-
szkolnym systemem oceniania. Zwolnienie, o któ-
rym mowa wyżej, jest równoznaczne ze zdaniem 
egzaminu semestralnego i uzyskaniem z danych 
zajęć edukacyjnych semestralnej oceny klasyfika-
cyjnej zgodnej z oceną uzyskaną z części pisemnej 
egzaminu semestralnego. Oceny z wszystkich eg-
zaminów muszą być wpisane do indeksu. 

9. Słuchaczowi szkoły dla dorosłych powtarza-
jącemu semestr przed upływem 3 lat od daty prze-
rwania nauki zalicza się te obowiązkowe zajęcia 
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edukacyjne, z których uzyskał poprzednio seme-
stralną ocenę klasyfikacyjną wyższą od oceny nie-
dostatecznej i zwalnia się go z obowiązku uczęsz-
czania na te zajęcia. 

10. Słuchaczowi, który  w okresie 3 lat przed 
rozpoczęciem nauki w szkole zdał egzaminy eks-
ternistyczne z zakresu poszczególnych obowiąz-
kowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkol-
nym planie nauczania, zalicza się te zajęcia i zwal-
nia z obowiązku uczęszczania na nie. W dokumen-
tacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony  
z obowiązku uczęszczania na zajęcia” oraz pod-
stawę prawną zwolnienia. Zwolnienie jest równo-
znaczne  z otrzymaniem semestralnej oceny klasy-
fikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych zgodnej  
z oceną uzyskaną w wyniku egzaminu eksterni-
stycznego. 

11. Słuchacz otrzymuje promocję na semestr  
programowo wyższy, jeżeli ze wszystkich zajęć 
edukacyjnych określonych w szkolnym planie na-
uczania, uzyskał oceny klasyfikacyjne końcowo-
semestralne wyższe od stopnia niedostatecznego.  

IV. Egzamin klasyfikacyjny 

1. Słuchacz może nie być klasyfikowany z jed-
nego lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli 
brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyj-
nej z powodu nieobecności przekraczających po-
łowę czasu przeznaczonego na odbyte zajęcia  
w szkolnym planie nauczania. 

2. Na prośbę słuchacza nie klasyfikowanego  
z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej rada 
pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin 
klasyfikacyjny. 

V. Egzamin poprawkowy 

1. Słuchacz szkoły dla dorosłych może zdawać 
egzamin poprawkowy w przypadku uzyskania 
niedostatecznej semestralnej oceny klasyfikacyjnej 
z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

2. Egzaminy poprawkowe mogą być przepro-
wadzane po każdym semestrze. 

3. Egzamin poprawkowy przeprowadza na-
uczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne  
w terminie dwóch tygodni po zakończeniu seme-
stru zimowego lub po zakończeniu semestru wio-
sennego w terminie do dnia 15 września. 

4. Egzamin poprawkowy z języka polskiego, ję-
zyka obcego i matematyki składa się z części pi-
semnej oraz ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyj-
nych egzamin zdaje się w formie ustnej. 

5. Egzamin poprawkowy nie dotyczy zajęć edu-
kacyjnych, z których słuchaczowi wyznaczono do-
datkowy termin egzaminu z zajęć, z których przy-
stępuje on do egzaminu klasyfikacyjnego. 

6. Słuchacz, który z przyczyn losowych nie 
przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyzna-
czonym terminie, może przystąpić do niego w do-
datkowym terminie określonym przez dyrektora 
szkoły. 

7. Uzyskanie przez słuchacza oceny niedosta-
tecznej na egzaminie poprawkowym powoduje: 

a) powtarzanie semestru, 

b) skreślenie z listy słuchacza. 

Postanowienia końcowe 

§ 13. 1. Szkoła prowadzi i przechowuje doku-
mentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie 
z odrębnymi przepisami. 

3. Działalność szkoły finansowana jest:  

1) z środków otrzymanych z organu prowadzą-
cego; 

2) z innych wpływów w formie dotacji i daro-
wizn. 

4. Obsługę finansowo – księgową zapewnia 
zespół szkół. 

5. Organem kompetentnym do wprowadzania 
zmian w statucie jest rada pedagogiczna szkoły. 

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

933 
 

UCHWAŁA NR XV/109/08 
RADY POWIATU GORZOWSKIEGO 

 
z dnia 22 kwietnia 2008r. 

 
w sprawie utworzenia Policealnej Szkoły dla Dorosłych w Zespole Szkół w Witnicy 

 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerw-
ca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. z 2001r. 
Dz. U. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 58 ust. 1, 

6 w związku z art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia  
7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. z 2004r. 
Dz. U. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Powiatu 
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uchwala, co następuje: 

§ 1. Z dniem 1 września 2008r. tworzy się dwu-
letnią Policealną Szkołę dla Dorosłych na podbu-
dowie szkoły średniej w zawodzie technik informa-
tyk z siedzibą w Zespole Szkół w Witnicy. 

§ 2. Uchwała niniejsza stanowi akt założycielski 
szkoły, o której mowa w § 1. 

§ 3. Policealna Szkoła dla Dorosłych wchodzi  
w skład Zespołu Szkół w Witnicy. 

§ 4. 1. Nadaje się Statut Policealnej Szkole dla 
Dorosłych. 

2. Ustrój, organizację i zasady funkcjonowania 
dwuletniej Policealnej Szkoły dla Dorosłych okre-
śla statut, który stanowi załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarzą-
dowi Powiatu. 

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

Przewodniczący Rady 
Ryszard Iliaszewicz 

 
Załącznik 

do uchwały Nr XV/109/08 
Rady Powiatu Gorzowskiego 

z dnia 22 kwietnia 2008r. 
 

Statut 
Policealnej Szkoły dla Dorosłych w Zespole Szkół 

im. Mikołaja Kopernika w Witnicy 

Policealna Szkoła dla Dorosłych 
na podbudowie szkół średnich  

(liceum i technikum) 
w Zespole Szkół 

im. Mikołaja Kopernika w Witnicy 

I. Postanowienia wstępne 

§ 1. 1. Statut niniejszy stanowi dokument we-
wnętrzny Policealnej Szkoły dla Dorosłych w Zespole 
Szkół im. M. Kopernika w Witnicy. Statut określa 
cele i zasady organizowania pracy dydaktyczno - wy-
chowawczej i administracyjno - ekonomicznej, za-
rządzania i podstawy organizacyjne Policealnej 
Szkoły dla dorosłych.  

2. Jednostką prowadzącą jest starostwo powia-
towe a nadzorującą Kuratorium Oświaty w Gorzo-
wie Wlkp.  

§ 2. Zespół szkół w swojej strukturze organiza-
cyjnej w odniesieniu do absolwentów różnego 
typu liceów i techników obejmuje Policealną Szko-
łę dla Dorosłych kształcącą w zawodzie Technik 
Informatyk. W miarę potrzeb gospodarki regionu, 

szkoła w porozumieniu ze starostwem powiato-
wym może organizować inne kierunki kształcenia.  

§ 3. 1. Prawną podstawą działalności szkół dla 
dorosłych jest akt o jej utworzeniu, podstawowe 
orzeczenie organizacyjne oraz zatwierdzony na 
każdy semestr arkusz organizacyjny i preliminarz 
budżetowo - finansowy uwzględniający jednost-
kowo i zbiorczo ten rodzaj kształcenia wchodzący  
w skład zespołu szkół.  

2. Ocenianie, klasyfikowanie, promocja oraz 
sposób przeprowadzania egzaminów w szkołach 
dla dorosłych określa regulamin będący załączni-
kiem Nr 1 niniejszego statutu.  

§ 4. 1. Podstawową jednostką organizacyjną 
szkoły policealnej jest oddział semestralny złożony 
ze słuchaczy, którzy w danym semestrze uczą się 
wszystkich przedmiotów obowiązkowych określo-
nych planem nauczania i programem nauczania 
danego semestru.  

2. Liczba słuchaczy w oddziale jest ustalona 
przez odpowiednie wytyczne MEN – każdy słu-
chacz pracuje przy oddzielnym stanowisku kompu-
terowym. W uzasadnionych wypadkach rada pe-
dagogiczna może wystąpić do starostwa powia-
towego z wnioskiem o zmianę obowiązujących 
norm.  

II. Podstawowe cele i funkcje szkoły 

§ 5. Szkoła Policealna realizuje cele i zadania 
określone w statucie oraz przepisach wykonaw-
czych adekwatnych do problematyki funkcjono-
wania w/w szkoły, a w szczególności:  

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności do 
wykonywania zawodu i uzyskania dyplomu 
ukończenia szkoły policealnej; 

2) zachęca do korzystania z możliwości konty-
nuowania nauki, kształcenia ustawicznego  
i świadomego doskonalenia; uwzględnia przy-
gotowanie absolwentów do studiów wyż-
szych; 

3) rozwija humanitarnie pojmowany szacunek 
do pracy i nauki; 

4) uczy poczucia obowiązku i dyscypliny w pra-
cy i życiu.  

§ 6. 1. Szkoła pełni funkcję kształcącą, wycho-
wawczą, administracyjno- ekonomiczną i kulturo-
twórczą, tworząc warunki do intelektualnego, emo-
cjonalnego i społecznego rozwoju słuchacza.  

2. Szkoła wyposażając słuchacza w wiedzę trosz-
czy się aby dawała ona podstawę do naukowej 
interpretacji faktów oraz tworzenia zintegrowane-
go obrazu rzeczywistości społecznej i środowiska 
przyrodniczego.  

3. Przygotowuje słuchaczy do korzystania z wy-
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tworzonej przez współczesną cywilizację wiedzy, 
rozwija sprawność językowo - poznawczą oraz 
umiejętności posługiwania się współczesnymi 
środkami przekazu i komunikowania.  

4. Istnieje możliwość organizacji w szkole dla 
dorosłych konsultacji indywidualnych w wymiarze 
do 15% ogólnej liczby godzin w semestrze w do-
wolnie wybranych dniach tygodnia w ramach po-
siadanych środków finansowych.  

§ 7. Nauczyciele przedmiotów realizują pro-
gramy nauczania w taki sposób aby ich treści były 
w zasięgu realnych możliwości większości słucha-
czy, natomiast wszystkim bardziej chętnym, ak-
tywnym i uzdolnionym umożliwiają zindywiduali-
zowany tok i tempo kształcenia. Słuchacze szkoły 
zaocznej otrzymują indeksy wg wzoru ustalonego 
przez MEN.  

§ 8. 1. Nauka w Policealnej Szkole dla Dorosłych 
oparta jest na podbudowie programowej szkoły 
średniej, której ukończenie jest warunkiem podję-
cia nauki w tej szkole.  

2. Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dy-
daktycznych określają przepisy w sprawie organi-
zacji roku szkolnego.  

3. Organizacja obowiązkowych zajęć dydak-
tycznych uszczegółowiona jest w rozkładach zajęć 
lekcyjnych, udostępnionych słuchaczom i nauczy-
cielom.  

4. Szczegółową organizację nauczania w da-
nym semestrze określa arkusz organizacyjny opra-
cowany przez dyrektora zespołu szkół ze służbą 
finansowo - księgową najpóźniej do 31 sierpnia na 
podstawie planu nauczania oraz planu finansowe-
go.  

5. Arkusz organizacyjny określa liczbę pracow-
ników pedagogicznych, ogólną liczbę godzin po-
szczególnych przedmiotów oraz przybliżoną war-
tość kosztów kształcenia danego semestru.  

§ 9. 1. Podstawową formą pracy szkoły dla do-
rosłych są zajęcia dydaktyczne prowadzone w sys-
temie klasowo - lekcyjnym i warsztatowym.  

2. Opiekę nad uczniami podczas zajęć lekcyj-
nych i laboratoryjnych sprawuje nauczyciel pro-
wadzący te zajęcia.  

3. Opiekę nad słuchaczami odbywającymi prak-
tykę zawodową sprawuje przedstawiciel zakładu 
pracy, w którym słuchacze odbywają praktykę, 
wytypowany przez kierownika (właściciela zakła-
du).  

4. Z ramienia szkoły nadzór nad organizacją  
i przebiegiem praktyk sprawuje nauczyciel wyzna-
czony przez dyrektora szkoły.  

5. Godzina zajęć dydaktyczno - lekcyjnych trwa 
45 minut. Dopuszcza się łączenie zajęć w bloki 

składające się z dwóch godzin lekcyjnych.  

6. Praktyki zawodowe stanowią integralną część 
programu nauczania i wychowania. Odbywają się 
w zakładach pracy na podstawie umowy zawartej 
między szkołą a zakładem pracy.  

7. Zasady organizowania praktyk określają od-
rębne przepisy.  

8. Zespół kierowniczy dokonuje corocznego 
podziału na oddziały, uwzględniając zalecone przez 
MEN minimalne i maksymalne stany osobowe.  

9. Szkoła kierując samodzielną nauką słucha-
czy ma obowiązek:  

a) zapoznania słuchaczy z programem na-
uczania,  

b) udzielenia pomocy w zaopatrzeniu słucha-
czy w podręczniki, poradniki, komentarze 
metodyczne i inne materiały dostosowane 
do zaocznej formy kształcenia,  

c) udzielania porad w sprawie nauki bezpo-
średnio oraz w drodze korespondencji,  

d) organizowania praktyk zawodowych,  

e) organizowania konsultacji zbiorowych i in-
dywidualnych,  

f) oceniania prac kontrolnych.  

10. Szkoła organizuje dla słuchaczy szkoły dla 
dorosłych dwie konferencje instruktażowe w cza-
sie jednego semestru: pierwszą wprowadzającą do 
pracy w semestrze i drugą przedegzaminacyjną  
w ramach posiadanych środków.  

§ 10. 1. Nabór kandydatów odbywa się na za-
sadzie przeglądu właściwych dokumentów. Roz-
poczęcie pierwszego semestru odbywa się 1 paź-
dziernika a nabór trwa do połowy września w da-
nym roku szkolnym.  

2. Do szkoły przyjmowani są kandydaci, którzy 
ukończyli dowolne liceum lub technikum.  

III. Organizacja kształcenia 

§ 11. 1. Realizacja materiału programowego od-
bywa się w przedziale czasowym roku szkolnego, 
który trwa od 1 września do 31 sierpnia roku na-
stępnego i dzieli się na dwa semestry.  

2. Szczegółowe terminy rozpoczęcia i zakoń-
czenia zajęć dydaktycznych określa rozporządzenie 
MEN.  

3. Zajęcia dydaktyczne przeprowadza się w piątki 
od godz.1405 oraz w soboty i niedziele od godz. 745.  

§ 12. 1. Kształcenie odbywa się w szkole w opar-
ciu o pracę słuchaczy z nauczycielami oraz w trak-
cie samodzielnej pracy słuchacza.  

2. Praca dydaktyczna obejmuje zajęcia w:  
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- salach przedmiotowych,  

- obiektach szkolnych,  

- różnorodnych formach zajęć pozalek-
cyjnych i pozaszkolnych.  

§ 13. 1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział 
semestralny opiece wychowawczej jednemu z na-
uczycieli uczących w tym oddziale zwanym „opie-
kunem semestru’’.  

2. Utrzymuje się zasadę: jeden nauczyciel mo-
że mieć powierzone wychowawstwo tylko jednego 
semestru.  

3. Opiekun semestru sprawuje opiekę wycho-
wawczą nad słuchaczami, a w szczególności two-
rzy warunki wspomagające rozwój słuchacza, pro-
ces jego uczenia się, otacza opieką indywidualną 
każdego ze swoich słuchaczy, podejmuje działania 
umożliwiające rozwiązanie konfliktów w zespole 
słuchaczy:  

- planuje i organizuje różne formy życia 
zespołowego, służące rozwojowi jednost-
ki i inspirujące zespół słuchaczy,  

- współdziała z nauczycielami uczącymi  
w jego oddziale, uzgadniając z nimi i ko-
ordynując ich działania naukowe,  

- wychowawca wykonuje czynności ad-
ministracyjne dotyczące klasy,  

- ma prawo korzystać w swej pracy z po-
mocy merytorycznej ze strony dyrektora 
szkoły, rady pedagogicznej, a także wy-
specjalizowanych w tym zakresie placó-
wek i instytucji oświatowych i nauko-
wych.  

§ 14. Biblioteka szkolna. 

1. Jest pracownią szkolną, służącą realizacji po-
trzeb i zainteresowań słuchaczy, zadań dydaktycz-
nych szkoły, popularyzacji wiedzy.  

2. Z biblioteki mogą korzystać słuchacze, na-
uczyciele i inni pracownicy szkoły, zgodnie z regu-
laminem biblioteki.  

3. Godziny pracy biblioteki powinny umożli-
wiać słuchaczom dostęp do zbiorów podczas zjaz-
dów semestralnych.  

§ 15. Dla realizacji swoich celów statutowych 
szkoła udostępnia słuchaczom i nauczycielom od-
powiednie pomieszczenia:  

1) pomieszczenia do nauki z odpowiednim wy-
posażeniem; 

2) pomieszczenia biblioteki; 

3) pracownie komputerowe;  

4) pokój nauczycielski; 

5) pomieszczenia administracyjno – gospodar-
cze; 

6) szatnie; 

7) zespół urządzeń sportowych i rekreacyjnych.  

IV. Organy szkoły 

§ 16. Organami szkoły dla dorosłych są:  

1) dyrektor szkoły; 

2) rada pedagogiczna; 

3) samorząd słuchaczy składający się ze staro-
stów semestrów.  

Wymienione wyżej organy działają na podstawie 
przepisów ustawy o systemie oświaty, a także 
wydanych na kanwie deklaracji ustawowej przepi-
sów wykonawczych i regulaminów.  

§ 17. Dyrektor szkoły:  

1) jest kierownikiem szkoły dla dorosłych jako 
zakładu pracy wszystkich pracowników w nim 
zatrudnionych; 

2) w ramach jednoosobowego kierownictwa  
i jednoosobowej odpowiedzialności sprawuje 
nadzór pedagogiczny i organizacyjno - admi-
nistracyjny, kieruje i ponosi odpowiedzial-
ność za całokształt pracy dydaktyczno - wy-
chowawczej, opiekuńczej i administracyjno  
- gospodarczej a w szczególności:  

a) sprawuje nadzór pedagogiczny,  

b) dokonuje oceny pracy nauczycieli,  

c) udziela nauczycielom niezbędnego instruk-
tażu i pomocy, zachęca do permanentnego 
doskonalenia i dokształcania zawodowe-
go,  

d) tworzy, stosuje i umacnia promocyjny, de-
mokratyczny styl kierowania i zarządzania 
oświatą (szkołą) oparty na zasadach wza-
jemnej życzliwości i szacunku dla podmio-
towości człowieka,  

e) dba o adaptację zawodową szczególnie 
młodych nauczycieli,  

f) zaspokaja kulturalne i zdrowotne potrzeby 
słuchaczy, pomaga organizować ich czas 
w ramach programowej działalności szko-
ły,  

g) zapewnia słuchaczom, nauczycielom i in-
nym pracownikom należyte warunki so-
cjalno - bytowe i bhp na terenie szkoły; 

3) kieruje działalnością dydaktyczną:  

a) kieruje i nadzoruje realizację planów i składa 
sprawozdania z ich realizacji,  

b) przydziela w uzgodnieniu z radą pedago-
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giczną nauczycielom pracę i zajęcia dydak-
tyczne w ramach nominalnego czasu pra-
cy w wymiarze tygodniowym,  

c) przyjmuje słuchaczy do szkoły oraz wyraża 
zgodę na zmianę przez nich oddziałów 
semestralnych,  

d) wnioskuje do Starostwa Powiatowego  
w Gorzowie Wlkp. po zaopiniowaniu przez 
radę pedagogiczną o zorganizowanie do-
datkowych kierunków nauki,  

e) egzekwuje przestrzeganie przez słuchaczy  
i nauczycieli dyscypliny,  

f) udziela informacji upoważnionym orga-
nom; 

4) dyrektor organizuje działalność szkoły dla do-
rosłych:  

a) sprawuje nadzór nad działalnością admi-
nistracyjną, gospodarczą i finansową szko-
ły,  

b) opracowuje podstawową dokumentację 
budżetowo - gospodarczą szkoły,  

c) określa zasady odpowiedzialności mate-
rialnej pracowników zgodnie z przepisami 
kodeksu pracy,  

d) organizuje wyposażenie szkoły w niezbęd-
ne środki dydaktyczne i sprzęt szkolny,  

e) uzgadnia limity przyjęć do szkoły,  

f) organizuje i nadzoruje działalność sekreta-
riatu, przestrzega zasad prowadzenia do-
kumentacji wedle rzeczowego wykazu akt; 

5) dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy:  

a) jest przełożonym wszystkich zatrudnio-
nych pracowników,  

b) jest z urzędu przewodniczącym rady peda-
gogicznej,  

c) szczegółowy tryb powoływania dyrektora 
określają przepisy ustawy o systemie oś-
wiaty i regulamin konkursu; 

6) dyrektor szkoły działania dydaktyczne i orga-
nizację działalności szkoły przekazuje do reali-
zacji przez wicedyrektora szkoły.  

§ 18. Rada pedagogiczna. 

1. Ustawowe regulacje odnoszące się do rady 
pedagogicznej zawarte są w ustawie o systemie 
oświaty:  

a) w skład rady pedagogicznej wchodzą wszy-
scy nauczyciele zatrudnieni w szkole nieza-
leżnie od wymiaru zatrudnienia,  

b) w zebraniach rady pedagogicznej mogą 
uczestniczyć z głosem doradczym osoby 

zaproszone z zewnątrz,  

c) przewodniczącym rady pedagogicznej jest 
z urzędu dyrektor zespołu szkół,  

d) zebrania rady są organizowane raz w se-
mestrze w związku z zatwierdzeniem klasy-
fikacji i promowania słuchaczy,  

e) inicjatorem dodatkowych zebrań plenar-
nych mogą być:  

- dyrektor,  

- starostwo powiatowe,  

- Kuratorium Oświaty,  

- na wniosek co najmniej 1/2 członków 
rady pedagogicznej, 

f) przewodniczący rady odpowiedzialny jest 
za przygotowanie zawiadomienia o termi-
nie i porządku obrad,  

g) uchwały rady pedagogicznej podejmowa-
ne są zwykłą większością głosów w obec-
ności co najmniej 2/3 jej członków,  

h) zebrania rady są protokołowane w księdze 
protokołów zespołu szkół,  

i) treść obrad jest poufna - nie należy jej ujaw-
niać osobom postronnym, ujawnianie tre-
ści obrad powoduje zastosowanie kary dys-
cyplinarnej.  

2. Rada pedagogiczna zatwierdza:  

a) wyniki klasyfikacji i promocji słuchaczy,  

b) propozycje prowadzenia w szkołach eks-
perymentów pedagogicznych i badań nau-
kowych,  

c) organizację doskonalenia zawodowego 
nauczycieli,  

d) regulaminy szkolne o charakterze wewnę-
trznym.  

3. Rada pedagogiczna opiniuje:  

a) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza 
rozkład zajęć lekcyjnych w danym seme-
strze,  

b) propozycje dyrektora w sprawach przy-
działu nauczycielom prac i zajęć związa-
nych bezpośrednio z organizacją procesu 
dydaktycznego w ramach przysługującego 
nauczycielom wynagrodzenia zasadnicze-
go oraz dodatkowych odpłatnych zajęć dy-
daktycznych.  

4. Rada pedagogiczna ma prawo do:  

a) wprowadzania zmian kształcenia danego 
przedmiotu oraz zwiększenie lub zmniej-
szenie wymiaru godzin z danego przed-
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miotu przy czym ogólny wymiar godzin 
nauczania musi być zgodny z obowiązują-
cym planem nauczania w całym cyklu,  

b) tworzenia, wyłaniania, powoływania na swo-
ich zebraniach komisji problemowo - przed-
miotowych itp.  

§ 19. 1. Rada pedagogiczna podejmuje uchwa-
ły na zebraniach semestralnych.  

2. Uchwały rady obowiązują wszystkich pra-
cowników i słuchaczy.  

3. Zasady i tryb podejmowania uchwał określa 
regulamin rady pedagogicznej.  

§ 20. 1. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie 
uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepi-
sami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały 
dyrektor niezwłocznie zawiadamia starostwo po-
wiatowe oraz Kuratorium Oświaty.  

2. Kuratorium Oświaty w porozumieniu ze sta-
rostwem powiatowym uchyla uchwałę w razie 
stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa.  

3. Rozstrzygnięcie Kuratorium Oświaty jest os-
tateczne.  

§ 21. Samorząd słuchaczy. 

1. Pomaga w rozwiązywaniu własnych proble-
mów słuchaczy.  

2. Preferuje partnerstwo w stosunkach słucha-
czy z nauczycielami w realizacji celów kształcenia.  

3. Stwarza demokratyczne formy współdziała-
nia słuchaczy i wzajemnego wspierania się.  

4. Przyjmuje odpowiedzialność za jednostkę  
i grupę semestralną.  

5. Kształtuje umiejętność zespołowego działa-
nia, stwarza warunki do aktywności społecznej, 
samokontroli i samodyscypliny słuchaczy.  

§ 22. Prawa i obowiązki słuchaczy. 

1. Słuchacz ma prawo do:  

1) właściwie zorganizowanego procesu kształ-
cenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umy-
słowej; 

2) zapewnienia należytych warunków bezpie-
czeństwa, do poszanowania jego godności; 

3) życzliwego, podmiotowego traktowania w pro-
cesie dydaktycznym; 

4) swobody wyrażania myśli i przekonań w szcze-
gólności dotyczących szkoły; 

5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talen-
tów; 

6) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny 
oraz uzasadnionych i ustalonych sposobów 

kontroli postępów w nauce; 

7) pomocy w przypadku trudności w nauce; 

8) korzystania z pomocy szkolnych, pomieszczeń 
i sprzętu; 

9) wpływania na życie szkoły przez działalność 
samorządową, zrzeszania w organizacjach 
działających w szkole.  

2. Słuchacz ma obowiązek przestrzegania po-
stanowień niniejszego statutu i regulaminów we-
wnętrznych szkoły a zwłaszcza:  

1) systematycznego i aktywnego uczestnictwa  
w zajęciach lekcyjnych oraz w życiu szkoły; 

2) przestrzegania zasad kultury współżycia w od-
niesieniu do nauczycieli, kolegów i innych 
pracowników szkoły; 

3) odpowiedzialności za własne życie i zdrowie 
oraz higienę osobistą; 

4) dbania o wspólne dobro, ład i porządek szko-
ły i środowiska; 

5) odnoszenia się z szacunkiem do nauczycieli  
i innych pracowników szkoły; 

6) przestrzegania dyscypliny szkolnej.  

3. Skreślenia słuchaczy. 

Słuchacz Policealnej Szkoły dla Dorosłych skreślo-
ny jest z listy słuchaczy w następujących przypad-
kach:  

a) niezaliczenia semestru pierwszego,  

b) niezaliczenia semestru, który powtarza po 
raz drugi.  

V. Prawa i obowiązki nauczycieli 

§ 23. 1. Nauczyciel prowadzi prace dydaktyczne 
oraz jest odpowiedzialny za jakość i wynik tych prac.  

2. Odpowiada za prawidłowy wynik pracy  
w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem proce-
su dydaktycznego.  

3. Dba o pomoce dydaktyczne i inny sprzęt 
szkolny.  

4. Wspiera rozwój psychofizyczny słuchaczy, 
troszczy się o ich zdolności i zainteresowania.  

5. Dokonuje systematycznej, bezstronnej i obiek-
tywnej oceny postępów w nauce słuchaczy.  

6. Sprawiedliwie, bezstronnie i podmiotowo 
traktuje wszystkich słuchaczy.  

7. Udziela pomocy słuchaczom w eliminowa-
niu niepowodzeń szkolnych.  

8. Doskonali umiejętności dydaktyczne i pod-
nosi poziom wiedzy merytorycznej.  
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9. Przez cały czas pozostawania w służbie na-
uczycielskiej przestrzega generalnych ustaleń od-
noszących się do stanu nauczycielskiego.  

VI. Postanowienia końcowe 

§ 24. 1. Szkoła używa pieczęci urzędowych - okrą-
głych i stempli.  

2. Szkoła posiada archiwum i przechowuje do-
kumenty, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Załącznik Nr 1 
do Statutu Policealnej Szkoły dla Dorosłych  

w Zespole Szkół  
im. Mikołaja Kopernika w Witnicy  

Regulamin  
oceniania, klasyfikowania, promowania oraz 

przeprowadzania egzaminów w Policealnej Szko-
le dla Dorosłych 

§ 1. 1. Regulamin reguluje zasady oceniania, kla-
syfikowania i promowania słuchaczy oraz prze-
prowadzania egzaminów w szkole policealnej.  

2. Klasyfikowanie i promowanie słuchaczy prze-
prowadza się w ostatnim tygodniu nauki każdego 
semestru, a w semestrach programowo najwyż-
szych może być przeprowadzone w ostatnich dwóch 
tygodniach nauki.  

3. Zasady przeprowadzania egzaminu zawodo-
wego regulują odrębne przepisy.  

§ 2. 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć 
edukacyjnych słuchacza polega na rozpoznawaniu 
przez nauczycieli poziomu i postępów w opano-
waniu przez słuchacza wiadomości i umiejętności 
w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikają-
cych z programów nauczania oraz formułowania 
oceny.  

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:  

1) poinformowanie słuchacza o poziomie jego 
osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym 
zakresie;  

2) pomoc słuchaczowi w samodzielnym plano-
waniu swojego rozwoju; 

3) motywowanie słuchacza do dalszej pracy; 

4) dostarczenie słuchaczom informacji o postę-
pach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach; 

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia or-
ganizacji i metod pracy dydaktyczno - wy-
chowawczej.  

§ 3. 1. Ocenianie wewnątrzszkolne w szkole dla 
dorosłych obejmuje:  

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań 
edukacyjnych oraz informowanie słuchacza;  

2) bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowa-
nie, według skali i w formach przyjętych  

w danej szkole oraz zaliczanie niektórych za-
jęć edukacyjnych; 

3) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;  

4) ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec ro-
ku szkolnego (semestru) i warunki ich popra-
wiania.  

§ 4. Nauczyciele na początku każdego seme-
stru informują słuchaczy o wymaganiach eduka-
cyjnych wynikających z realizowanego przez siebie 
programu nauczania oraz o sposobach sprawdza-
nia osiągnięć edukacyjnych.  

§ 5. 1. Oceny są jawne. Sprawdzone i ocenione 
pisemne prace kontrolne słuchacze otrzymują do 
wglądu na zasadach określonych przez nauczycie-
li.  

2. Na prośbę słuchacza nauczyciel ustalający 
ocenę powinien ją uzasadnić.  

3. Egzaminy semestralne i końcowe powinny 
odbywać się w terminach ustalonych według na-
stępujących zasad:  

a) termin egzaminów powinien być podany 
do wiadomości słuchacza co najmniej na 
dwa tygodnie przed egzaminem,  

b) termin powinien być taki, aby egzaminy 
odbyły się w ciągu ostatnich 3 - 4 tygodni 
każdego semestru,  

c) na każdy z pisemnych egzaminów seme-
stralnych przeznacza się dwie godziny lek-
cyjne (po 45 minut), a na końcowe - trzy 
godziny lekcyjne (po 45 minut).  

4. W ciągu jednego dnia słuchacz może zda-
wać egzaminy pisemne lub ustne najwyżej z trzech 
przedmiotów.  

§ 6. 1. Wszystkie egzaminacyjne prace pisem-
ne wykonuje słuchacz na arkuszach papieru opa-
trzonych podłużną pieczęcią szkoły.  

2. Na egzaminie pisemnym słuchacz może ko-
rzystać z tablic matematycznych, kalkulatorów  
i określonych słowników oraz innych pomocy 
ustalonych i dopuszczonych przez radę pedago-
giczną.  

3. Słuchacz, który zakończył pracę pisemną 
oddaje ją egzaminatorowi i opuszcza salę.  

§ 7. 1. Egzamin ustny składa się z trzech pytań 
problemowych lub zadań do rozwiązania zawar-
tych na kartce egzaminacyjnej, którą słuchacz 
otrzymuje w drodze losowania.  

2. Zamiana wylosowanej kartki jest niedozwo-
lona. Słuchaczowi przysługuje 15 minut na przygo-
towanie się do odpowiedzi.  

3. Liczba kartek egzaminacyjnych powinna być 
większa niż liczba zdających.  
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4. Treść pytań egzaminacyjnych na egzaminie 
semestralnym ustnym lub praktycznym powinna 
obejmować materiał nauczania przedmiotu prze-
widziany w semestrze. Pytania na egzaminie koń-
cowym powinny obejmować podstawowe zagad-
nienia programowe z zakresu całego programu 
nauczania przedmiotu.  

5. Egzaminator wpisuje oceny egzaminacyjne 
do protokołu egzaminacyjnego, arkusza ocen, 
indeksu słuchacza i dziennika lekcyjnego.  

§ 8. Kontrolę nad prawidłowością przeprowa-
dzania egzaminów semestralnych i końcowych 
pisemnych i ustnych sprawuje dyrektor szkoły.  

§ 9. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie 
pisemnej opinii poradni psychologiczno - pedago-
gicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć 
wymagania edukacyjne, o których mowa w § 4,  
w stosunku do słuchacza, u którego stwierdzono 
specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty 
rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wyma-
ganiom edukacyjnym wynikającym z programu 
nauczania.  

§ 10. 1. Klasyfikowanie semestralne polega na 
podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych słuchacza 
w danym semestrze z zajęć edukacyjnych określo-
nych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu 
ocen klasyfikacyjnych, według skali.  

2. W szkołach dla dorosłych zachowania nie 
ocenia się.  

3. Oceny klasyfikacyjne ustala się po każdym 
semestrze.  

4. Liczba semestralnych prac kontrolnych 
przypadających na jednego słuchacza nie może 
przekroczyć liczby przedmiotów określonych  
w planie nauczania dla danego typu szkoły i se-
mestru.  

5. Ocenę z przedmiotów, które nie występują  
w planie nauczania w wyższych semestrach oraz 
wszystkie oceny w semestrach programowo naj-
wyższych są ocenami końcowymi z tych przedmio-
tów.  

6. Oceny semestralne i końcowe są ocenami 
klasyfikacyjnymi i stanowią podstawę do promo-
wania słuchacza na semestr programowo wyższy 
lub ukończenia przez niego szkoły.  

7. Przed końcoworocznym (semestralnym) kla-
syfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej 
poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinfor-
mować słuchacza o jego ocenach klasyfikacyjnych, 
w terminie i formie określonych w statucie szkoły.  

8. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna 
ocena klasyfikacyjna końcoworoczna (semestral-
na) może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu 
poprawkowego.  

§ 11. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele 
prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne.  

§ 12. 1. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne 
ustala się według skali określonej w statucie szko-
ły.  

2. Oceny klasyfikacyjne końcoworoczne (se-
mestralne) ustala się w stopniach według następu-
jącej skali:  

1) stopień celujący – 6; 

2) stopień bardzo dobry – 5; 

3) stopień dobry – 4; 

4) stopień dostateczny – 3; 

5) stopień dopuszczający – 2; 

6) stopień niedostateczny - 1.  

§ 13. Jeżeli w wyniku klasyfikacji semestralnej 
stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych 
słuchacza uniemożliwia lub utrudnia kontynuowa-
nie nauki w semestrze programowo wyższym, 
szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć słu-
chaczowi szansę uzupełnienia braków.  

§ 14. 1. Słuchacz może nie być klasyfikowany  
z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyj-
nych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny 
klasyfikacyjnej z powodu nieobecności słuchacza 
na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę 
czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym 
planie nauczania.  

2. Słuchacz nie klasyfikowany z powodu uspra-
wiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 
klasyfikacyjny.  

3. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również słu-
chacz realizujący na podstawie odrębnych przepi-
sów indywidualny tok lub program nauki.  

4. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się  
w trybie i w terminach określonych w statucie 
szkoły, z zastrzeżeniem ust. 5.  

5. Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala 
dyrektor lub wicedyrektor szkoły.  

§ 15. 1. Słuchacz otrzymuje promocję na semestr 
programowo wyższy, jeżeli ze wszystkich zajęć 
edukacyjnych określonych w szkolnym planie nau-
czania uzyskał oceny semestralne wyższe od stop-
nia niedostatecznego z zastrzeżeniem § 20 ust. 7.  

2. Słuchacz kończy szkołę, jeżeli na zakończe-
nie semestru programowo najwyższego uzyskał 
oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedosta-
tecznej.  

§ 16. 1. W szkole dla dorosłych oceny klasyfi-
kacyjne według skali, o której mowa w § 12 ust. 2, 
ustala się po każdym semestrze i stanowią one 
podstawę do promowania słuchacza na semestr 
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programowo wyższy lub ukończenia przez niego 
szkoły.  

2. W szkole dla dorosłych słuchacz jest pro-
mowany po każdym semestrze.  

§ 17. 1. Podstawą oceniania i klasyfikowania 
słuchacza w szkole dla dorosłych prowadzonej  
w formie zaocznej są egzaminy semestralne prze-
prowadzane z poszczególnych zajęć edukacyjnych 
określonych w szkolnym planie nauczania.  

2. Do egzaminu semestralnego dopuszcza się 
słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe kon-
sultacje (minimum 50% frekwencji) oraz uzyskał  
z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych oceny 
uznane za pozytywne zgodnie z wewnątrzkolnym 
systemem oceniania. W przypadku, gdy słuchacz 
otrzymał ocenę negatywną z pracy kontrolnej, 
obowiązany jest wykonać, w terminie określonym 
przez nauczyciela, drugą pracę kontrolną.  

3. Do egzaminu semestralnego może być rów-
nież dopuszczony słuchacz, który nie uczęszczał  
z przyczyn usprawiedliwionych na obowiązkowe 
konsultacje, pod warunkiem, że z wymaganych 
ćwiczeń i prac kontrolnych uzyskał oceny uznane 
za pozytywne, zgodnie z wewnątrzszkolnym sys-
temem oceniania.  

4. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwio-
nych nie przystąpił do egzaminów semestralnych 
w wyznaczonym terminie, zdaje te egzaminy  
w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez dy-
rektora szkoły.  

5. Termin dodatkowy, o którym mowa w ust. 4, 
powinien być wyznaczony po zakończeniu seme-
stru jesiennego najpóźniej do końca lutego lub po 
zakończeniu semestru wiosennego najpóźniej do 
rady sierpniowej.  

6. Egzamin semestralny z języka polskiego, ję-
zyka obcego i matematyki składa się z części pi-
semnej oraz ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyj-
nych egzaminy semestralne zdaje się ustnie.  

§ 18. 1. Słuchacz szkoły dla dorosłych prowa-
dzonej w formie zaocznej może być zwolniony  
z części ustnej egzaminu semestralnego, jeżeli  
z części pisemnej tego egzaminu otrzymał ocenę 
klasyfikacyjną co najmniej bardzo dobrą, w ciągu 
semestru był aktywny na zajęciach, a z wymaga-
nych ćwiczeń i prac kontrolnych uzyskał w więk-
szości oceny uznane za pozytywne zgodnie z we-
wnątrzszkolnym systemem oceniania.  

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 jest 
równoznaczne ze złożeniem egzaminu semestral-
nego i uzyskaniem co najmniej bardzo dobrej oce-
ny klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych.  

§ 19. 1. Egzaminy semestralne lub końcowe  
w policealnej szkole dla dorosłych przeprowadzają 
nauczyciele określonych przedmiotów, uczący  

w danym semestrze. W uzasadnionych przypad-
kach dyrektor szkoły może wyznaczyć na egzami-
natora innego nauczyciela przedmiotu.  

2. Tematy egzaminu semestralnego lub koń-
cowego pisemnego, ustnego i praktycznego z ma-
teriału nauczania obowiązującego w danym seme-
strze opracowuje nauczyciel uczący danego przed-
miotu i przedkłada je dyrektorowi szkoły lub jego 
zastępcy do zatwierdzenia najpóźniej na 7 dni przed 
egzaminem.  

§ 20. 1. Słuchacz szkoły dla dorosłych może zda-
wać egzamin poprawkowy w przypadku uzyskania 
klasyfikacyjnej oceny niedostatecznej z trzech za-
jęć edukacyjnych.  

2. Egzaminy poprawkowe mogą być przepro-
wadzone po każdym semestrze.  

3. Egzamin poprawkowy przeprowadza nau-
czyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne po 
zakończeniu semestru jesiennego w terminie do 
końca lutego lub po zakończeniu semestru wio-
sennego w terminie do 15 września.  

4. Egzamin poprawkowy z języka polskiego, ję-
zyka obcego i matematyki składa się z części pi-
semnej oraz ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyj-
nych egzamin zdaje się ustnie.  

5. Egzamin poprawkowy nie dotyczy zajęć edu-
kacyjnych, z których wyznaczono słuchaczowi do-
datkowy termin egzaminu oraz zajęć, z których 
przystępuje on do egzaminu klasyfikacyjnego.  

6. Słuchacz, który nie zdał egzaminu popraw-
kowego z dwóch przedmiotów, nie otrzymuje pro-
mocji i powtarza semestr (semestr można powta-
rzać dwa razy).  

7. Słuchacz, który nie zdał egzaminu popraw-
kowego z jednego przedmiotu i nie korzystał  
z promocji warunkowej (może być wykorzystana 
raz w toku nauki) może uzyskać promocję warun-
kową na semestr programowo wyższy z obowiąz-
kiem uzupełnienia braków w ciągu 30 dni od roz-
poczęcia zajęć w danym semestrze (w szkole za-
ocznej jako datę rozpoczęcia zajęć traktuje się datę 
I zjazdu). Niezaliczenie zaległego egzaminu powo-
duje cofnięcie słuchacza na semestr programowo 
niższy.  

8. Prośba o przyznanie promocji warunkowej 
składana jest w formie pisemnej w sekretariacie 
szkoły i rozpatrywana przez dyrektora lub wicedy-
rektora szkoły.  

9. Słuchaczowi powtarzającemu semestr zali-
cza się przedmioty nauczania, z których uzyskał 
oceny wyższe od stopnia niedostatecznego.  

§ 21. 1. Słuchaczowi policealnej szkoły dla do-
rosłych powtarzającemu semestr przed upływem 
trzech lat od daty przerwania nauki zalicza się za-
jęcia edukacyjne, z których uzyskał poprzednio 
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ocenę klasyfikacyjną nie niższą niż dostateczna 
i zwalnia się go z obowiązku uczęszczania na te 
zajęcia.  

2. Zwolnienie może dotyczyć semestru, roku 
szkolnego, kilku lat nauki lub całego cyklu kształ-
cenia, odpowiednio do zakresu programu naucza-
nia zajęć edukacyjnych zdanych na egzaminie se-
mestralnym lub końcowym.  

3. W przypadku zwolnienia, o którym mowa  
w ust. 2, w dokumentacji przebiegu nauczania 
wpisuje się „zaliczone” oraz podstawę prawną 

zwolnienia. Zwolnienie jest równoznaczne z otrzy-
maniem oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć edu-
kacyjnych zgodnej z oceną uzyskaną w wyniku 
egzaminu semestralnego lub końcowego.  

§ 22. Słuchacz szkoły dla dorosłych skreślony 
jest z listy słuchaczy w następujących przypad-
kach:  

a) niezaliczenia semestru pierwszego,  

b) niezaliczenia semestru, który powtarza po 
raz drugi.  

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XXI/149/08 
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU 

 
z dnia 24 kwietnia 2008r. 

 
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii gminnej 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.) i art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r.  
o drogach publicznych (tekst jednolity z 2007r. Dz. U. 
Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, 
co następuje: 

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych na-
stępujące drogi położone na terenie Gminy Drez-
denko: 

1) droga Goszczanowo – Goszczanówek – Go-
ścim; 

2) droga Drezdenko – Lipno – Niegosław; 

3) droga Zagórze – Lubiewo - Drawiny. 

§ 2. Szczegółowe położenie i przebieg dróg wy-
mienionych w § 1 jest oznaczone na mapie stano-
wiącej załącznik do niniejszej uchwały. 

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

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

Przewodniczący Rady 
Jerzy Skrzypczyński 
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Załącznik 
do uchwały Nr XXI/149/08 

Rady Miejskiej w Drezdenku 
z dnia 24 kwietnia 2008r. 
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UCHWAŁA NR XXI/150/08 
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU 

 
z dnia 24 kwietnia 2008r. 

 
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/290/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 31 marca 2005r.  

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 z późn. zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy 
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uch-
wala się: 

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/290/05 Rady Miej-
skiej w Drezdenku z dnia 31 marca 2005r. w spra-
wie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla 
uczniów wprowadza się zmiany: 

1) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Ustanawia się następujące grupy dochodo-
we: 

1) do 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 
pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, 
gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekra-
cza 100% kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 
ustawy o pomocy społecznej dla uczniów  
z orzeczeniem o niepełnosprawności; 

2) do 125% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 
pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, 
gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekra-

cza 61% kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 
ustawy o pomocy społecznej; 

3) do 100% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 
pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, 
gdy dochód na osobę w rodzinie wynosi po-
wyżej 61 - 100% kwoty określonej w art. 8 ust. 1 
pkt 2 ustawy o pomocy społecznej”; 

2) § 11 otrzymuje brzmienie: 

„Na zasiłki szkolne dla uczniów Gminy Drez-
denko przeznacza się 5% dotacji celowej 
otrzymanej przez Gminę Drezdenko w trybie 
art. 90r ust. 3 ustawy o systemie oświaty.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Drezdenko. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od  
1 stycznia 2008r. 

Przewodniczący Rady 
Jerzy Skrzypczyński 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XXI/153/08 
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU 

 
z dnia 24 kwietnia 2008r. 

 
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie 
zawarli umów na usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników 

bezodpływowych 
 

Na podstawie art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 wrze-
śnia 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. 
zm.) Rada Miasta Drezdenka uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się górne stawki opłat za usługi  
w zakresie odbioru odpadów komunalnych i opróż-
niania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych wymienione w załączniku Nr 1 
do niniejszej uchwały 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Drezdenko. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Jerzy Skrzypczyński 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XXI/153/08 

Rady Miejskiej w Drezdenku 
z dnia 24 kwietnia 2008r. 

§ 1. Odbieranie odpadów komunalnych z tere-
nu miasta: 

1) za opróżnianie 1-go pojemnika o pojemności 
110, 120l: 

a) 1 raz w tygodniu - 6,00zł, 

b) 2 razy w miesiącu - 12,00zł, 

c) 1 raz w miesiącu - 6,00zł; 

2) za opróżnianie 1-go pojemnika o pojemności 
240l: 

a) 1 raz w tygodniu - 10,50zł, 

b) 2 razy w miesiącu - 21,00zł, 

c) jeden raz w miesiącu - 10,50zł; 

3) za opróżnianie 1-go pojemnika o pojemności 
1100l: 

a) 1 raz w tygodniu - 63,00zł, 

b) 2 razy w miesiącu - 125,00zł, 

c) 1 raz w miesiącu - 63,00zł, 

d) za odbieranie odpadów wielkogabaryto-
wych - 57,00zł/m3, 

e) za odbieranie odpadów remontowych  
- 57,00zł/m3, 

f) za odbieranie sprzętu elektrycznego i elek-
tronicznego - 0,20zł/kg; 

4) opłata za dzierżawę pojemnika teren miasta  
i gminy: 

a) dzierżawę pojemnika 110l - 6,00zł, 

b) dzierżawę pojemnika 240l - 7,00zł, 

c) dzierżawę pojemnika 1100l - 18,00zł. 

§ 2. Odbieranie odpadów komunalnych z tere-
nu gminy o zabudowie zwartej (Bagniewo, Trze-
bicz, Trzebicz Nowy, Goszczanowo, Goszczano-
wiec, Goszczanówko, Karwin, Klesno, Niegosław, 
Lipno, Lipno - Tuczępy, Lubiatów, Lubiewo, Zagó-
rze, Modropole, Górzyska, Drawiny, Osów, Prze-
borowo, Stare Bielice, Zielątkowo): 

1) za opróżnianie 1-go pojemnika o pojemności 
110l, 120l: 

a) 1 raz w tygodniu - 8,00zł, 

b) 2 razy w miesiącu - 16,00zł, 

c) 1 raz w miesiącu - 8,00zł; 

2) za opróżnianie 1-go pojemnika o pojemności 
240l: 

a) 1 raz w tygodniu - 16,00zł, 

b) 2 razy w miesiącu - 32,00zł, 

c) jeden raz w miesiącu - 16,00zł; 

3) za opróżnianie 1-go pojemnika o pojemności 
1100l: 

a) 1 raz w tygodniu - 63,00zł, 

b) 2 razy w miesiącu - 125,00zł, 

c) 1 raz w miesiącu - 63,00zł, 

d) za odbieranie odpadów wielkogabaryto-
wych - 57zł/m3, 

e) za odbieranie odpadów remontowych  
- 57,00zł/m3, 

f) za odbieranie sprzętu elektrycznego i elek-
tronicznego - 0,20zł/kg. 

§ 3. Odbieranie odpadów komunalnych z tere-
nu gminy o zabudowie rozproszonej (Czartowo, 
Grotów, Kosin, Marzenin, Rąpin, Gościm): 

1) za opróżnianie 1-go pojemnika o pojemności 
110l, 120l: 

a) 1 raz w tygodniu - 9,00zł, 

b) 2 razy w miesiącu - 18,00zł, 

c) 1 raz w miesiącu - 9,00zł; 

2) za opróżnianie 1-go pojemnika o pojemności 
240l: 

a) 1 raz w tygodniu - 18,00zł, 

b) 2 razy w miesiącu - 35,00zł, 

c) jeden raz w miesiącu - 18,00zł; 

3) za opróżnianie 1-go pojemnika o pojemności 
1100l: 

a) 1 raz w tygodniu - 63,00zł, 

b) 2 razy w miesiącu - 125,00zł, 

c) 1 raz w miesiącu - 63,00zł, 

d) za odbieranie odpadów wielkogabaryto-
wych - 57,00zł/m3, 

e) za odbieranie odpadów remontowych  
- 57,00zł/m3, 

f) za odbieranie sprzętu elektrycznego i elek-
tronicznego - 0,20zł/kg. 

§ 4. Odbieranie odpadów komunalnych z bu-
dynków wielorodzinnych. 

1. Dla budynków wielorodzinnych, w uzasad-
nionym przypadku, za który uważa się brak możli-
wości ustawienia pojemnika przypisanego do za-
budowanej nieruchomości, ustala się stawkę opłat 
za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli 
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nieruchomości w wysokości: 8,00zł od jednej oso-
by zamieszkującej daną nieruchomość na miesiąc. 

§ 5. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych  
i transport nieczystości ciekłych: 

a) opróżnianie zbiornika bezodpływowego na 
terenie miasta - 12,50zł/m3, 

b) opróżnianie zbiornika bezodpływowego na 
terenie gminy - 12,50zł/m3, 

c) do wywozu nieczystości ciekłych na odle-
głość ponad 2km od stacji zlewnej, miasta 
Drezdenka doliczona będzie opłata w wyso-
kości 2,30zł za każdy dodatkowy kilometr. 

§ 6. Powyższe stawki są stawkami netto, do któ-
rych dolicza się podatek od towarów i usług VAT, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XXX/171/08 
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SOLI 

 
z dnia 25 kwietnia 2008r. 

 
w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 
 

Na podstawie art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 wrze-
śnia 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 ze 
zm.) i art. 9 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach 
(Dz. U. Nr 97, poz. 1050 ze zm.) uchwala się, co na-
stępuje: 

§ 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych 
przez właścicieli nieruchomości za usługi odbiera-
nia odpadów komunalnych oraz opróżniania zbior-
ników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych w następujących wysokościach: 

1) odbiór odpadów komunalnych – 102,00zł net-
to za 1m3; 

2) wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników 
bezodpływowych i ich transport do punktu 
zlewnego – 21,00zł netto za 1m3. 

§ 2. Górną opłatę za usługi, o których mowa  
w § 1 ust. 1 pkt 1 ustala się w wysokości 39,00zł 
netto za 1m3, jeżeli odpady komunalne są zbierane 
i transportowane w sposób selektywny. 

§ 3. Opłaty za usługi, o których mowa w § 1 i 2 
ustala się w wysokości proporcjonalnej do wielkości 
(pojemności) zbiorników, w których zbierane i trans-
portowane są odpady i nieczystości ciekłe. 

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

§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały 
traci moc uchwała Nr LI/347/06 Rady Miejskiej  
w Nowej Soli z dnia 26 maja 2006r. w sprawie 
określenia górnych stawek opłat za usługi odbie-
rania odpadów komunalnych od właścicieli nieru-
chomości, opróżniania zbiorników bezodpływo-
wych i transporu nieczystości ciekłych. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego oraz podlega podaniu do 
wiadomości publicznej przez wywieszenie na ta-
blicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. 

Przewodniczący Rady 
Piotr Szyszko 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XXX/172/08 
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SOLI 

 
z dnia 25 kwietnia 2008r. 

 

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 
 

Na podstawie art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 
1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, 
poz. 115 ze zmianami) oraz po zasięgnięciu opinii 

Zarządu Powiatu Nowosolskiego uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych na-
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stępujące drogi: 

- ulica Jana Brzechwy, położona na dz. Nr 1079 
obręb 2, 

- ulica Energetyków, położona na dz. Nr 67 ob-
ręb 6, 

- ulica Fabryczna, położona na dz. Nr 388 obręb 3, 

- ulica Jagienki, położona na dz. Nr 60, 61 ob-
ręb 7, 

- ulica Kmicica, położona na dz. Nr 108 obręb 7, 

- ulica Konwaliowa, położona na dz. Nr 680 ob-
ręb 5, 

- ulica Konstruktorów, położona na dz. Nr 4/2, 
1121/1 obręb 1 oraz 52/2, 114/1 obręb 6, 

- ulica Leszczynowa, położona na dz. Nr 165/11, 
163/1 obręb 5, 

- ulica Kornela Makuszyńskiego, położona na 
dz. Nr 1103 obręb 2, 

- ulica Przemysłowa, położona na dz. Nr 9/6, 
11/2, 14/5, 52/1, 57/2, 63, 64/4, 64/7, 65, 71, 72, 
75, 115/3 obręb 6, 

- ulica Wiesława Sautera, położona na  
dz. Nr 189/26 obręb 2, 

- ulica Bolesławy Sidorskiej, położona na  
dz. Nr 776/28 obręb 2, 

- ulica Skrzetuskiego, położona na dz. Nr 99 
obręb 7, 

- ulica Stasia i Nel, położona na dz. Nr 137 ob-
ręb 7, 

- ulica Starostawska, położona na dz. Nr 76 ob-
ręb 6, 386/2 obręb 1, 

- ulica Ustronie, położona na dz. Nr 66/20 ob-
ręb 6, 

- ulica Wołodyjowskiego, położona na dz. Nr 149 
obręb 7, 

- ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego, poło-
żona na dz. Nr 303/2, 305/26, 304/2 oraz na 
części działki Nr 374/3 obręb 2, 

- ulica Zacisze, położona na dz. Nr 66/19 obręb 6, 

- ulica Zagłoby, położona na dz. Nr 127 obręb 7, 

- ulica Zakątek, położona na dz. Nr 780/58 ob-
ręb 2, 

- ulica Zygmunta Starego, położona na  
dz. Nr 944/14 obręb 1, 

- ulica Tadeusza Zawadzkiego „Zośki”, położo-
na na dz. Nr 1037/1, 165/5, 1108/5 oraz na czę-
ści działek 1108/1, 1122 obręb 2. 

§ 2. Położenie i przebieg dróg, o których 
mowa w § 1 oznaczone są na mapie stano-
wiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się 
Prezydentowi Miasta. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upły-
wie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienni-
ku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Piotr Szyszko 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XXX/172/08 
Rady Miejskiej w Nowej Soli 

z dnia 25 kwietnia 2008r. 
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UCHWAŁA NR XV/82/08  
RADY MIASTA GOZDNICA  

 
z dnia 28 kwietnia 2008r. 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych  

w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest miasto Gozdnica 
 

Na podstawie art. 67a ust. 2 ustawy z dnia 7 wrze-
śnia 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, 
poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XIII/70/08 Rady Miasta Gozd-
nica z dnia 12 lutego 2008r. w sprawie ustalenia 
zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych  
w przedszkolach i szkołach, dla których organem 
prowadzącym jest Miasto Gozdnica (Dziennik Urzę-
dowy Województwa Lubuskiego Nr 18, poz. 442) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) inne osoby, na których stołowanie się wy-
raził zgodę dyrektor szkoły, w której jest 
stołówka.”; 

2) w § 3: 

- ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Dzienną wysokość opłaty za korzy-
stanie z posiłku w stołówce szkolnej 
przez osoby, o których mowa w § 2 ust. 1 
pkt 2 ustala się uwzględniając koszty 
przygotowania posiłku, w tym koszty 
surowca przeznaczonego na wyżywie-
nie oraz koszty wynagrodzenia pracow-
ników stołówki szkolnej oraz składki na-
liczane od tych wynagrodzeń, a także 
koszty utrzymania stołówki.”, 

- ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W uzasadnionych przypadkach dy-
rektor szkoły może wyznaczyć inny niż 
określony w ust. 3 termin wniesienia 
opłaty za korzystanie z posiłku w sto-
łówce szkolnej, ustalonej na podstawie 
ust. 1 i ust. 2.”, 

- ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. W przypadku nieobecności osoby 
uprawnionej do korzystania z posiłku  
w stołówce szkolnej zwrotowi podlega 
dzienna wysokość opłaty za korzystanie 
z posiłku w stołówce szkolnej za każdy, 
z wyłączeniem pierwszego, dzień nie-
obecności, z zastrzeżeniem ust. 6. Zasa-
da ta ma odpowiednio zastosowanie  
w przypadku rezygnacji z posiłku przez 
ucznia lub pracownika szkoły upraw-
nionego do korzystania z posiłku w sto-
łówce szkolnej.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta Gozdnica. 

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

Przewodnicząca Rady 
Anna Kulczyńska

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XV/84/08  
RADY MIASTA GOZDNICA  

 
z dnia 28 kwietnia 2008r. 

 
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizują-
cych w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiąz-

kowym wymiarze godzin 
 

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia  
26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. 
Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) uchwala się, co nastę-

puje: 

§ 1. 1. Dla nauczycieli realizujących w ramach 
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stosunku pracy w szkole obowiązki określone dla 
stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym 
wymiarze godzin, tygodniowy obowiązkowy wy-
miar godzin ustala się według wzoru: 

 
gdzie: 

W - tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, 

xn - ilość godzin na danym stanowisku przydzielo-
na nauczycielowi, 

yn - tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin za-
jęć dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych 
określony na danym stanowisku, 

n - ilość stanowisk o różnych tygodniowych obo-
wiązkowych wymiarach godzin przydzielonych 
nauczycielowi. 

2. Wymiar, o którym mowa w ust. 1 przyjmuje 
się w pełnych godzinach tak, że godzinę do 0,5 po-
mija się, a godzinę co najmniej 0,5 przyjmuje się 
za pełną. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta Gozdnica i dyrektorom szkół, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Gozd-
nica o statusie miejskim. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od 
dnia 1 września 2008r. 

Przewodnicząca Rady 
Anna Kulczyńska 

=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XV/85/08  
RADY MIASTA GOZDNICA  

 
z dnia 28 kwietnia 2008r. 

 
w sprawie określenia zniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szko-

łach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga 
 

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2 oraz 3 ustawy  
z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 
z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) uchwala się, 
co następuje: 

§ 1. Nauczycielom, którym powierzono stano-
wiska kierownicze w szkołach obniża się tygo-
dniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć do 
wymiaru określonego w poniższej tabeli: 

 
Lp. Stanowisko kierownicze Tygodniowy wymiar zajęć 
1 Dyrektor przedszkola, liczącego: 

- do 3 oddziałów 
- 4 - 5 oddziałów 
- 6 i więcej oddziałów 

 
12 
10 
8 

2 Dyrektor szkoły podstawowej, liczącej: 
- do 8 oddziałów 
- 9 - 11 oddziałów 
- 12 - 14 oddziałów 
- 15 i więcej oddziałów 

 
8 
7 
6 
4 

3 Wicedyrektor szkoły podstawowej, liczącej: 
- 12 - 16 oddziałów 
- 17 i więcej oddziałów 

 
11 
9 

4 Dyrektor gimnazjum, liczącego: 
- do 4 oddziałów 
- 5 - 8 oddziałów 
- 9 i więcej oddziałów 

 
9 
8 
7 
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§ 2. Określa się tygodniowy obowiązkowy wy-
miar zajęć pedagoga w wysokości 25 godzin. 

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od 
dnia 1 września 2008r. 

Przewodnicząca Rady 
Anna Kulczyńska 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XV/88/08  
RADY MIASTA GOZDNICA  

 
z dnia 28 kwietnia 2008r. 

 
w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Gozdnica 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 - tekst 
jednolity z późn. zm.1), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. 
zm.2), po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami zmia-
ny „Studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego miasta Gozdnica” uchwa-
lonym uchwałą Nr XV/87/08 Rady Miasta Gozdnica 
z dnia 28 kwietnia 2008r. uchwala się, co następu-
je:  

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Przedmiotem uchwały jest zmiana miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gozdnica. 

2. Granice obszarów objętych zmianą planu 
wynikają z uchwały Nr VII/38/07 Rady Miasta 
Gozdnica z dnia 12 czerwca 2007r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Gozdnica.  

_______________________________________________ 
1Zmiany 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, Nr 116, 
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, 
poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz  
z 2007r. Nr 48, poz. 327. 
2Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.  
z 2004r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005r. Nr 113, 
poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, 
poz. 1635. 
 

 

3. Integralnymi częściami niniejszej uchwały 
są: 

1) załączniki Nr 1 i Nr 2 – rysunki planu w skali 
1:2000 wraz z wyrysem zmiany studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gozdnica;  

2) załącznik Nr 3 – rozstrzygnięcie Rady Miasta 
Gozdnica o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu planu wraz z listą nieuwzględnio-
nych uwag;  

3) załącznik Nr 4 – rozstrzygnięcie Rady Miasta 
Gozdnica o sposobie realizacji zapisanych  
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie  
z przepisami o finansach publicznych. 

§ 2. 1. Przedmiotem ustaleń zmiany planu są 
tereny, przeznaczone pod oczyszczalnie ścieków, 
pod zabudowę mieszkaniową i usługową, komuni-
kację i infrastrukturę techniczną. 

2. Na obszarze objętym niniejszą uchwałą plan 
wyodrębnia tereny, będące przedmiotem ustaleń, 
wydzielone na rysunku zmiany planu liniami roz-
graniczającymi i oznaczone symbolami literowy-
mi, na których ustala się następujące podstawowe 
przeznaczenie terenu: 

1) pod zabudowę mieszkaniową, oznaczoną 
symbolem M – tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej; 

2) pod zabudowę usługową oznaczoną symbo-
lem U – teren usług rzemieślniczych; 

3) pod rolnictwo oznaczone symbolem R – teren 
upraw polowych i pastwisk; 
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4) pod komunikację oznaczoną symbolem KD  
– teren drogi publicznej; 

5) pod komunikację oznaczoną symbolem KDW 
– teren dróg wewnętrznych; 

6) pod wody powierzchniowe oznaczone sym-
bolem WS – cieki wodne; 

7) pod infrastrukturę techniczną, oznaczoną 
symbolem K – oczyszczalnia. 

§ 3. 1. Ustalenia zmiany planu w obszarach,  
o którym mowa w § 1 ust. 2 zawarte są w treści 
niniejszej uchwały, obejmującej: 

1) rozdział 1, zawierający przepisy ogólne; 

2) rozdział 2, zawierający przepisy obowiązujące 
w całym obszarze objętym planem, określają-
ce: 

a) przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-
czające tereny o różnym przeznaczeniu lub 
różnych zasadach zagospodarowania, 

b) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, 

c) zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego, 

d) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

e) wymagania wynikające z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych, 

f) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości, 

g) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji, 

h) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej, 

i) sposób i termin tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania i użytkowania tere-
nów; 

3) rozdział 3, przepisy dotyczące wydzielonych 
stref określające szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz ograniczenia w ich 
użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy; 

4) rozdział 4, zawierający warunki zagospodaro-
wania dla poszczególnych terenów określają-
ce: 

a) przeznaczenie terenów, 

b) parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu; 

5) rozdział 5, zawierający przepisy przejściowe  
i końcowe. 

2. W zmianie planu nie występują: 

1) tereny przestrzeni publicznej; 

2) tereny lub obiekty podlegające ochronie 
ustalonej na podstawie przepisów odręb-
nych, w tym tereny górnicze, a także nara-
żone na niebezpieczeństwo powodzi oraz 
zagrożonych osuwaniem się mas ziem-
nych; 

3) tereny do scalenia i ich ponownego po-
działu. 

3. Następujące oznaczenia graficzne na rysun-
ku zmiany planu są obowiązującymi ustaleniami 
planu: 

1) granica obszaru objętego zmianą planu; 

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

3) nieprzekraczalne linie zabudowy, tj. linie ogra-
niczające obszar, na którym dopuszcza się re-
alizację obiektów kubaturowych; 

4) symbole określające przeznaczenie terenów. 

4. Pozostałe, niewymienione w ust. 2 elementy 
rysunku zmiany planu, jak np. treść podkładu ma-
powego, orientacyjne linie podziałów wewnętrz-
nych itp., mają charakter informacyjny i nie są usta-
leniami planu. 

§ 4. Ilekroć jest mowa o: 

1) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałę Rady Miasta Gozdnica, o ile z treści 
zapisu nie wynika inaczej; 

2) zmiana planu - należy przez to rozumieć 
wszystkie ustalenia dotyczące obszaru obję-
tego niniejszą uchwałą; 

3) przepisach szczególnych - należy przez to ro-
zumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz  
z aktami wykonawczymi; 

4) rysunku zmiany planu - należy przez to rozu-
mieć rysunek wymieniony w § 1 ust. 3 pkt 1 
niniejszej uchwały; 

5) terenie - należy przez to rozumieć obszar  
o tożsamym rodzaju przeznaczenia, wyzna-
czony na rysunku planu liniami rozgraniczają-
cymi i oznaczony symbolem literowym i licz-
bowym; 

6) obowiązujących liniach rozgraniczenia - nale-
ży przez to rozumieć linie oddzielające tereny 
o różnym przeznaczeniu bądź o różnym spo-
sobie zagospodarowania; 

7) przeznaczeniu podstawowym - należy przez 
to rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu, któ-
ry dominuje w obszarze wydzielonym liniami 
rozgraniczającymi, obejmujący min. 51% po-
wierzchni działki budowlanej lub/i min. 51% 
powierzchni całkowitej wszystkich budynków 
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istniejących i planowanych, położonych w jej 
granicach; 

8) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez 
to rozumieć rodzaj przeznaczenia inny niż 
podstawowy, które uzupełnia i wzbogaca 
użytkowanie podstawowe i nie może zaistnieć 
bez przeznaczenia podstawowego; 

9) drogach wewnętrznych - należy przez to ro-
zumieć drogi niezaliczone do kategorii dróg 
publicznych, stanowiące drogi w osiedlach 
mieszkaniowych, dojazdy do działek, drogi 
dojazdowe do obiektów użytkowanych przez 
podmioty prowadzące działalność gospodar-
czą, drogi dojazdowe do gruntów leśnych, na-
leżące do właścicieli gruntów; drogi te mogą 
stać się drogami publicznymi pod warunkiem 
spełnienia wymogów wynikających z przepi-
sów szczególnych; 

10) zabudowie - należy przez to rozumieć budynki 
lub zespoły budynków wraz z dojazdami, par-
kingami i innymi urządzeniami związanymi  
z ich obsługą; 

11) wysokości zabudowy - należy przez to rozu-
mieć definicję zgodnie z warunkami technicz-
nymi, jakim powinny odpowiadać budynki  
i ich usytuowanie, z dopuszczeniem w bryle 
budynku, lokalnych dominant o indywidual-
nych wysokościach, z zastrzeżeniem, iż rzut 
dominanty nie może przekroczyć 10% po-
wierzchni zabudowy tego budynku; 

12) powierzchni zabudowy - należy przez to ro-
zumieć powierzchnię poziomego rzutu jednej 
kondygnacji naziemnej o największej obsza-
rowo powierzchni, liczonej po zewnętrznym 
obrysie przegród zewnętrznych do działki bu-
dowlanej, przy czym powierzchnię zabudowy 
obliczamy jako sumę powierzchni zabudowy 
wszystkich obiektów budowlanych wraz z bu-
dynkami gospodarczymi i garażami, występu-
jących w obrębie danej działki budowlanej; 

13) usługach nieuciążliwych – należy rozumieć 
taki rodzaj usług, który nie wywołuje uciążli-
wości dla otoczenia w rozumieniu zapisów 
prawa budowlanego i prawa ochrony środo-
wiska; 

14) zagospodarowaniu tymczasowym – należy 
przez to rozumieć dotychczasowy sposób ko-
rzystania z terenu, do momentu wprowadze-
nia zainwestowania, zgodnego z ustaleniami 
planu; 

15) stawce procentowej – należy przez to rozu-
mieć wzrost wartości nieruchomości spowo-
dowany ustaleniami planu, upoważniający do 
pobrania od właściciela jednorazowej opłaty 
w przypadku jej zbycia, zgodnie z art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym; 

16) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez 
to rozumieć granicę wzdłuż terenów komuni-
kacji publicznej i wydzielonych pasów infra-
struktury technicznej, poza którą nie może 
być wysunięte lico budynku; dopuszcza się jej 
nieznaczne naruszenie dla zadaszeń wejścio-
wych, rzutu dachu, wykuszy, balkonów i ele-
mentów wystroju architektonicznego, w tym 
ganków i schodów wejściowych; 

17) reklamie wielkogabarytowowej – należy przez 
to rozumieć wolnostojące, trwale związane  
z gruntem urządzenie reklamowe lub umiesz-
czane na elementach konstrukcyjnych do 
obiektów budowlanych lub ogrodzenia, któ-
rych przynajmniej jeden z wymiarów przekra-
cza 4,0m. 

Rozdział 2 

Przepisy obowiązujące w całym obszarze, obję-
tym planem 

§ 5. 1. Ustala się zasady przeznaczenia terenów. 

2. Tereny wydzielone liniami rozgraniczający-
mi, mogą być zagospodarowane wyłącznie na cele 
zgodne z podstawowym przeznaczeniem lub łącz-
nie z przeznaczeniem dopuszczalnym, zgodnie z usta-
leniami określonymi w zapisach niniejszej uchwa-
ły, w tym szczegółowymi zasadami zagospodaro-
wania terenów, zawartymi w rozdziale 4, z zastrze-
żeniem, iż zagospodarowanie na cele zgodne z prze-
znaczeniem dopuszczalnym nie może zaistnieć 
samodzielnie. 

3. W ramach terenów wydzielonych liniami 
rozgraniczenia, obok zagospodarowania zgodnie  
z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym, 
mogą występować drogi wewnętrzne, miejsca po-
stojowe dla samochodów osobowych, sieci i urzą-
dzenia infrastruktury technicznej oraz zieleń izola-
cyjna, o ile z treści uchwały zapisów szczegóło-
wych nie wynika inaczej. 

§ 6. 1. Ustala się zasady ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego odnoszące się do wszel-
kich działań budowlanych, tj. realizacji nowych 
obiektów, modernizacji, rozbudów, nadbudów, re-
montów istniejącej zabudowy, budowy ogrodzeń, 
instalacji elementów reklamowanych i obiektów 
małej architektury.  

2. Nakazuje się: 

1) zagospodarowanie przestrzenne terenów re-
alizować z uwzględnieniem wymogów ochro-
ny i kształtowania ładu przestrzennego po-
przez: 

a) dbanie o docelowe ukształtowanie i zago-
spodarowanie linii zabudowy i linii zieleni 
wokół ulic – koordynację pomiędzy liniami 
zabudowy, zielenią kompozycyjną i izola-
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cyjną, elementami reklam i informacji wi-
zualnej, ogrodzeniami poszczególnych nie-
ruchomości i itp., 

b) realizację terenów biologicznie czynnych 
w granicach każdej działki o procencie 
powierzchni ustalonych w zapisach szcze-
gółowych, do których należą tereny zieleni 
niskiej – trawniki, zieleni niskiej - krzewy, 
zieleni wysokiej - drzewa istniejące i pro-
jektowane; 

2) przeznaczenie pasa terenu, pomiędzy linią 
zabudowy a linią rozgraniczającą teren, wy-
łącznie pod realizację: 

- utwardzonego wjazdu na teren działki, 

- dojścia do budynku, 

- zadaszonego i osłoniętego miejsca pod 
pojemniki na śmieci, 

- miejsc do parkowania, 

- sieci i urządzeń infrastruktury technicz-
nej, 

- zieleni dekoracyjnej i użytkowej i elemen-
tów małej architektury. 

3. Zakazuje się stosowania: 

1) materiałów wykończeniowych typu: blacha 
trapezowa i falista oraz siding dla obiektów 
mieszkaniowych ; 

2) reklam wielkogabarytowych typu billboard na 
terenach zieleni urządzonej, znaków informa-
cji wizualnej w miejscach i w sposób narusza-
jący bezpieczeństwo ruchu samochodowego  
i pieszego. 

§ 7. 1. Ustala się zasady ochrony środowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego. 

2. W zakresie lokalizacji przedsięwzięć mogą-
cych znacząco oddziaływać na środowisko, w ro-
zumieniu zapisów ustawy Prawo ochrony środo-
wiska: 

1) zakazuje się lokalizacji obiektów i urządzeń, 
których uciążliwość przekracza granice posia-
danej nieruchomości oraz przekracza normy 
określane jako znacząco oddziaływujące na 
zdrowie ludzi i środowisko; 

2) dopuszcza się:  

a) lokalizację inwestycji wskazanych, jako 
przedsięwzięć mogących znacząco oddzia-
ływać na środowisko, dla których sporzą-
dzenie raportu może być wymagane, pod 
warunkiem, iż spełnione będą dopuszczal-
ne normy określające standardy jakości 
środowiska, 

b) modernizację i przebudowę istniejących 

obiektów wskazanych w zapisach ww. usta-
wy, jako przedsięwzięć mogących znaczą-
co oddziaływać na środowisko, jeżeli pla-
nowane przedsięwzięcie spowoduje ogra-
niczenie dotychczasowych, negatywnych 
oddziaływań na środowisko lub zdrowie 
ludzi. 

3. W zakresie ochrony powietrza przed zanie-
czyszczeniem nakazuje się: 

1) spełnienie warunków w zakresie emisji zanie-
czyszczeń do powietrza, w tym hermetyzację 
procesów technologicznych, ograniczających 
emisję zanieczyszczeń; 

2) stosowanie paliw ekologicznych, tj. o niskiej 
zawartości związków siarki. 

4. W zakresie ochrony powierzchni ziemi i śro-
dowiska przed odpadami: 

1) nakazuje się: 

a) właściwe zagospodarowanie terenu oraz 
gromadzenie wód opadowych, mające na 
w celu minimalizowanie przekształcenia 
powierzchni ziemi i jej ochronę przed ero-
zją, 

b) zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi orga-
nicznej, jej odpowiednie zdeponowanie 
oraz ponowne wykorzystanie przy realiza-
cji robót ziemnych w związku z realizacją 
budowy; 

2) dopuszcza się: 

a) gromadzenie i usuwanie odpadów komu-
nalnych, zgodnie z regulacjami obowiązu-
jącymi w mieście, 

b) gospodarkę odpadami niebezpiecznymi  
w małych ilościach, w związku z istniejącą 
lub projektowaną działalnością w zakresie 
rzemiosła uciążliwego, realizacją lub utrzy-
maniem usług, gospodarką komunalną, 
wg odrębnych przepisów obowiązujących 
w tym zakresie, 

c) wykorzystanie dla potrzeb niwelacji  terenu 
mas ziemnych, stanowiących grunt rodzi-
my, usuwany lub przemieszczany, w związ-
ku z realizacją przedsięwzięcia lub realiza-
cji elementów zagospodarowania terenu, 
w tym ekranujących poszczególne nieru-
chomości, z zastrzeżeniem przepisów o og-
raniczeniu zmian naturalnego ukształtowa-
nia. 

5. W zakresie ochrony wód przed zanieczysz-
czeniem nakazuje się: 

1) uszczelnianie powierzchni komunikacyjnych, 
w tym placów, dróg i parkingów; 

2) instalowanie urządzeń oczyszczających wody 
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opadowe i roztopowe tj. separatorów i osad-
ników, w szczególności na terenie zakładów 
usług motoryzacyjnych i innych, w których 
istnieje niebezpieczeństwo zanieczyszczenia 
wód opadowych substancjami ropopochod-
nymi lub innymi substancjami toksycznymi. 

6. W zakresie ochrony terenów zieleni i warto-
ści krajobrazowych nakazuje się: 

1) ochronę lokalnych wartości krajobrazu oraz 
zieleni poprzez zachowanie i utrzymanie, 
w szczególności naturalnego ukształtowania 
terenu i istniejących szpalerów drzew o walo-
rach kompozycyjnych; 

2) utrzymanie istniejącej zieleni, z dopuszcze-
niem wycinki w sytuacji konieczności wpro-
wadzenia niezbędnych rozwiązań z zakresu 
przedsięwzięć liniowych, w tym dotyczących 
infrastruktury technicznej i komunikacji oraz 
porządkowania struktury osadniczej, wpro-
wadzając w każdym przypadku obowiązek 
kompensacji przyrodniczej, o której mowa  
w zapisach ww. ustawy. 

§ 8. 1. Ustala się zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej. 

2. Na obszarze objętym planem zobowiązuje 
się osoby prowadzące roboty budowlane i ziemne 
w przypadku ujawnienia w trakcie prac przedmio-
tu, które posiada cechy zabytku: 

a) do wstrzymania wszelkich prac mogących 
uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, 

b) zabezpieczenia przy użyciu dostępnych 
środków ten przedmiot i miejsce jego od-
krycia, 

c) niezwłocznego zawiadomienia  o tym wo-
jewódzkiego konserwatora zabytków lub 
Burmistrza Miasta Gozdnica, który jest 
obowiązany niezwłocznie, nie dłużej niż  
w terminie 3 dni przekazać wojewódzkie-
mu konserwatorowi zabytków przyjęte za-
wiadomienie. 

3. Na terenie objętym planem nie występują 
obiekty znajdujące się w rejestrze zabytków.  

§ 9. 1. Ustala się szczegółowe zasady i warunki 
scalania i podziału nieruchomości.  

2. W obszarze objętym planem nie występują 
tereny podlegające scaleniu. 

3. Dalsze wydzielanie działek z obszarów ogra-
niczonych liniami rozgraniczającymi może odby-
wać się z zachowaniem następujących zasad: 

1) wielkość i kształt działki powinny być dosto-
sowane do przeznaczenia, w tym powinny 
zapewniać warunki dla parkowania i garażo-

wania pojazdów osób zamieszkałych, zatrud-
nionych i użytkowników; 

2) działka powinna mieć bezpośredni dostęp do 
drogi publicznej lub być połączona z nią do-
jazdem szerokości nie mniejszej niż 6.0m; 

3) działka pod zabudowę usługową powinna 
posiadać dostęp do urządzeń infrastruktury 
technicznej; 

4) przy dokonywaniu podziałów działek należy 
uwzględnić istniejące uzbrojenie z zachowa-
niem pasów eksploatacyjnych.  

§ 10. 1. Ustala się zasady modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów komunikacji. 

2. Podstawowy układ komunikacji drogowej, 
obsługujący teren stanowią: 

1) zlokalizowane poza granicami terenu objęte-
go planem drogi publiczne;  

2) uzupełnienie układu tworzy droga wewnętrz-
na dojazdowa;  

3) program parkingowy, wyliczony według pa-
rametrów i wskaźników określonych dla po-
szczególnych terenów w rozdziale 4, należy 
zbilansować w ramach terenu planowanej 
inwestycji, w szczególności oznacza to zakaz 
realizacji nowych inwestycji nie spełniających 
tego warunku. 

§ 11. 1. Ustala się zasady modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów infrastruktury technicz-
nej dla terenów oznaczonych Nr 1, 2, 3. 

2. W planie określono zasady obsługi w zakre-
sie infrastruktury technicznej, związane z sieciami, 
przyłączami i obiektami technologicznymi, niewy-
magającymi wydzielania terenu, zlokalizowanymi 
w granicach innych wyodrębnionych w planie 
terenów, o innym przeznaczeniu, w tym na tere-
nach dróg i zieleni. 

3. Dopuszcza się realizację inwestycji infra-
struktury technicznej, których przebieg wynika  
z zapisów planu lub przepisów odrębnych i nie 
wynika z rysunku planu. 

4. W zakresie zaopatrzenia w wodę, ustala się 
dostawę wody, gwarantującą pełne pokrycie zapo-
trzebowania z istniejącej lub rozbudowywanej 
miejskiej sieci wodociągowej pod warunkiem: 

1) zagwarantowania, w pierwszym rzędzie, do-
celowego zaopatrzenia w wodę dla celów by-
towo - komunalnych; 

2) rozbudowy sieci rozdzielczej w miarę wystę-
powania potrzeb z równoczesną moderniza-
cją istniejącej sieci; 

3) utrzymanie przebiegu głównej sieci w liniach 
rozgraniczających istniejących dróg. 
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5. W zakresie odprowadzenia ścieków byto-
wych i komunalnych oraz wód opadowych i rozto-
powych, zwanych dalej - ściekami: 

1) nakazuje się odprowadzenie ścieków, o ile 
spełniają parametry zgodne z przepisami od-
rębnymi - do projektowanego systemu sieci 
kanalizacyjnej; 

2) zakazuje się wprowadzania ścieków do wód 
powierzchniowych i do gruntu; 

3) dopuszcza się lokalizację : 

a) sieci kanalizacyjnych przez tereny działek 
prywatnych, 

b) przepompowni ścieków na terenie wła-
snym inwestora. 

6. W zakresie zaopatrzenia w gaz: 

1) ustala się pokrycie zapotrzebowania dla ce-
lów bytowych i grzewczych - z istniejącej lub 
rozbudowanej sieci; 

2) nakazuje się: 

a) zabezpieczenie tras dla gazociągu średnie-
go ciśnienia w liniach rozgraniczających 
dróg będących poza granicami terenów 
objętych zmianą planu ale obsługującymi 
te tereny, 

b) zachowanie stref kontrolowanych od sieci, 
zgodne z przepisami szczególnymi w spra-
wie warunków technicznych, jakim powin-
ny odpowiadać sieci gazowe; 

3) dopuszcza się lokalizację gazociągu poza pa-
sami drogowymi, za uzgodnieniem z właści-
cielem terenu, na warunkach określonych 
przez administratora sieci. 

7. W zakresie elektroenergetyki: 

1) ustala się pokrycie zapotrzebowania z istnie-
jącej lub rozbudowanej sieci elektroenerge-
tycznej; 

2) dopuszcza się: 

a) realizację stacji transformatorowych na te-
renie inwestora, 

b) zasilanie nowych odbiorców energii elek-
trycznej z projektowanych stacji transfor-
matorowych.  

8. W zakresie zaopatrzenia na ciepło ustala się:  

1) utrzymanie istniejących źródeł lokalnych i in-
dywidualnych ciepła posiadających kotłownie 
ekologiczne; 

2) konieczność dostosowania źródeł ciepła spa-
lających paliwa stałe do wymogów aktual-
nych norm ochrony środowiska. 

9. W zakresie telekomunikacji: 

1) ustala się zapewnienie dostępu, w zależności 
od potrzeb, do istniejącej lub rozbudowanej 
sieci telekomunikacyjnej; 

2) nakazuje się skablowanie sieci; 

3) zakazuje się lokalizacji nowych stacji i urzą-
dzeń nadawczych.  

10. W zakresie gospodarki odpadami ustala 
się: 

1) usuwanie nieczystości poprzez gromadzenie 
odpadów stałych z uwzględnieniem ich se-
gregacji na terenie działek i wywóz ich na wy-
sypisko zgodnie z programem gminnym 
przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo; 

2) odzyskanie możliwie licznych składników  
z nagromadzonych i wywożonych odpadów 
(recykling). 

§ 12. 1. Ustala się zasady budowy systemów 
infrastruktury technicznej dla terenu oczyszczalni: 

1) w zakresie zaopatrzenie w wodę ustala się 
pokrycie potrzeb z wodociągu i rozbudowa-
nego ujęcia na terenie miasta; 

2) doprowadzenie ścieków sanitarnych, przemy-
słowych  i deszczowych kanałami grawitacyj-
nymi i rurociągami tłocznymi; 

3) zaopatrzenie w energię elektryczną: 

a) zasilanie terenu w energię z projektowanej 
stacji transformatorowej 15/0.4Kv, 

b) oświetlenie zewnętrzne terenu w wykona-
niu kablowym z zastosowaniem słupów 
i opraw oświetleniowych; 

4) zaopatrzenie w ciepło: 

a) zabezpieczenie potrzeb z lokalnych źródeł 
ciepła, 

b) obowiązek stosowania czynnika grzejnego 
w kotłowniach, w postaci paliwa ekolo-
gicznego; 

5) urządzenia telekomunikacyjne - wyznaczenie 
pasa technicznego dla ułożenia sieci teleko-
munikacyjnej;  

6) usuwanie nieczystości poprzez gromadzenie 
odpadów komunalnych w pojemnikach zloka-
lizowanych na działce i wywóz ich na wysypi-
sko. 

§ 13. 1. Ustala się sposób i termin tymczaso-
wego zagospodarowania, urządzania i użytkowa-
nia terenów. 

2. Za tymczasowy sposób zagospodarowania 
części lub całości terenu działki budowlanej rozu-
mie się utrzymanie istniejącego sposobu i stanu 
zagospodarowania terenu do czasu realizacji usta-
leń planu: 
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1) dopuszcza się realizację nowych tymczaso-
wych obiektów budowlanych lub tymczaso-
wych budowli, a także tymczasowych parkin-
gów terenowych, realizowanych na koszt in-
westora, właściciela lub użytkownika pod wa-
runkiem , iż takie lokalizacje spełnią wymogi 
wynikające z przepisów odrębnych, a podsta-
wowe przeznaczenie działki nie wyklucza ta-
kich możliwości; 

2) zakazuje się lokalizację nowych obiektów tym-
czasowych w postaci wolnostojących obiek-
tów blaszanych, kontenerowych za wyłącze-
niem obiektów i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej. 

Rozdział 3 

Przepisy dotyczące wydzielonych stref określają-
ce szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 

zakaz zabudowy 

§ 14. 1. Ustala się obszar Głównego Zbiornika 
Wód Podziemnych GZWP Nr 315 Zbiornik Chocia-
nów – Gozdnica wymagający szczególnej ochrony.  

2. Nakazuje się na terenach położonych w zasię-
gu Zbiornika Wód Podziemnych: 

1) powierzchnię placów, ulic, parkingów, placów 
postojowych i placów manewrowych przy 
obiektach usługowych, uszczelnić; 

2) wody opadowe odprowadzać do rowów po 
wstępnym oczyszczeniu w piaskownikach i se-
paratorach. 

§ 15. 1. Ustala się zasady zagospodarowania 
dotyczące stref technicznych. 

2. Dla obiektów budowlanych, ogrodzeń trwa-
łych, dróg, nawierzchni utwardzonych i zadrze-
wień lokalizowanych w odległościach mniejszych 
niż wynikają z niżej określonych stref, konieczne 
jest uzyskanie zgody zarządzającego siecią.  

3. W obszarach ograniczonego użytkowania te-
renów dla napowietrznej linii elektroenergetycznej 
średniego napięcia 15kV zlokalizowanej w części 
północnej terenu wynoszącym 13.0m (po 6.50m  
w obie strony od osi linii) ustala się następujące 
zasady zagospodarowania: 

1) zakaz lokalizacji zabudowy;  

2) dopuszcza się realizację ciągów pieszych. 

Rozdział 4 

Warunki zagospodarowania dla poszczególnych 
terenów 

§ 16. 1. Wyznacza się tereny zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku 
planu symbolem MN.  

2. Ustala się przeznaczenie terenów: 

1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jed-
norodzinna wolnostojąca z przynależnym za-
gospodarowaniem terenu; 

2) dopuszczalne: funkcje związane z różnymi 
formami działalności gospodarczej, których 
powierzchnia całkowita nie przekracza 30% 
powierzchni całkowitej budynku mieszkalne-
go, z przynależnym zagospodarowaniem te-
renu pod warunkiem, gdy: 

a) wielkość działki budowlanej będzie gwa-
rantować właściwą obsługę funkcji do-
puszczonych, w zakresie: dojazdów, do-
staw, miejsc parkingowych, składowania 
odpadów, 

b) prowadzona działalność gospodarcza nie 
może zaliczać się do przedsięwzięć, dla 
których na podstawie przepisów odręb-
nych może być wymagane sporządzenie 
raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia 
na środowisko. 

3. Zasady zagospodarowania terenu, parame-
try i wskaźniki oraz zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego: 

1) nakazuje się: 

a) wielkość powierzchni zabudowy w stosun-
ku do powierzchni działki – nie więcej niż 
30%, 

b) powierzchnia biologicznie czynna – nie 
mniej niż 50%, 

c) program parkingowy i garażowy: 

- dla zabudowy mieszkaniowej – nie 
mniej niż 1 miejsce postojowe lub garaż, 

- w przypadku prowadzenia działalności 
gospodarczej należy ustalić indywidual-
nie dla zamierzonego sposobu użytko-
wania jednak nie mniej niż dodatkowe  
2 miejsca postojowe na budynek, dla 
samochodów dostawczych związanych  
z prowadzoną działalnością należy za-
pewnić dodatkowe miejsca garażowe 
lub postojowe;  

2) zakazuje się: 

a) stosowania dla nowych i przebudowywa-
nych budynków mieszkalnych, materiałów 
z tworzyw sztucznych, pokryć dachowych  
z blachy trapezowej itp., 

b) budowy garaży wolnostojących powyżej  
2 stanowisk, 

c) lokalizacji działalności handlowej, usługo-
wej, której uciążliwość, przekracza dopusz-
czalne normy wytwarzania hałasu, wibra-
cji, drażniących woni lub światła o dużym 
natężeniu, 
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d) użytkowania i składowania surowców lub 
materiałów niebezpiecznych w szczegól-
ności toksycznych i łatwopalnych mogą-
cych stanowić zagrożenie w wypadku ich 
niekontrolowanego przedostania się do 
otoczenia, np. w wyniku pożaru lub w sta-
nach nadzwyczajnych zagrożeń; 

3) dopuszcza się: 

a) rozbudowę istniejących obiektów, zgodnie 
z warunkami niniejszej uchwały, 

b) realizację zieleni rekreacyjnej i towarzyszą-
cej obiektom budowlanym wraz z elemen-
tami małej architektury, 

c) realizację sieci i obiektów infrastruktury 
technicznej związanej z obsługą zagospo-
darowania terenu. 

4. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy: 

1) ustala się dla zabudowy: 

a) szerokość elewacji frontowej - nie większa 
niż sąsiednich budynków, zlokalizowanych 
na bezpośrednio przyległych działkach,  
a w przypadku braku zabudowy sąsiedniej 
– dopuszcza się stosowanie szerokości ele-
wacji frontowej do 18.0m,  

b) wysokość zabudowy: 

- mieszkaniowej do 2 kondygnacji plus 
poddasze użytkowe, ale nie wyższa niż 
12.0m,  

- gospodarczej i garaży 1 kondygnacja, ale 
nie wyższa niż 6.0m; 

2) w zakresie geometrii dachu: 

a) dachy dwu- lub wielospadowe o nachyle-
niu od 25° do 55°, 

b) dopuszcza się umieszczanie w dachu okien 
połaciowych i lukarn, 

c) dla zabudowy garażowej – dachy w nawią-
zaniu do budynku mieszkalnego. 

§ 17. 1. Wyznacza się tereny zabudowy  usłu-
gowej oznaczonej na rysunku planu symbolem U. 

2. Ustala się przeznaczenie terenów: 

1) podstawowe – stacja demontażu pojazdów, 
usługi handlowe i rzemiosło uciążliwe wraz  
z przynależnym zagospodarowaniem terenu; 

2) dopuszczalne: 

a) usługi różne, 

b) lokale mieszkalne dla dysponenta prowa-
dzonej działalności zintegrowane z obiek-
tem kubaturowym przeznaczenia podsta-
wowego lub dopuszczonego, pod warun-

kiem zachowania wymogów przepisów 
szczególnych. 

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

1) nakazuje się dostosowanie charakteru i skali 
usługowej działalności gospodarczej do wiel-
kości działki budowlanej gwarantującej wła-
ściwą obsługę w zakresie dojazdów, miejsc 
parkingowych placów manewrowych skła-
dowania odpadów; 

2) ustala się dla stacji demontażu pojazdów:  

a) zabezpieczenie terenu ogrodzeniem przed 
dostępem osób postronnych, 

b) wyposażenie w separator substancji ropo-
pochodnych o wydajności dostosowanej 
do powierzchni objętej systemem odpro-
wadzania odcieków, 

c) zgodnie z obowiązującymi przepisami 
szczególnymi właściwe zagospodarowanie 
wyodrębnionych następujących sektorów: 

- przyjmowania pojazdów, 

- magazynowania przyjętych pojazdów, 

- usuwania z pojazdów elementów i sub-
stancji niebezpiecznych, w tym płynów, 

- demontażu z pojazdów przedmiotów 
wyposażenia i części nadających się do 
ponownego użycia oraz elementów,  
w tym odpadów, nadających się do od-
zysku lub recyklingu albo unieszkodli-
wienia, 

- magazynowania wymontowanych z po-
jazdów przedmiotów wyposażenia i czę-
ści nadających się do ponownego uży-
cia, 

- magazynowania odpadów pochodzą-
cych z demontażu pojazdów, 

d) lokalizacje najbardziej uciążliwych sekto-
rów z dala od zabudowy mieszkaniowej; 

3) nakazuje się, aby uciążliwości bądź szkodli-
wości dla środowiska wywołane przez obiekty 
i urządzenia nie wykraczały poza granice te-
renu, na którym są zlokalizowane i tym sa-
mym nie powodowały konieczności ustano-
wienia strefy uciążliwości. 

4. Zagospodarowania terenu, parametry i wskaź-
niki: 

1) ustala się: 

a) wielkość powierzchni zabudowy w stosun-
ku do powierzchni działki – nie więcej niż 
50%, 

b) powierzchnia biologicznie czynna – nie 
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mniej niż 20%, w tym dla zieleni wysokiej 
należy przeznaczyć  co najmniej 20% tere-
nów biologicznie czynnych, 

c) nieprzekraczalna granica zabudowy wg ry-
sunku planu, 

d) program parkingowy:  

- w przypadku usług handlu w ilości nie 
mniejszej niż 1 miejsce postojowe na 
25m² powierzchni handlowej, 

- w przypadku pozostałych usług co naj-
mniej 1 miejsce postojowe, na każde 
rozpoczęte 50m2 powierzchni użytkowej, 

e) wjazd i wyjazd z dróg publicznych, 

f) wprowadzenie na granicy z zabudową 
mieszkaniową pasów zieleni izolacyjnej 
wysokiej i średniej o szerokości nie mniej-
szej niż 2.00m z zastosowaniem gatunków 
zimnozielonych w co najmniej 50%; 

2) dopuszcza się lokalizowanie: 

a) zieleni towarzyszącej obiektom budowla-
nym wraz z elementami małej architektu-
ry, 

b) placów manewrowych, przeznaczonych dla 
obsługi przeznaczenia podstawowego i do-
puszczalnego, 

c) infrastruktury technicznej związanej z ob-
sługą zagospodarowania terenu. 

5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy i zagospodarowania - ustala się: 

1) gabaryty zabudowy - stosowanie indywidual-
nych, rozwiązań zgodnie z charakterem funk-
cji, o dostosowanych proporcjach umożliwia-
jące harmonijne wkomponowanie nowej za-
budowy w istniejący krajobraz i istniejącą za-
budowę;   

2) geometria dachu: kształtować w dostosowa-
niu do charakteru funkcji i do cech otaczają-
cego zainwestowania.  

§ 18. 1. Wyznacza się teren infrastruktury tech-
nicznej oznaczony na rysunku planu symbolem K.  

2. Ustala się przeznaczenie terenów: 

1) podstawowe – teren urządzeń obsługi gospo-
darki ściekami (oczyszczalnia biologiczno  
– mechaniczna) wraz z przynależnym zago-
spodarowaniem terenu; 

2) dopuszczalne: uprawy polowe i użytki zielone 
i wody powierzchniowe. 

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

1) nakazuje się: 

a) przyjęcie takiej technologii oczyszczania 
ścieków oraz szczegółowych rozwiązań 
techniczno – technologicznych (urządze-
nia, automatyka i lokalizacja), która umoż-
liwi zmniejszenie szkodliwego oddziały-
wania oczyszczalni na środowisko, 

b) najbardziej uciążliwe technologiczne pro-
cesy jednostkowe (usuwanie i ewakuacja 
skratek i piasku, tlenowa przeróbka i od-
wadnianie osadów) zaprojektować w spo-
sób zapewniający maksymalną ich her-
metyzację, 

c) wprowadzenie na granicach pasów zieleni 
izolacyjnej wysokiej i średniej o szerokości 
nie mniejszej niż 2.00m z zastosowaniem 
gatunków zimozielonych w co najmniej 
50%, 

d) a w ramach działań eksploatacyjnych: 

- utrzymywanie pełnej sprawności tech-
nicznej wszystkich urządzeń, 

- utrzymanie zadanych parametrów pro-
cesowych umożliwiających uzyskanie naj-
wyższych efektów oczyszczania, 

- zastosowanie optymalizacji procesów, 

- prowadzenie na bieżąco procesów od-
wadniania i zagęszczania osadów, 

- podejmowanie prób rolniczego wyko-
rzystania osadów; 

2) nakazuje się, jeśli uciążliwości bądź szkodli-
wości dla środowiska wywołane przez obiekty 
i urządzenia oczyszczalni wykroczą poza gra-
nice terenu, na którym są zlokalizowane, mu-
szą spowodować konieczność ustanowienia 
strefy uciążliwości w oparciu o raport oddzia-
ływania na środowisko. 

4. Zagospodarowania terenu, parametry i wskaź-
niki. 

1) nakazuje się: 

a) wielkość powierzchni zabudowy w stosun-
ku do powierzchni działki – nie więcej niż 
60%, 

b) powierzchnia biologicznie czynna – nie 
mniej niż 20%, w tym dla zieleni wysokiej 
należy przeznaczyć co najmniej 20% tere-
nów biologicznie czynnych, 

c) nieprzekraczalna granica zabudowy wg ry-
sunku planu; 

2) ustala się: 

a) w ramach oczyszczalni ścieków lokalizację: 

- przepompowni ścieków surowych, 

- zintegrowanego zbiornika biologicznego 
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oczyszczania (komora osadu czynnego, 
osadnik wtórny, zbiornik tlenowej stabi-
lizacji osadu, zbiornik magazynowy osa-
du), 

- prasy do odwodnienia osadu, 

- budynku socjalnego, 

- dróg i placów manewrowych, 

- rurociągów międzyobiektowych, 

- linii kablowych energetycznych, sygnali-
zacyjnych i sterowniczych, 

b) wjazd i wyjazd z drogi publicznej; 

3) dopuszcza się lokalizowanie: 

a) zieleni towarzyszącej obiektom budowla-
nym wraz z elementami małej architektu-
ry, 

b) infrastruktury technicznej związanej z ob-
sługą zagospodarowania terenu. 

5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy i zagospodarowania - ustala się: 

a) gabaryty zabudowy - stosowanie indywi-
dualnych, rozwiązań zgodnie z charakte-
rem funkcji, o dostosowanych proporcjach 
umożliwiające harmonijne wkomponowa-
nie nowej zabudowy w istniejący krajobraz 
i istniejącą zabudowę, 

b) geometria dachu: kształtować w dostoso-
waniu do charakteru funkcji i do cech ota-
czającego zainwestowania.  

§ 19. 1. Wyznacza się teren wód powierzch-
niowych oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem  WS. 

2. Ustala się przeznaczenie terenów: zbiorniki 
wodne, wody stojące i płynące, cieki wodne, rowy 
melioracyjne. 

3. Zagospodarowanie terenu, parametry i wskaź-
niki oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

1) nakazuje się: 

a) utrzymanie naturalnego ukształtowania te-
renu, 

b) utrzymanie oraz ochronę fauny i flory; 

2) zakazuje się: 

a) doprowadzenia wód deszczowych bez 
wstępnego podczyszczenia, 

b) realizacji obiektów budowlanych, z wyjąt-
kiem urządzeń technicznych związanych  
z utrzymaniem i obsługą rzek i cieków; 

3) dopuszcza się: regulację przebiegu cieków 
wodnych; 

4) dopuszcza się realizację: mostów drogowych, 
kładek dla ruchu pieszego i rowerowego 
zgodnie z ustanowionymi, odrębnymi przepi-
sami obowiązującymi w tym zakresie. 

§ 20. 1. Wyznacza się teren rolniczy oznaczony 
w rysunku planu symbolem R. 

1. Ustala się przeznaczenie terenów: 

1) podstawowe: uprawy polowe i użytki zielone; 

2) dopuszczalne:  

a) uprawy ogrodnicze, sadownicze, 

b) drogi gospodarcze nieutwardzone, rowy me-
lioracyjne, zieleń śródpolna; 

3) zakazuje się realizacji obiektów nie związa-
nych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. 

§ 21. 1. Wyznacza się teren drogi publicznej 
wraz z urządzeniami towarzyszącymi, oznaczony 
symbolem KDZ. 

2. Ustala się przeznaczenie terenów: 

1) podstawowe: droga publiczna klasy Z (zbior-
cza) – poszerzenie miejscowe istniejącej drogi 
wojewódzkiej w liniach rozgraniczenia; 

2) dopuszczalne: 

a) ścieżka rowerowa, 

b) infrastruktura techniczna związana z ob-
sługą zagospodarowania terenu;  

3) nakazuje się budowę nowych elementów 
układu komunikacyjnego wraz z komplekso-
wą budową sieci uzbrojenia technicznego, lo-
kalizowanej w korytarzach infrastruktury w li-
niach rozgraniczających dróg; 

4) dopuszcza się: 

a) korekty elementów istniejącego układu ko-
munikacyjnego w projektach technicznych 
budowy i modernizacji dróg, 

b) w liniach rozgraniczających dróg budowy 
obiektów komunikacji rowerowej, 

c) w liniach rozgraniczających dróg realizacji 
urządzeń związanych z obsługą komunika-
cji - zatok, parkingów, zieleni, elementów 
małej architektury i tablic reklamowych. 

3. Parametry i wskaźniki zagospodarowania te-
renu: 

nakazuje się, dla drogi klasy Z (zbiorczej), jedno-
jezdniowej dwukierunkowej o szerokości jezdni 
7.0m z chodnikami z dwóch stron utrzymanie sze-
rokości w liniach rozgraniczających dróg niemniej 
niż 20m. 

§ 22. 1. Wyznacza się teren komunikacji koło-
wej oznaczony na rysunku planu symbolem KDW. 
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2. Ustala się przeznaczenie terenów: 

1) podstawowe: droga wewnętrzna będąca do-
jazdem do terenów rolnych; 

2) dopuszczalne: 

a) ścieżka rowerowa, 

b) infrastruktura techniczna związana z ob-
sługą zagospodarowania terenu.  

3. Zagospodarowania terenu, parametry i wskaź-
niki: 

1) nakazuje się zachowanie szerokości drogi w li-
niach rozgraniczonych zgodnie z rysunkiem pla-
nu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwa-
ły; 

2) dopuszcza się zachowanie, uzupełnianie i po-
większanie zieleni. 

Rozdział 5 

Przepisy końcowe 

§ 23. Tracą moc ustalenia uchwały Nr XXXVII/ 

173/06 Rady Miasta Gozdnica z dnia 25 maja 2006r. 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
miasta Gozdnica ogłoszonej w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Lubuskiego Nr 68, poz. 1473  
z 2006r. w zakresie terenów będących przedmio-
tem niniejszej uchwały. 

§ 24. Ustala się stawkę procentową, służącą 
naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, wynikającą ze wzrostu wartości nieru-
chomości w wysokości 5%. 

§ 25. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta Gozdnica . 

§ 26. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni 
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego i podlega podaniu do 
publicznej wiadomości na stronach internetowych 
BIP miasta Gozdnica.  

Przewodnicząca Rady 
Anna Kulczyńska 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XV/88/08 

Rady Miasta Gozdnica 
z dnia 28 kwietnia 2008r. 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XV/88/08 

Rady Miasta Gozdnica 
z dnia 28 kwietnia 2008r. 
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Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr XV/88/08 

Rady Miasta Gozdnica 
z dnia 28 kwietnia 2008r. 

Rozstrzygnięcie  
w sprawie uwag wniesionych do projektu zmiany 

planu 

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

Do projektu zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Gozdnica obej-
mującego tereny w granicach określonych w za-
łącznikach graficznych Nr 1 i 2, wyłożonego do pu-
blicznego wglądu wraz z prognozą skutków wpły-
wu ustaleń planu na środowisko w Urzędzie Mia-
sta w Gozdnicy w dniach od 31 stycznia 2008r. do 
20 lutego 2008r. nie wniesiono uwag, zgodnie z wy-
kazem uwag stanowiącym integralną część doku-
mentacji formalno – prawnej prac planistycznych. 

Załącznik Nr 4 
do uchwały Nr XV/88/08 

Rady Miasta Gozdnica 
z dnia 28 kwietnia 2008r. 

Roztrzygnięcie 
o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infra-

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

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. 
zm.), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 
1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.  
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 111 ust. 2 pkt 1 
ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicz-
nych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) 
Rada Miasta Gozdnica rozstrzyga, co następuje: 

1. Sposób realizacji zapisanych w zmianie miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gozdnica inwestycji z zakresu infrastruktu-
ry technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy: 

1. 1. Teren objęty zmianą miejscowego planu 
w granicach określonych w załączniku Nr 1 na 
rysunkach planu. 

Nie przewiduje się infrastruktury technicznej  
i komunikacji kołowej, których realizacja należy do 
zadań własnych gminy. 

1. 2. Teren objęty zmianą miejscowego planu 
w granicach określonych w załączniku Nr 2 na 
rysunkach planu. 

Przewidywany zakres i termin realizacji: 

Oczyszczalnia ścieków mechaniczno - biologiczna 
o wydajności 460m/dobę, w tym: 

- sieć wodociągowa o długości ~ 240mb, 

- sieć kanalizacji ogólnospławnej o dłu-
gości ~ 210mb, 

- sieć elektroenergetyczna o długości  
~ 320mb, 

- sieć dróg wewnętrznych o szerokości 
jezdni 4.0 m i długości 130.0mb. 

Realizacja inwestycji w jednym etapie, uzależniona 
od pozyskania środków określonych w pkt 2. 

2. Zasady finansowania zapisanych w zmianie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Gozdnica inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które należą do zadań wła-
snych gminy, zgodnie z przepisami o finansach 
publicznych.  

Finansowanie inwestycji pod tytułem oczyszczal-
nia ścieków z wykorzystaniem środków pomoco-
wych, kredytów i pożyczek, obligacji komunalnych, 
udziału inwestorów zewnętrznych w oparciu o od-
rębne porozumienia. 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XV/89/08  
RADY MIASTA GOZDNICA  

 
z dnia 28 kwietnia 2008r. 

 
w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości 

 
Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 wrze-
śnia 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się górną stawkę opłaty za odbiera-
nie odpadów komunalnych od właścicieli nieru-
chomości, gromadzonych w pojemnikach w kwo-
cie brutto 105zł/m3. 
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§ 2. Ustala się górną stawkę opłaty za opróż-
nianie zbiorników bezodpływowych i transport 
nieczystości ciekłych w kwocie brutto 52zł/m3. 

§ 3. W przypadku odbierania odpadów komu-
nalnych z terenu nieruchomości, gdzie były te 
odpady gromadzone w sposób selektywny, kwoty 
wymienione w § 1 zmniejsza się o 5%. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowie Miasta Gozdnica. 

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

Przewodnicząca Rady 
Anna Kulczyńska 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XVIII/121/08 
RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE 

 
z dnia 28 kwietnia 2008r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sulęcin – teren 

położony przy ulicy Lipowej 
 

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 z późn. zm.) oraz art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

Rozdział 1 

Ustalenia ogólne 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego terenu położonego w Sulę-
cinie, przy ulicy Lipowej. 

2. Granice obszaru objętego planem przedsta-
wione zostały na rysunku planu, o którym mowa 
w ust. 3 pkt 1. 

3. Integralną częścią uchwały jest: 

1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący za-
łącznik Nr 1; 

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu, stanowiące załącznik Nr 2; 

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

4. Uchwalony plan jest zgodny:  

1) z uchwałą Nr III/30/06 Rady Miejskiej w Sulę-
cinie z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Sulęcin, obejmującego teren położony przy 
ulicy Lipowej; 

2) ze studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Sulę-
cin, uchwalonym uchwałą Nr XXI/165/2000 
Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 19 czerwca 
2000r. i jego zmianą uchwaloną uchwałą  
Nr XVIII/120/08 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 
28 kwietnia 2008r. 

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale 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 Nr 1 do ni-
niejszej uchwały; 

3) przepisach szczególnych – należy przez to ro-
zumieć obecnie obowiązujące przepisy ustaw 
wraz z aktami wykonawczymi, normy bran-
żowe oraz ograniczenia w dysponowaniu te-
renem wynikające z prawomocnych decyzji 
administracyjnych; 

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

5) znaczącym oddziaływaniu na środowisko – na-
leży przez to rozumieć przekroczenie standar-
dów jakości środowiska, w tym zjawiska lub 
stany utrudniające życie albo dokuczliwe dla 
otaczającego terenu, a zwłaszcza hałas, wi-
bracje, zanieczyszczenia powietrza i zanie-
czyszczenia odpadami, przekraczające obo-
wiązujące wielkości normowe; 
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6) nieuciążliwej działalności gospodarczej – na-
leży przez to rozumieć taką działalność, która 
nie spowoduje przekroczenia standardów ja-
kości środowiska poza teren, do którego pro-
wadzący działalność ma tytuł prawny; 

7) 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. 

§ 3. Przedmiotem planu są regulacje określają-
ce zasady zagospodarowania terenu objętego pla-
nem, z przeznaczeniem na cele usług handlowych 
oraz składów. 

§ 4. Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, za-
kres ustaleń planu obejmuje: 

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgranicza-
jące tereny o różnym przeznaczeniu lub róż-
nych zasadach zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

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

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

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych; 

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
nie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki 
intensywności zabudowy; 

7) granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrębnych przepi-
sów, w tym terenów górniczych, a także nara-
żonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz 
zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych; 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości objętych planem miej-
scowym; 

9) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,  
w tym zakaz zabudowy; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej; 

11) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i użytkowania terenów; 

12) stawki procentowe, na podstawie których 

ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4. 

§ 5. Na obszarze objętym planem nie występu-
ją: 

1) tereny i obiekty podlegające ochronie, usta-
lone na podstawie odrębnych przepisów,  
w tym tereny górnicze, a także tereny narażo-
ne na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagro-
żone osuwaniem się mas ziemnych, wymaga-
jące ustalenia granic i sposobów ich zago-
spodarowania; 

2) tereny wymagające określenia zasad i warun-
ków scalania i podziału nieruchomości; 

3) tereny wymagające określenia szczególnych 
warunków zagospodarowania oraz ograni-
czeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabu-
dowy. 

Rozdział 2 

Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów  
i zasad ich zagospodarowania 

§ 6. Ustala się następujące przeznaczenie oraz 
zasady zagospodarowania terenów określonych 
na rysunku planu liniami rozgraniczającymi.     

1. Teren oznaczony symbolem U,P: 

1) funkcja terenu – usługi handlowe oraz składy, 
z dopuszczeniem innego rodzaju nieuciążliwej 
działalności gospodarczej; dopuszcza się moż-
liwość lokalizacji wielkopowierzchniowego 
obiektu handlowego o powierzchni sprzedaży 
powyżej 400m2; 

2) obsługa komunikacyjna terenu z projektowa-
nej ulicy dojazdowej ozn. symb. KDD; 

3) jako podstawową zasadę polityki parkingowej 
przyjmuje się uwarunkowanie, że przy zago-
spodarowaniu działki winien być rozwiązany 
problem miejsc postojowych dla samocho-
dów i rowerów w ilości zabezpieczającej po-
trzeby funkcji wynikających z przeznaczenia 
terenu. 

2. Ulica oznaczona symbolem KDZ: 

1) istniejąca ulica Lipowa w ciągu drogi powia-
towej Nr 1278 F do Kołczyna; 

2) klasa ulicy – ulica zbiorcza; 

3) projektowany ciąg pieszy po stronie terenu 
objętego planem z możliwością wydzielenia 
ścieżki rowerowej. 

3. Droga oznaczona symbolem KDD: 

1) projektowana droga dojazdowa; 

2) klasa drogi – droga dojazdowa; szerokość  
w liniach rozgraniczenia – 10m; szerokość 
jezdni zgodnie z przepisami szczególnymi; 
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3) dostępność jezdni bez ograniczeń; 

4) chodnik po jednej stronie drogi, od strony te-
renu ozn. symb. U,P. 

Rozdział 3 

Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego 

§ 7. Ustala się następujące regulacje związane 
z kształtowaniem ładu przestrzennego oraz para-
metry i wskaźniki kształtowania zabudowy. 

1. Nieprzekraczalne linie zabudowy uwidocznio-
ne na rysunku planu dotyczą głównych brył obiek-
tów. 

2. Wysokość zabudowy 1 do 3 kondygnacji 
nadziemnych, przy czym wysokość ta licząc od po-
ziomu terenu do górnej krawędzi gzymsu nie może 
przekraczać – 13m. 

3. Realizacja ustaleń w zakresie zagospodaro-
wania terenu objętego planem oraz rozwiązania 
techniczne i architektoniczne obiektów winny uw-
zględniać potrzeby osób niepełnosprawnych. 

4. Ogrodzenie działki winno stanowić element 
plastyczny zharmonizowany z otoczeniem; zakaz 
realizacji ogrodzeń prowizorycznych i płotów be-
tonowych. 

Rozdział 4 

Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego 

§ 8. Ustala się następujące zasady ochrony 
środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. 

1. Zakaz lokalizacji obiektów mogących zna-
cząco oddziaływać na środowisko. 

2. Wyposażenie terenu w urządzenia infra-
struktury technicznej związane z odprowadzeniem 
i oczyszczeniem ścieków. W przypadku odprowa-
dzenia wód opadowych i roztopowych pochodzą-
cych z terenu, na którym może dojść do ich zanie-
czyszczenia przed odprowadzeniem do odbiornika, 
konieczne jest ich podczyszczenie. W odniesieniu 
do powierzchni utwardzonych należy odpowiednio 
zabezpieczyć środowisko gruntowo - wodne przed 
infiltracją zanieczyszczeń. 

Rozdział 5 

Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współ-

czesnej 

§ 9. Ustala się następujące zasady ochrony 
dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultu-
ry współczesnej. 

1. Osoby prowadzące roboty budowlane lub 
ziemne w razie odkrycia przedmiotu, co do które-
go istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem, 

zobowiązane są wstrzymać wszelkie roboty mogą-
ce uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, za-
bezpieczyć ten przedmiot i miejsce jego odkrycia 
przy użyciu dostępnych środków oraz niezwłocznie 
zawiadomić o tym Lubuskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków, a jeśli nie jest to możliwe 
Burmistrza Sulęcina. 

Rozdział 6 

Ustalenia dotyczące zasad kształtowania prze-
strzeni publicznych 

§ 10. Ustala się następujące regulacje związane 
z kształtowaniem przestrzeni publicznych. 

1. Na obszarze objętym planem przestrzenie 
publiczne stanowią tereny ciągów komunikacyj-
nych. 

2. Wszystkie ciągi piesze winny umożliwiać po-
ruszanie się po nich osobom niepełnosprawnym. 

3. Przejścia piesze przez jezdnie oprócz obniże-
nia krawężników, w miarę potrzeby winny być 
wyposażone w odpowiednie oznakowanie lub urzą-
dzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego zapew-
niające przechodniom komunikatywność i orienta-
cję. 

4. Dopuszcza się umieszczanie reklam. 

Rozdział 7 

Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej 

§ 11. Ustala się następujące zasady wyposaże-
nia terenu objętego planem w urządzenia infra-
struktury technicznej. 

1. Zaopatrzenie w wodę poprzez rozbudowę 
istniejącej sieci wodociągowej lub z ujęcia wła-
snego. Należy zapewnić zaopatrzenie w wodę dla 
celów przeciwpożarowych. 

2. Odprowadzenie ścieków bytowych i komu-
nalnych do sieci miejskiej. 

3. Odprowadzenie wód opadowych i roztopo-
wych w nawiązaniu do systemu miejskiego, z uw-
zględnieniem ustaleń zawartych w § 8 ust. 3. Do-
puszcza się odprowadzenie wód opadowych i roz-
topowych z połaci dachowych i dróg o nawierzch-
ni przepuszczalnej na nieutwardzony własny teren 
inwestora. 

4. Usuwanie odpadów stałych do czasu ich 
wywiezienia na składowisko do pojemników usy-
tuowanych na działce. W przypadku odpadów 
opakowaniowych i niebezpiecznych – unieszko-
dliwianie przez przedsiębiorstwa posiadające ze-
zwolenie Burmistrza Sulęcina. 

5. Zaopatrzenie w gaz poprzez rozbudowę ist-
niejącej sieci, pod warunkiem zachowania stref 
kontrolowanych od gazociągów, zgodnie z przepi-
sami odrębnymi w zakresie sieci gazowych. 
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6. Zaopatrzenie w ciepło ze źródeł własnych,  
z zaleceniem stosowania proekologicznych nośni-
ków energii. 

7. Zaopatrzenie w energię elektryczną na wa-
runkach określonych przez ENEA Gorzów Wlkp.  
z dopuszczeniem lokalizacji stacji transformatoro-
wej 15/0,4kV typu kioskowego na terenie objętym 
planem i zabezpieczeniem do niej dojazdu z drogi 
ozn. symb. KDD; wielkość działki – 30m2, wymiary 
– 5 x 6m. 

8. Zabezpieczenie łączności telefonicznej z ist-
niejącej sieci poprzez jej rozbudowę. 

Rozdział 8 

Ustalenia dotyczące sposobu i terminu tymcza-
sowego zagospodarowania, urządzenia i użytko-

wania terenów 

§ 12. Obszar objęty planem do czasu jego za-
gospodarowania, zgodnie z ustaleniami niniejszej 

uchwały może być użytkowany w sposób dotych-
czasowy. 

Rozdział 9 

Przepisy końcowe 

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

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

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

Przewodniczący Rady 
Bogdan Furtak 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XVIII/121/08 
Rady Miejskiej w Sulęcinie 
z dnia 28 kwietnia 2008r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy                                                -            -                                                        poz. 944, 945 
Województwa Lubuskiego Nr 50 
 

3723 

Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XVIII/121/08 
Rady Miejskiej w Sulęcinie 
z dnia 28 kwietnia 2008r. 

Rozstrzygnięcie 
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go miasta Sulęcin – teren położony przy ulicy 

Lipowej 

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz 
w nawiązaniu do rozstrzygnięcia burmistrza z dnia 
8 kwietnia 2008r. stwierdza się, że do wymienio-
nego wyżej projektu planu miejscowego osoby 
fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne 
nieposiadające osobowości prawnej nie wniosły 
żadnych uwag, o których mowa w art. 17 pkt 11 
cytowanej na wstępie ustawy. 

Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr XVIII/121/08 
Rady Miejskiej w Sulęcinie 
z dnia 28 kwietnia 2008r. 

Rozstrzygnięcie  
w sprawie realizacji inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej oraz zasad ich finansowa-

nia, zapisanych w miejscowym planie zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Sulęcin – teren 

położony przy ulicy Lipowej 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. 
zm.), 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 z późn. zm.) oraz art. 167 ust. 2 
pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) 
Rada Miejska w Sulęcinie rozstrzyga, co następuje: 

1. Z ustaleń zawartych w uchwale w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego wymienionego wyżej terenu oraz 
z przeprowadzonej analizy i wykonanej pro-
gnozy skutków finansowych uchwalenia tego 
planu wynika, że realizacja zapisanych w nim 
zadań z zakresu infrastruktury technicznej nie 
pociąga za sobą wydatków z budżetu miasta. 

2. Nakłady związane z realizacją zapisów zawar-
tych w przedmiotowej uchwale, w tym inwe-
stycje z zakresu infrastruktury technicznej 
stanowią zamierzenia realizacyjne inwestora  
i będą w całości finansowane ze środków po-
zabudżetowych miasta. 

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

 

945 
 

UCHWAŁA NR XVIII/122/08 
RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE 

 
z dnia 28 kwietnia 2008r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sulęcin – teren 

położony przy ulicy Jana Pawła II 
 

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 z późn. zm.) oraz art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

Rozdział 1 

Ustalenia ogólne 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego terenu położonego w Sulę-
cinie, przy ulicy Jana Pawła II. 

2. Granice obszaru objętego planem przedsta-
wione zostały na rysunku planu, o którym mowa 
w ust. 3 pkt 1. 

3. Integralną częścią uchwały jest: 

1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący za-
łącznik Nr 1; 

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu, stanowiące załącznik Nr 2; 

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

4. Uchwalony plan jest zgodny:  

1) z uchwałą Nr III/31/06 Rady Miejskiej w Sulę-
cinie z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego miasta  
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Sulęcin, obejmującego teren położony przy 
ulicy Jana Pawła II; 

2) ze studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Sulęcin 
uchwalonym uchwałą Nr XXI/165/2000 Rady 
Miejskiej w Sulęcinie z dnia 19 czerwca 2000r. 
i jego zmianą uchwaloną uchwałą Nr XVIII/ 
120/08 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia  
28 kwietnia 2008r.  

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale 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 Nr 1 do 
niniejszej uchwały; 

3) przepisach szczególnych – należy przez to ro-
zumieć obecnie obowiązujące przepisy ustaw 
wraz z aktami wykonawczymi, normy bran-
żowe oraz ograniczenia w dysponowaniu te-
renem wynikające z prawomocnych decyzji 
administracyjnych; 

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

5) znaczącym oddziaływaniu na środowisko – na-
leży przez to rozumieć przekroczenie standar-
dów jakości środowiska, w tym zjawiska lub 
stany utrudniające życie albo dokuczliwe dla 
otaczającego terenu, a zwłaszcza hałas, wi-
bracje, zanieczyszczenia powietrza i zanie-
czyszczenia odpadami, przekraczające obowią-
zujące wielkości normowe; 

6) usługach ogólnomiejskich – należy przez to 
rozumieć takie usługi, które służą zaspokoje-
niu potrzeb ludności, tj: handel, gastronomia, 
kultura, rzemiosło usługowe i nie wytwarzają 
dóbr materialnych; 

7) 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. 

§ 3. Przedmiotem planu są regulacje określają-
ce zasady zagospodarowania terenu objętego 
planem, z przeznaczeniem na cele usług ogólno-
miejskich z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej. 

§ 4. Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, za- 
 

kres ustaleń planu obejmuje: 

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgranicza-
jące tereny o różnym przeznaczeniu lub róż-
nych zasadach zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

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

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

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych; 

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
nie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki 
intensywności zabudowy; 

7) granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrębnych przepi-
sów, w tym terenów górniczych, a także nara-
żonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz 
zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych; 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości objętych planem miej-
scowym; 

9) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,  
w tym zakaz zabudowy; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej; 

11) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i użytkowania terenów; 

12) stawki procentowe, na podstawie których 
ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4. 

§ 5. Na obszarze objętym planem nie występu-
ją: 

1) tereny i obiekty podlegające ochronie, usta-
lone na podstawie odrębnych przepisów,  
w tym tereny górnicze, a także tereny narażo-
ne na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagro-
żone osuwaniem się mas ziemnych, wymaga-
jące ustalenia granic i sposobów ich zago-
spodarowania; 

2) tereny wymagające określenia zasad i warun-
ków scalania i podziału nieruchomości; 

3) tereny wymagające określenia szczególnych 
warunków zagospodarowania oraz ograni-
czeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabu-
dowy. 
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Rozdział 2 

Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów  
i zasad ich zagospodarowania 

§ 6. Ustala się następujące przeznaczenie oraz 
zasady zagospodarowania terenów określonych 
na rysunku planu liniami rozgraniczającymi.    

1. Teren oznaczony symbolem UH: 

1) funkcja terenu – usługi ogólnomiejskie (han-
del, gastronomia, kultura, rzemiosło usługo-
we), z dopuszczeniem funkcji magazynowej  
i mieszkaniowej jako funkcji towarzyszących 
funkcji podstawowej; możliwość lokalizacji 
wielkopowierzchniowego obiektu handlowe-
go o powierzchni sprzedaży powyżej 400m2; 

2) główne wejście do obiektu handlowego od 
ulicy Kupieckiej ozn. symb. KDD; 

3) jako podstawową zasadę polityki parkingowej 
przyjmuje się uwarunkowanie, że przy zago-
spodarowaniu działki winien być rozwiązany 
problem miejsc postojowych dla samocho-
dów i rowerów w ilości zabezpieczającej po-
trzeby funkcji wynikających z przeznaczenia 
terenu. 

2. Teren oznaczony symbolem KDD: 

1) projektowana ulica Kupiecka (fragment ulicy 
objęty planem); 

2) klasa ulicy – ulica dojazdowa; szerokość w li-
niach rozgraniczenia   – 15m; szerokość jezdni 
zgodnie z przepisami szczególnymi; 

3) chodniki po obu stronach ulicy. 

3. Teren oznaczony symbolem KDW. 

           Istniejąca ulica Jana Pawła II; klasa ulicy  
– wewnętrzna ulica dojazdowa (fragment 
ulicy objęty planem). 

Rozdział 3 

Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego 

§ 7. Ustala się następujące regulacje związane 
z kształtowaniem ładu przestrzennego oraz para-
metry i wskaźniki kształtowania zabudowy. 

1. Nieprzekraczalne linie zabudowy oprócz uwi-
docznionych na rysunku planu winny być zgodne  
z przepisami szczególnymi; ustalenie dotyczy głów-
nej bryły budynku.  

2. Wysokość obiektów do 3 kondygnacji nad-
ziemnych, przy czym wysokość ta licząc od pozio-
mu terenu do górnej krawędzi gzymsu lub okapu 
nie może przekraczać – 15m. 

3. Realizacja ustaleń w zakresie zagospodaro-
wania terenu objętego planem oraz rozwiązania 
techniczne i architektoniczne obiektów winny uw-

zględniać potrzeby osób niepełnosprawnych. 

Rozdział 4 

Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego 

§ 8. Ustala się następujące zasady ochrony 
środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. 

1. Zakaz lokalizacji obiektów mogących zna-
cząco oddziaływać na środowisko. 

2. Wyposażenie terenu w urządzenia infrastruk-
tury technicznej związane z odprowadzeniem  
i oczyszczeniem ścieków. W przypadku odprowa-
dzenia wód opadowych i roztopowych pochodzą-
cych z terenu, na którym może dojść do ich zanie-
czyszczenia przed odprowadzeniem do odbiornika, 
konieczne jest ich podczyszczenie. W odniesieniu 
do powierzchni utwardzonych należy odpowiednio 
zabezpieczyć środowisko gruntowo - wodne przed 
infiltracją zanieczyszczeń. 

Rozdział 5 

Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa 
kulturowego  i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej 

§ 9. Ustala się następujące zasady ochrony 
dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej. 

1. W granicach objętych planem znajduje się 
stanowisko archeologiczne Nr 28 (ślad osadnictwa 
kultury łużyckiej, późne średniowiecze – nowożyt-
ność). W obrębie stanowiska należy wykonać ra-
townicze badania archeologiczne wyprzedzające 
inwestycję. Na badania ratownicze istnieje wymóg 
uzyskania wcześniej decyzji pozwalającej Lubu-
skiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

2. Osoby prowadzące roboty budowlane lub 
ziemne w razie odkrycia przedmiotu, co do które-
go istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem, 
zobowiązane są wstrzymać wszelkie roboty mogą-
ce uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, za-
bezpieczyć ten przedmiot i miejsce jego odkrycia 
przy użyciu dostępnych środków oraz niezwłocznie 
zawiadomić o tym Lubuskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków, a jeśli nie jest to możliwe 
Burmistrza Sulęcina. 

Rozdział 6 

Ustalenia dotyczące zasad kształtowania prze-
strzeni publicznych 

§ 10. Ustala się następujące regulacje związane 
z kształtowaniem przestrzeni publicznych. 

1. Na obszarze objętym planem przestrzenie 
publiczne stanowią tereny ciągów komunikacyj-
nych. 

2. Wszystkie ciągi piesze winny umożliwiać po-



Dziennik Urzędowy                                                -            -                                                               poz. 945 
Województwa Lubuskiego Nr 50 
 

3726 

ruszanie się po nich osobom niepełnosprawnym. 

3. Przejścia piesze przez jezdnie oprócz obniże-
nia krawężników, w miarę potrzeby winny być 
wyposażone w odpowiednie oznakowanie lub urzą-
dzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego zapew-
niające przechodniom komunikatywność i orienta-
cję. 

4. Dopuszcza się umieszczanie reklam. 

Rozdział 7 

Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej 

§ 11. Ustala się następujące zasady wyposaże-
nia terenu objętego planem w urządzenia infra-
struktury technicznej. 

1. Zaopatrzenie w wodę poprzez rozbudowę 
istniejącej sieci wodociągowej. Należy zapewnić 
zaopatrzenie w wodę dla celów przeciwpożaro-
wych. 

2. Odprowadzenie ścieków bytowych i komu-
nalnych do sieci miejskiej. 

3. Odprowadzenie wód opadowych i roztopo-
wych w nawiązaniu do systemu miejskiego, z uw-
zględnieniem ustaleń zawartych w § 8 ust. 3. 

4. Usuwanie odpadów stałych do czasu ich 
wywiezienia na składowisko do pojemników usy-
tuowanych na działce. W przypadku odpadów 
opakowaniowych i niebezpiecznych – unieszko-
dliwianie przez przedsiębiorstwa posiadające ze-
zwolenie Burmistrza Sulęcina. 

5. Zaopatrzenie w gaz poprzez rozbudowę ist-
niejącej sieci, pod warunkiem zachowania stref 
kontrolowanych od gazociągów, zgodnie z przepi-
sami odrębnymi w zakresie sieci gazowych. 

6. Zaopatrzenie w ciepło ze źródeł własnych,  
z zaleceniem stosowania proekologicznych nośni-
ków energii. 

7. Zaopatrzenie w energię elektryczną z istnie-

jącej stacji transformatorowej 15/04kV Mleczarnia 
S – 5258; dopuszcza się możliwość budowy stacji 
transformatorowej 15/04kV typu kioskowego usy-
tuowanej na terenie objętym planem, w zależności 
od wielkości mocy zapotrzebowanej. 

8. Zabezpieczenie łączności telefonicznej z ist-
niejącej sieci poprzez jej rozbudowę. 

Rozdział 8 

Ustalenia dotyczące sposobu i terminu tymcza-
sowego zagospodarowania, urządzenia i użytko-

wania terenów 

§ 12. Obszar objęty planem do czasu jego za-
gospodarowania zgodnie z ustaleniami niniejszej 
uchwały może być użytkowany w sposób dotych-
czasowy. 

Rozdział 9 

Przepisy końcowe 

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

§ 14. Tracą moc ustalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu położo-
nego w obrębie miasta Sulęcin, pomiędzy ulicami 
Poznańska – Jana Paska, uchwalonego uchwałą  
Nr XLIII/348/2002 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 
5 października 2002r. w zakresie objętym niniejszą 
uchwałą. 

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

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

Przewodniczący Rady 
Bogdan Furtak 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XVIII/122/08 
Rady Miejskiej w Sulęcinie 
z dnia 28 kwietnia 2008r. 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XVIII/122/08 
Rady Miejskiej w Sulęcinie 
z dnia 28 kwietnia 2008r. 

Rozstrzygnięcie 
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go miasta Sulęcin – teren położony przy ulicy 

Jana Pawła II 

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz 
w nawiązaniu do rozstrzygnięcia burmistrza z dnia 
8 kwietnia 2008r. stwierdza się, że do wymienio-
nego wyżej projektu planu miejscowego osoby 
fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne 
nieposiadające osobowości prawnej nie wniosły 
żadnych uwag, o których mowa w art. 17 pkt 11 
cytowanej na wstępie ustawy. 

Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr XVIII/122/08 
Rady Miejskiej w Sulęcinie 
z dnia 28 kwietnia 2008r. 

Rozstrzygnięcie  
w sprawie realizacji inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej oraz zasad ich finansowa-

nia, zapisanych w miejscowym planie zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Sulęcin – teren 

położony przy ulicy Jana Pawła II 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. 
zm.), 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 z późn. zm.) oraz art. 167 ust. 2 
pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) 
Rada Miejska w Sulęcinie rozstrzyga, co następuje: 

1. Z ustaleń zawartych w uchwale w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego wymienionego wyżej terenu oraz 
z przeprowadzonej analizy i wykonanej pro-
gnozy skutków finansowych uchwalenia tego 
planu wynika, że realizacja zapisanych w nim 
zadań z zakresu infrastruktury technicznej nie 
pociąga za sobą wydatków z budżetu miasta. 

2. Nakłady związane z realizacją zapisów zawar-
tych w przedmiotowej uchwale, w tym inwe-
stycje z zakresu infrastruktury technicznej 
stanowią zamierzenia realizacyjne inwestora  
i będą w całości finansowane ze środków po-
zabudżetowych miasta. 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XVIII/123/08 
RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE 

 
z dnia 28 kwietnia 2008r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sulęcin – teren 

położony przy ulicy Kupieckiej 
 

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 z późn. zm.) oraz art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

Rozdział 1 

Ustalenia ogólne 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego terenu położonego w Sulę-
cinie, przy ulicy Kupieckiej. 

2. Granice obszaru objętego planem przedsta-
wione zostały na rysunku planu, o którym mowa 
w ust. 3 pkt 1. 

3. Integralną częścią uchwały jest: 

1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący za-
łącznik Nr 1; 

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu, stanowiące załącznik Nr 2; 

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

4. Uchwalony plan jest zgodny:  

1) z uchwałą Nr III/34/06 Rady Miejskiej w Sulę-
cinie z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego miasta  
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Sulęcin, obejmującego teren położony przy 
ulicy Kupieckiej; 

2) ze studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Sulę-
cin, uchwalonym uchwałą Nr XXI/165/2000 
Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 19 czerwca 
2000r. i jego zmianą uchwaloną uchwałą  
Nr XVIII/120/08 Rady Miejskiej w Sulęcinie  
z dnia 28 kwietnia 2008r. 

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale 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 Nr 1 do 
niniejszej uchwały; 

3) przepisach szczególnych – należy przez to ro-
zumieć obecnie obowiązujące przepisy ustaw 
wraz z aktami wykonawczymi, normy bran-
żowe oraz ograniczenia w dysponowaniu te-
renem wynikające z prawomocnych decyzji 
administracyjnych; 

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

5) 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. 

§ 3. Przedmiotem planu  są regulacje określa-
jące zasady zagospodarowania terenu objętego 
planem, z przeznaczeniem na cele usług komer-
cyjnych z dopuszczeniem usług obsługi komunika-
cji. 

§ 4. Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, za-
kres ustaleń planu obejmuje: 

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgranicza-
jące tereny o różnym przeznaczeniu lub róż-
nych zasadach zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

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

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

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych; 

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
nie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki 
intensywności zabudowy; 

7) granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrębnych przepi-
sów, w tym terenów górniczych, a także nara-
żonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz 
zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych; 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości objętych planem miej-
scowym; 

9) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,  
w tym zakaz zabudowy; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej; 

11) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i użytkowania terenów; 

12) stawki procentowe, na podstawie których 
ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4. 

§ 5. Na obszarze objętym planem nie występu-
ją: 

1) tereny i obiekty podlegające ochronie, usta-
lone na podstawie odrębnych przepisów,  
w tym tereny górnicze, a także tereny narażo-
ne na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagro-
żone osuwaniem się mas ziemnych, wymaga-
jące ustalenia granic i sposobów ich zagospo-
darowania; 

2) tereny wymagające określenia zasad i warun-
ków scalenia  i podziału nieruchomości; 

3) tereny wymagające określenia szczególnych 
warunków zagospodarowania oraz ograni-
czeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabu-
dowy. 

Rozdział 2 

Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów  
i zasad ich zagospodarowania 

§ 6. Ustala się następujące przeznaczenie oraz 
zasady zagospodarowania terenów określonych 
na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i li-
niami podziału wewnętrznego. 

1. Teren oznaczony symbolem UH: 

1) funkcja terenu – usługi handlowe, z dopusz-
czeniem usług gastronomicznych; możliwość 
lokalizacji wielkopowierzchniowego obiektu 
handlowego o powierzchni sprzedaży powy-
żej 400m2; 

2) wzdłuż zachodniej granicy terenu – urządze-
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nie ciągu pieszego z możliwością wydzielenia 
ścieżki rowerowej; 

3) obsługa komunikacyjna obiektu zgodnie z usta-
leniami zawartymi w ust. 2 pkt 2; 

4) główne wejście do obiektu od strony parkin-
gu ozn. symb. KS. 

2. Teren oznaczony symbolem KS: 

1) funkcja terenu – urządzenia obsługi komuni-
kacji; plac postojowy pojazdów samochodo-
wych i rowerów (parking) oraz stacja paliw; 

2) obsługa komunikacyjna (wjazd i wyjazd) z uli-
cy Kupieckiej; dopuszcza się możliwość wjaz-
du i wyjazdu z ulic Poznańskiej i Jana Paska 
na warunkach uzgodnionych z zarządcami tych 
ulic; 

3) lokalizacja stacji paliw w miejscu oznaczonym 
na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami 
zabudowy. 

3. Teren oznaczony symbolem KDL: 

Istniejąca ulica Jana Paska; klasa ulicy – ulica lo-
kalna (fragment ulicy objęty planem). 

4. Teren oznaczony symbolem KDD: 

1) projektowana ulica Kupiecka (fragment ulicy 
objęty planem); 

2) klasa ulicy – ulica dojazdowa; szerokość w li-
niach rozgraniczenia  – 15m; szerokość jezdni 
zgodnie z przepisami szczególnymi; 

3) dostępność jezdni bez ograniczeń; ustalenie 
dotyczy również terenu położonego po połu-
dniowej stronie ulicy; 

4) chodniki po obu stronach ulicy. 

Rozdział 3 

Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego 

§ 7. Ustala się następujące regulacje związane 
z kształtowaniem ładu przestrzennego oraz para-
metry i wskaźniki kształtowania zabudowy. 

1. Nieprzekraczalne linie zabudowy uwidocz-
nione na rysunku planu dotyczą głównej bryły 
obiektu handlowego oraz stacji paliw. 

2. Wysokość obiektu handlowego 1 do 3 kon-
dygnacji nadziemnych, przy czym wysokość ta 
licząc od poziomu terenu do górnej krawędzi 
gzymsu lub okapu nie może przekraczać – 13m. 

3. Ukształtowanie dachu – dowolne. 

4. Realizacja ustaleń w zakresie zagospodaro-
wania terenu objętego planem oraz rozwiązania 
techniczne i architektoniczne obiektów winny uw- 
 

zględniać potrzeby osób niepełnosprawnych. 

Rozdział 4 

Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego 

§ 8. Ustala się następujące zasady ochrony 
środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. 

1. Wyposażenie terenu w urządzenia infra-
struktury technicznej związane z odprowadzeniem 
i oczyszczeniem ścieków. W przypadku odprowa-
dzenia wód opadowych i roztopowych pochodzą-
cych z terenu, na którym może dojść do ich zanie-
czyszczenia przed odprowadzeniem do odbiornika, 
konieczne jest ich podczyszczenie. W odniesieniu 
do powierzchni utwardzonych należy odpowiednio 
zabezpieczyć środowisko gruntowo - wodne przed 
infiltracją zanieczyszczeń. 

Rozdział 5 

Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współ-

czesnej 

§ 9. Ustala się następujące zasady ochrony 
dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej. 

1. Osoby prowadzące roboty budowlane lub 
ziemne w razie odkrycia przedmiotu, co do które-
go istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem, 
zobowiązane są wstrzymać wszelkie roboty mogą-
ce uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, za-
bezpieczyć ten przedmiot i miejsce jego odkrycia 
przy użyciu dostępnych środków oraz niezwłocznie 
zawiadomić o tym Lubuskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków, a jeśli nie jest to możliwe 
Burmistrza Sulęcina. 

Rozdział 6 

Ustalenia dotyczące zasad kształtowania prze-
strzeni publicznych 

§ 10. Ustala się następujące regulacje związane 
z kształtowaniem przestrzeni publicznych. 

1. Na obszarze objętym planem przestrzenie 
publiczne stanowią tereny ciągów komunikacyj-
nych oraz plac postojowy dla pojazdów samocho-
dowych i rowerów. 

2. Wszystkie ciągi piesze winny umożliwiać po-
ruszanie się po nich osobom niepełnosprawnym. 

3. Przejścia piesze przez jezdnie oprócz obniże-
nia krawężników, w miarę potrzeby winny być 
wyposażone w odpowiednie oznakowanie lub urzą-
dzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego zapew-
niające przechodniom komunikatywność i orienta-
cję. 

4. Dopuszcza się umieszczanie reklam. 
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Rozdział 7 

Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej 

§ 11. Ustala się następujące zasady wyposaże-
nia terenu objętego planem w urządzenia infra-
struktury technicznej. 

1. Zaopatrzenie w wodę poprzez rozbudowę 
istniejącej sieci wodociągowej. Należy zapewnić 
zaopatrzenie w wodę dla celów przeciwpożaro-
wych. 

2. Odprowadzenie ścieków bytowych i komu-
nalnych do sieci miejskiej. 

3. Odprowadzenie wód opadowych i roztopo-
wych w nawiązaniu do systemu miejskiego, z uw-
zględnieniem ustaleń zawartych w § 8 ust. 3. 

4. Usuwanie odpadów stałych do czasu ich 
wywiezienia na składowisko do pojemników usy-
tuowanych na działce. W przypadku odpadów 
opakowaniowych i niebezpiecznych – unieszko-
dliwianie przez przedsiębiorstwa posiadające ze-
zwolenie Burmistrza Sulęcina. 

5. Zaopatrzenie w gaz poprzez rozbudowę ist-
niejącej sieci, pod warunkiem zachowania stref 
kontrolowanych od gazociągów, zgodnie z przepi-
sami odrębnymi w zakresie sieci gazowych. 

6. Zaopatrzenie w ciepło ze źródeł własnych,  
z zaleceniem stosowania proekologicznych nośni-
ków energii. 

7. Zaopatrzenie w energię elektryczną z projek-
towanej stacji transformatorowej 15/0,4kV usytu-
owanej na terenie objętym planem, z zabezpiecze-
niem dojazdu z ulicy Kupieckiej. 

8. Zabezpieczenie łączności telefonicznej z ist-

niejącej sieci poprzez jej rozbudowę. 

Rozdział 8 

Ustalenia dotyczące sposobu i terminu tymcza-
sowego zagospodarowania, urządzenia i użytko-

wania terenów 

§ 12. Obszar objęty planem do czasu jego za-
gospodarowania zgodnie z ustaleniami niniejszej 
uchwały może być użytkowany w sposób dotych-
czasowy. 

Rozdział 9 

Przepisy końcowe 

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

§14. Tracą moc ustalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu położo-
nego w obrębie miasta Sulęcin, pomiędzy ulicami 
Poznańska – Jana Paska, uchwalonego uchwałą  
Nr XLIII/348/2002 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 
5 października 2002r. w zakresie objętym niniejszą 
uchwałą. 

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

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

Przewodniczący Rady 
Bogdan Furtak 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XVIII/123/08 
Rady Miejskiej w Sulęcinie 
z dnia 28 kwietnia 2008r. 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XVIII/123/08 
Rady Miejskiej w Sulęcinie 
z dnia 28 kwietnia 2008r. 

Rozstrzygnięcie 
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go miasta Sulęcin – teren położony przy ulicy 

Kupieckiej 

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz 
w nawiązaniu do rozstrzygnięcia burmistrza z dnia 
8 kwietnia 2008r. stwierdza się, że do wymienio-
nego wyżej projektu planu miejscowego osoby 
fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne 
nieposiadające osobowości prawnej nie wniosły 
żadnych uwag, o których mowa w art. 17 pkt 11 
cytowanej na wstępie ustawy. 

Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr XVIII/123/08 
Rady Miejskiej w Sulęcinie 
z dnia 28 kwietnia 2008r. 

Rozstrzygnięcie  
w sprawie realizacji inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej oraz zasad ich finansowa-

nia, zapisanych w miejscowym planie zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Sulęcin – teren 

położony przy ulicy Kupieckiej 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. 
zm.), 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 z późn. zm.) oraz art. 167 ust. 2 
pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) 
Rada Miejska w Sulęcinie rozstrzyga, co następuje: 

1. Z ustaleń zawartych w uchwale w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego wymienionego wyżej terenu oraz 
z przeprowadzonej analizy i wykonanej pro-
gnozy skutków finansowych uchwalenia tego 
planu wynika, że realizacja zapisanych w nim 
zadań z zakresu infrastruktury technicznej nie 
pociąga za sobą wydatków z budżetu miasta. 

2. Nakłady związane z realizacją zapisów zawar-
tych w przedmiotowej uchwale, w tym inwe-
stycje z zakresu infrastruktury technicznej 
stanowią zamierzenia realizacyjne inwestora  
i będą w całości finansowane ze środków po-
zabudżetowych miasta. 

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

 
947 

 
UCHWAŁA NR XIV/94/08 

RADY GMINY LIPINKI ŁUŻYCKIE 
 

z dnia 29 kwietnia 2008r. 
 

w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki szkolnej w Zespole Szkół 
w Lipinkach Łużyckich 

 
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 67a 
ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. 
zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Stołówka jest czynna tylko w dni nauki 
szkolnej. 

2. Czas pracy stołówki szkolnej określa Dyrek-
tor Zespołu Szkół w Lipinkach Łużyckich, uwzględ-
niając potrzeby racjonalnego żywienia uczniów, wa-
runkującego ich prawidłowy rozwój. 

§ 2. Do korzystania z posiłków w stołówce 
szkolnej uprawnieni są uczniowie.  

§ 3. 1. Korzystanie z posiłków w stołówce  
 

szkolnej jest odpłatne. 

2. Uczniowie korzystający z posiłków pokrywa-
ją jedynie koszt surowców zużytych do przygoto-
wania tychże posiłków. 

§ 4. Ustala się dzienną stawkę opłaty za posiłki 
w stołówce szkolnej dla uczniów w wysokości: 

1) 2,60zł - obiad jednodaniowy; 

2) 1,50zł – śniadanie; 

3) 0,20zł – herbata. 

§ 5. 1. Odpłatność za korzystanie z posiłków  
w stołówce szkolnej wnoszona jest w okresach 
miesięcznych, z góry do ostatniego dnia miesiąca 
poprzedzającego miesiąc, w którym nastąpi korzy-
stanie z posiłków. 
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2. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Ze-
społu Szkół może na wniosek rodzica wyznaczyć 
inny niż określony w ust. 1 termin wniesienia opła-
ty. 

3. W przypadku nieobecności korzystającemu 
ze stołówki szkolnej przysługuje częściowy zwrot 
opłaty miesięcznej proporcjonalnie do liczby dni 
nieobecności, pod warunkiem zgłoszenia nieobec-
ności, z co najmniej jednodniowym wyprzedze-
niem. 

4. Zwrotu opłat, o których mowa w ust. 3 do-
konuje się na wniosek rodziców (prawnych opie-
kunów) na koniec miesiąca, w którym wystąpiły 
dni nieobecności, w formie odpisu z należności za 
posiłek w następnym miesiącu. 

§ 6. 1. Kwoty, o których mowa w § 4 ulegają 
podwyższeniu z dniem 1 stycznia każdego roku 
kalendarzowego w stopniu odpowiadającym wskaź-
nikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych  
w okresie pierwszego półrocza roku poprzedzają-
cego rok, w którym stawki ulegają zmianie, w sto-
sunku do analogicznego okresu roku poprzednie-
go. 

2. Wskaźnik cen, o których mowa w ust. 1 usta-
la się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor 
Polski”, w terminie 20 dni po upływie pierwszego 
półrocza. 

3. Podwyższenie opłat za posiłki może nastąpić  
w innym terminie niż podany w ust. 1 na wniosek 
skierowany do Rady Gminy Lipinki Łużyckie przez 
Dyrektora Zespołu Szkół o ile zaistnieją istotne 
okoliczności, np. nagły wzrost cen surowców. 

§ 7. Zobowiązuje się Dyrektora Zespołu Szkół 
do opracowania regulaminu korzystania ze sto-
łówki szkolnej z uwzględnieniem zasad korzystania 
ze stołówki przyjętych niniejszą uchwałą. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Zbigniew Czaplicki 

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

 

948 
 

UCHWAŁA NR XVIII/93/08 
RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY 

 
z dnia 29 kwietnia 2008r. 

 
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegó-
łowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu pobierania odpłatności 

 
Na podstawie art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 
2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64, 
poz. 593 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Pomoc w formie usług opiekuńczych 
przysługuje osobom samotnym, które z powodu 
wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają 
pomocy innych osób, a są jej pozbawione. 

2. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane 
również osobom, które wymagają pomocy innych 
osób, a rodzina lub wspólnie niezamieszkujący 
małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomo-
cy zapewnić.  

3. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w za-
spokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę 
higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację 
oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów  
z otoczeniem. 

§ 2. 1. Usługi opiekuńcze przyznaje Kierownik 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęknicy w trybie 

decyzji administracyjnej, określającej okres przy-
znania, zakres świadczonych usług, miejsce świad-
czenia usług oraz wysokości odpłatności, którą 
ponosi świadczeniobiorca, a także termin doko-
nywania wpłat za przyznane usługi. 

2. Usługi opiekuńcze przyznaje się na wniosek 
osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela usta-
wowego albo innej osoby za zgodą osoby zainte-
resowanej lub jej przedstawiciela ustawowego 
oraz z urzędu w oparciu o wywiad środowiskowy 
przeprowadzony przez pracownika socjalnego oraz 
dowody o dochodach i stanie zdrowia. 

§ 3. 1. Usługi opiekuńcze przysługują nieod-
płatnie: 

a) osobie samotnej lub osobie samotnie go-
spodarującej, której dochód nie przekracza 
kryterium dochodowego osoby samotnie 
gospodarującej, określonego w art. 8 ust. 1 
pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o po-
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mocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64, 
poz. 593 ze zm.), 

b) osobie w rodzinie, w której dochód na osobę 
nie przekracza kryterium dochodowego na 
osobę w rodzinie, określonego w art. 8 ust. 1 
pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o po-
mocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64,  
poz. 593 ze zm.). 

2. Osoby wymienione w ust. 1, których dochód 
przekracza kryteria określone w art. 8 ust. 1 pkt 1  
i pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz. 593 ze zm.) 
zobowiązane są do zwrotu wydatków za usługi 
opiekuńcze na zasadach określonych w poniższej 
tabeli. 

 

Wysokość odpłatności w % ustalona od ceny usługi dla: 

Dochód osoby samotnej lub 
osoby w rodzinie ustalony 
zgodnie z art. 8 ust. 3 - 13 
ustawy z dnia 12 marca 

2004r. o pomocy społecznej 
w % w stosunku do kryterium 
dochodowego określonego  
w art. 8 ust. 1 tej ustawy 

osoby samotne i samotnie 
gospodarujące 

osoby 
w rodzinie 

do 100 % 
kryterium dochodowego 

0% 0% 

powyżej 100% do 125% 5% 10% 
powyżej 125% do 150% 10% 20% 
powyżej 150% do 175% 15% 30% 
powyżej 175% do 200% 25% 40% 
powyżej 200% do 225% 35% 50% 
powyżej 225% do 250% 45% 70% 
powyżej 250% do 275% 60% 80% 
powyżej 275% do 300% 70% 90% 
powyżej 300% do 375% 80% 100% 
powyżej 375% do 400% 90% 100% 
powyżej 400% 100% 100% 

 
3. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza je-

żeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone świad-
czenie w całości lub w części stanowiłoby dla oso-
by zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też 
niweczyłoby skutki udzielanej pomocy, Kierownik 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęknicy na wnio-
sek pracownika socjalnego lub osoby zaintereso-
wanej może odstąpić od żądania takiego zwrotu 
lub zmniejszyć jego część, w szczególności w przy-
padkach: 

a) zdarzeń losowych, 

b) ponoszenia wysokich kosztów leczenia, 
stosowania specjalnej diety, korzystania  
z dodatkowych płatnych usług leczniczych 
i opiekuńczych. 

4. Osoby korzystające z usług zobowiązane są 
do wnoszenia ustalonej odpłatności za świadczone 
usługi do kasy Urzędu Miejskiego w Łęknicy  
w terminie do ostatniego dnia miesiąca następu-

jącego po miesiącu, w którym świadczone były 
usługi. 

§ 4. Ustala się odpłatność za świadczone na te-
renie Gminy Łęknica usługi opiekuńcze w wysoko-
ści 5zł za jedną godzinę. 

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

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXXV/174/97 Rady 
Miejskiej w Łęknicy z dnia 30 czerwca 1997r. w spra-
wie określenia zasad odpłatności za usługi opiekuń-
cze. 

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

Przewodniczący Rady 
Andrzej Marszałek 
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949 
 

UCHWAŁA NR XVIII/135/08 
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU 

 
z dnia 29 kwietnia 2008r. 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów sportowych przyznawanych przez Gminę Międzyrzecz za 

wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym 
 

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 
2005r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, 
poz. 1298 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W § 4 uchwały Nr XXXV/321/06 Rady Miej-
skiej w Międzyrzeczu z dnia 27 marca 2006r. w spra-
wie stypendiów sportowych przyznawanych przez 
Gminę Międzyrzecz za wysokie wyniki sportowe 
we współzawodnictwie sportowym (Dziennik Urzę-
dowy Województwa Lubuskiego Nr 28, poz. 603) 
ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Wniosek o przyznanie stypendium należy 
składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego  
w Międzyrzeczu, w terminie do końca grudnia 
danego roku kalendarzowego na rok następny, 

uwzględniając wyniki sportowe osiągnięte w ro-
ku poprzedzającym rok przyznania stypen-
dium. W drodze wyjątku, na wniosek Komisji 
Konkursowej, burmistrz może przyznać sty-
pendium na wniosek złożony w terminie póź-
niejszym tj. w roku jego przyznania.” 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego i podlega również wy-
wieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Międzyrzeczu. 

Przewodniczący Rady 
Stanisław Ziemecki 

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

950 
 

UCHWAŁA NR XX/113/08 
RADY GMINY PRZYTOCZNA 

 
z dnia 29 kwietnia 2008r. 

 
w sprawie zmiany statutu Gminy Przytoczna 

 
Na podstawie art. 3 ust. 1 , art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 
ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591  
z późn. zm.) Rada Gminy Przytoczna uchwala, co 
następuje: 

§ 1. W uchwale Nr VII/38/03 Rady Gminy Przy-
toczna z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie uchwa-
lenia statutu Gminy Przytoczna (Dziennik Urzędo-
wy Województwa Lubuskiego z 2003r. Nr 53,  
poz. 909 ze zmianami) załącznik Nr 5 do statutu 

Gminy Przytoczna pkt 2 otrzymuje brzmienie:  

„Gminny Ośrodek Kultury w Przytocznej - in-
stytucja kultury”. 

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

Przewodniczący Rady 
Jerzy Barski 
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951 
 

UCHWAŁA NR XXV/163/08 
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH 

 
z dnia 29 kwietnia 2008r. 

 
w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie opróżniania zbiorni-

ków bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 
 

Na podstawie art. 6 ust. 2 i ust. 4 ustawy z 13 wrze-
śnia 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach (tekst jednolity Dz. U. Nr z 2005r. Nr 236, 
poz. 2008, zm.: Dz. U. z 2006r. Nr 144, poz. 1042; 
Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1495) oraz art. 7 ust. 1 
pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.  
Nr 142, poz. 1591, zm.: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220; 
Dz. U. z 2002r. Nr 62, poz. 558; Dz. U. z 2002r.  
Nr 113, poz. 984; Dz. U. z 2002r. Nr 214, poz. 1806; 
Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717; Dz. U. z 2003r.  
Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2002r. Nr 153, poz. 1271; 
Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Dz. U. z 2004r.  
Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2002r. Nr 214, poz. 1806; 
Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441; Dz. U. z 2006r.  
Nr 17, poz. 128; Dz. U. z 2005r. Nr 175, poz. 1457; 
Dz. U. z 2006r. Nr 181, poz. 1337; Dz. U. 2007r. Nr 48, 
poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) Ra-
da Miejska w Strzelcach Krajeńskich uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Ustala się następujące górne stawki opłat 
za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości: 

1) za pojemnik o pojemności 120l w wysokości 
32,00zł + VAT za wywóz co 14 dni; 

2) za pojemnik o pojemności 120l w wysokości 

48,00zł + VAT za wywóz co 7 dni; 

3) za pojemnik o pojemności 240l w wysokości 
64,00zł + VAT za wywóz co 14 dni; 

4) za pojemnik o pojemności 240l w wysokości 
98,00zł + VAT za wywóz co 7 dni; 

5) za pojemnik o pojemności 1100l w wysokości 
291,00zł + VAT za wywóz co 14 dni; 

6) za pojemnik o pojemności 1100l w wysokości 
449,00zł + VAT za wywóz co 7 dni. 

§ 2. Ustala się następujące górne stawki opłat 
za odbiór i transport nieczystości ciekłych: 18,00zł 
+ VAT za 1m3. 

§ 3. Do stawek określonych w § 1 i § 2 dolicza się 
podatek VAT na podstawie odrębnych przepisów. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Strzelec Krajeńskich. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego. 

Przewodnicząca Rady 
Elżbieta Łabędź 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XXV/165/08 
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH 

 
z dnia 29 kwietnia 2008r. 

 

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości 
 

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycz-
nia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 
z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XXXII/275/2002 Ra-
dy Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 8 paź-
dziernika 2002r. w sprawie zwolnienia od podatku 
od nieruchomości. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Strzelec Krajeńskich. 

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

Przewodnicząca Rady 
Elżbieta Łabędź 



Dziennik Urzędowy                                                -            -                                                                  poz. 953 
Województwa Lubuskiego Nr 50 
 

3738 

953 
 

UCHWAŁA NR XXV/170/08 
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH 

 
z dnia 29 kwietnia 2008r. 

 
w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym położonym na terenie miejscowości Długie,  

Gmina Strzelce Krajeńskie 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zmia-
ny: 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; 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) oraz art. 8 ust. 1a ustawy 
z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115; zmia-
ny: Dz. U. z 2007r. Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381) 
za zgodą „VERZUU-EKO” Sp. z o.o. w Strzelcach 
Krajeńskich uchwala się, co następuje: 

§ 1. Nadaje się następujące nazwy ulic drogom 
wewnętrznym, stanowiącym własność „VERZUU 
-EKO” Sp. z o.o. w siedzibą w Strzelcach Krajeń-
skich, położonym na terenie osiedla w miejscowo-
ści Długie, obręb Długie: 

1) droga wewnętrzna, o numerze ewidencyjnym 

gruntu 9/120, biegnąca przez osiedle domów 
po lewej stronie ulicy Kurowskiej, jadąc w stro-
nę miejscowości Stare Kurowo, otrzymuje 
nazwę - ulica Konwaliowa; 

2) droga wewnętrzna, o numerze ewidencyjnym 
gruntu 9/119, biegnąca przez osiedle domów 
po lewej stronie ulicy Kurowskiej, jadąc w stro-
nę miejscowości Stare Kurowo, otrzymuje 
nazwę - ulica Liliowa. 

§ 2. Położenie ulic wymienionych w § 1 oraz 
nadawane im nazwy przedstawia mapa stanowią-
ca załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Strzelec Krajeńskich. 

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

Przewodnicząca Rady 
Elżbieta Łabędź 
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Załącznik 
do uchwały Nr XXV/170/08 

Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich 
z dnia 29 kwietnia 2008r. 
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954 
 

OBWIESZCZENIE  
KOMISARZA WYBORCZEGO W GORZOWIE WLKP. 

 
z dnia 19 maja 2008r. 

 
o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Górzyca przeprowadzonych  

w dniu 18 maja 2008r. 
 

Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  
16 lipca 1998r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, 
rad powiatów i sejmików województw (Dz. U.  
z 2003r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.1) Komisarz 
Wyborczy w Gorzowie Wlkp. podaje do publicznej 
wiadomości wyniki wyborów uzupełniających do 
Rady Gminy Górzyca przeprowadzonych w dniu 
18 maja 2008r. 

I 

A. Wybory przeprowadzono w 1 okręgu wybor-
czym. 

B. Wybierano 1 radnego spośród 3 kandydatów 
zgłoszonych na 3 listach kandydatów. 

C. Wybrano 1 radnego. 

D. Uprawnionych do głosowania było 711 osoby. 

E. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wy-
dano karty do głosowania) 134 wyborców, to 
jest 18,85% uprawnionych do głosowania. 

_______________________________________________ 
1Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogło-
szone w Dz. U. z 2004r Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, 
poz. 1760, z 2005r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128,  
Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, 
poz. 1592 oraz z 2007r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327 i Nr 112, 
poz. 766. 
 

F. Ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 
134. 

G. Głosów ważnych oddano 133, to jest 99,25% 
ogólnej liczby głosów oddanych.  

H. Głosów nieważnych oddano 1, to jest 0,75% 
ogólnej liczby głosów oddanych. 

II 

Wyniki wyborów: 

Okręg wyborczy Nr 2, w którym wybierano 1 rad-
nego. 

A. Wybory odbyły się. 

B. Głosowanie przeprowadzono. 

C. Ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 
134. 

D. Głosów ważnych oddano 133. 

E. Radną została wybrana: 

z listy Nr 2 KWW „POMOCNA DŁOŃ” 

1) Dziemidowicz Janina. 

F. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Komisarz Wyborczy 
Krzysztof Cierkoński 

=================================================================================== 
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OBWIESZCZENIE  
KOMISARZA WYBORCZEGO W GORZOWIE WLKP. 

 
z dnia 19 maja 2008r. 

 
o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Słońsk przeprowadzonych  

w dniu 18 maja 2008r. 
 

Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  
16 lipca 1998r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, 
rad powiatów i sejmików województw (Dz. U.  
z 2003r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.1) Komisarz 
Wyborczy w Gorzowie Wlkp. podaje do publicznej 
wiadomości wyniki wyborów uzupełniających do 
Rady Gminy Słońsk przeprowadzonych w dniu  

18 maja 2008r. 
_______________________________________________ 
1Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogło-
szone w Dz. U. z 2004r Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, 
poz. 1760, z 2005r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128, 
Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, 
poz. 1592 oraz z 2007r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327 i Nr 112, 
poz. 766. 
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I 

A. Wybory przeprowadzono w 1 okręgu wybor-
czym. 

B. Wybierano 1 radnego spośród 3 kandydatów 
zgłoszonych na 3 listach kandydatów. 

C. Wybrano 1 radnego. 

D. Uprawnionych do głosowania było 1398 osoby. 

E. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wy-
dano karty do głosowania) 202 wyborców, to 
jest 14,45% uprawnionych do głosowania. 

F. Ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 
202. 

G. Głosów ważnych oddano 202, to jest 100% 
ogólnej liczby głosów oddanych.  

H. Głosów nieważnych oddano 0, to jest 0,00% 
ogólnej liczby głosów oddanych. 

II 

Wyniki wyborów: 

Okręg wyborczy Nr 3, w którym wybierano 1 rad-
nego. 

A. Wybory odbyły się. 

B. Głosowanie przeprowadzono. 

C. Ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 
202. 

D. Głosów ważnych oddano 202. 

E. Radnym został wybrany: 

z listy Nr 2 KWW „PRZYJAZNA GMINA” 

1) Stybel Wojciech Maciej. 

F. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Komisarz Wyborczy 
Krzysztof Cierkoński 
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