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ZARZĄDZENIE NR 0152-9/08 
BURMISTRZA SULECHOWA 

 
z dnia 13 maja 2008r. 

 
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego Sulechów 

 
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.  
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządza się, co na-
stępuje: 

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miej-
skiego Sulechów nadanym zarządzeniem Nr 0152 
-15/2007 Burmistrza Sulechowa z dnia 17 maja 2007r. 
(Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego, Nr 52, 
poz. 801) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 16 ust. 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

      „4) przygotowują projekty opisów stanowisk 
pracy kierownika wydziału oraz podległych im 
pracowników wraz z oznaczeniem stanowiska 
(np. OR.I., GK.IV.)”; 

2) w § 33 ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

      „8) Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządza-
nia Kryzysowego – SO”; 

3) w § 35 w pkt 26 uchyla się lit. b; 

4) w § 37: 

a) pkt 13 otrzymuje brzmienie: 

       „13) prowadzenie ewidencji pomników i ta-
blic upamiętniających zdarzenia oraz ustala-
nie zasad nadzoru i opieki nad nimi”, 

b) po pkt 19 dodaje się pkt 20 - 21 w brzmie-
niu: 

       „20) prowadzenie spraw, wynikających z usta-
wy o tworzeniu i działaniu wielkopowierzch-
niowych obiektów handlowych, związanych 
z wydawaniem zezwoleń na utworzenie no-
wopowstających obiektów; 

       21) realizacja zadań określonych w ustawie 
o ujawnianiu w księgach wieczystych pra-
wa własności nieruchomości Skarbu Pań-
stwa oraz jednostek samorządu terytorial-
nego”; 

5) w § 39: 

a) pkt 11 uchyla się, 

b) pkt 12 otrzymuje brzmienie: 

       „12) realizacja zadań wynikających z usta-
wy o wychowaniu w trzeźwości i przeciw-
działaniu alkoholizmowi związanych z wy-
dawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych oraz ustalaniem ilości punk-
tów sprzedaży napojów alkoholowych”, 

c) pkt 25 i 26 uchyla się, 

d) po pkt 30 dodaje się pkt 31 - 35 w brzmie-
niu: 

       „31) prowadzenie spraw, wynikających z usta-
wy o tworzeniu i działaniu wielkopowierzch-
niowych obiektów handlowych, związanych 
z wydawaniem zezwoleń na działanie tych 
obiektów handlowych; 

       32) prowadzenie spraw związanych z bie-
żącym utrzymaniem i konserwacją pomni-
ków i tablic ujętych w ewidencji pomników 
i tablic upamiętniających zdarzenia; 

       33) gromadzenie i przechowywanie aktual-
nych statutów, regulaminów i innej doku-
mentacji stanowiącej o organizacji jednostek 
organizacyjnych nadzorowanych przez wy-
dział; 

       34) realizacja zadań wynikających z ustawy 
o grach i zakładach wzajemnych w zakre-
sie przygotowywania projektów opinii ra-
dy miejskiej w sprawie lokalizacji ośrod-
ków gier; 

       35) realizacja zadań wynikających z ustawy 
o gospodarce nieruchomościami w zakre-
sie zbierania danych, tworzenia zestawień 
i przesyłania ich Wojewodzie Lubuskiemu 
w celu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego”; 

6) w § 41 po pkt 22 dodaje się pkt 23 – 25  
w brzmieniu: 

      „23) prowadzenie spraw i realizacja zadań wy-
nikających z ustawy o pomocy osobom upraw-
nionym do alimentów;  

      24) prowadzenie rejestru instytucji kultury; 

      25) gromadzenie i przechowywanie aktualnych 
statutów, regulaminów i innej dokumentacji 
stanowiącej o organizacji jednostek organiza-
cyjnych nadzorowanych przez wydział”; 

7) w § 42 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

      „Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich i Za-
rządzania Kryzysowego (SO) należy w szcze-
gólności:”; 
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8) w § 43 po pkt 28 dodaje się pkt 29 w brzmie-
niu: 

     „29) dokonywanie rocznej oceny działań pro-
mocyjnych”. 

§ 2. Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego 
Urzędu Miejskiego Sulechów otrzymuje brzmienie 
określone w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. 1. Wykonanie zarządzenia powierza się Se-
kretarzowi i kierownikom. 

2. Zobowiązuje się kierowników do zapoznania 
z treścią regulaminu podległych im pracowników. 

3. Zobowiązuje się pracowników do przestrze-
gania zapisów zawartych w regulaminie. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego, z wyjątkiem: 

1) § 1 pkt 5 lit. a, lit. c, które wchodzą w życie  
z dniem 1 lipca 2008r.; 

2) § 1 pkt 6, który wchodzi w życie z dniem 1 sierp-
nia 2008r.  

Burmistrz 
Ignacy Odważny 
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Załącznik 
do zarządzenia Nr 0152-9/08 

Burmistrza Sulechowa 
z dnia 13 maja 2008r. 
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UCHWAŁA NR XVIII/88/08 
RADY GMINY ZWIERZYN 

 
z dnia 24 kwietnia 2008r. 

 
w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zwierzyn przyjętego 

uchwałą Rady Gminy Zwierzyn Nr V/24/2007 z dnia 28 lutego 2007r. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  
z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 
poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,  
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172,  
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, 
Nr 181, poz. 1337 i w 2007r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, 
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 4 usta-
wy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236,  
poz. 2008, Nr 180, poz. 1495) Rada Gminy Zwierzyn 
uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Rady Gminy Zwierzyn Nr V/24/07 
z dnia 28 lutego 2007r. wprowadza się następujące 
zmiany: 

- § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

       „Dopuszcza się ogólnie dostępne w han-
dlu pojemniki i kontenery o pojemno-
ściach od 60l do 1100l opatrzone logiem 
jednostki wywozowej”, 

- § 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie:  

       „Dla wszystkich gospodarstw domowych 
ustala się minimalną pojemność urządzeń 
służących do gromadzenia odpadów na 
60l na jedno gospodarstwo domowe”, 

- § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

       „Stałe odpady komunalne drobne mu-
szą być usuwane z terenu nieruchomo-
ści w terminach uzgodnionych z jed-
nostką wywozową, z częstotliwością co 
najmniej 1 raz na dwa tygodnie”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Zwierzyn. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Mirosław Gniewczyński 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XVIII/90/08 
RADY GMINY ZWIERZYN 

 
z dnia 24 kwietnia 2008r. 

 
w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji na zadania oświatowe gminy realizowane  

w placówkach oświatowych, prowadzonych na terenie Gminy Zwierzyn przez osoby prawne i fizyczne 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  
z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami w 2002r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, w 2003r.  
Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, w 2004r. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, w 2005r. Nr 172,  
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, w 2006r. Nr 17, poz. 128, 
Nr 181, poz. 1337 oraz w 2007r. Nr 48, poz. 327,  
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 90 
ust. 2d, 3c, 4 ustawy o systemie oświaty z dnia  

7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, 
ze zmianami Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, 
w 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, 
poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400,  
Nr 249, poz. 2104, w 2006r. Nr 144, poz. 1043,  
Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, w 2007r.  
Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, 
Nr 115, poz. 791, Nr 181, poz. 1292, Nr 180, poz. 1280) 
Rada Gminy Zwierzyn uchwala, co następuje: 

§ 1. Przedszkola zarejestrowane w Gminie Zwie-
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rzyn jako niepubliczne zespoły wychowania przed-
szkolnego lub niepubliczne punkty przedszkolne, 
otrzymują dotację na każdego ucznia w wysokości 
40% kwoty wydatków bieżących, jakie w aktual-
nym roku budżetowym ponosi gmina na jednego 
ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym 
przez Gminę Zwierzyn. 

§ 2. 1. Podstawą przyznania dotacji jest wnio-
sek osoby prawnej lub fizycznej prowadzącej przed-
szkole złożony nie później niż do dnia 30 września 
roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, zawie-
rający: 

a) numer i datę zaświadczenia o wpisie do ewi-
dencji prowadzonej zgodnie z art. 82 ustawy 
oraz numer i datę decyzji nadającej upraw-
nienia, 

b) planowaną liczbę uczniów w przedszkolu 
w okresie od stycznia do sierpnia i od wrze-
śnia do grudnia danego roku kalendarzowe-
go, 

c) zobowiązanie do informowania urzędu gmi-
ny o zmianach zachodzących w liczbie ucz-
niów uczęszczających do przedszkola, 

d) nazwę i numer rachunku bankowego, na 
który ma być przekazywana dotacja. 

2. Podstawą przyznania dotacji w 2008r. będzie 
wniosek osoby prawnej lub fizycznej prowadzącej 
przedszkole, złożony w ciągu 30 dni, licząc od dnia 
w którym wejdzie w życie uchwała. 

§ 3. 1. Dotacja będzie przekazywana do ostat-
niego dnia każdego miesiąca na rachunek banko-
wy podmiotu prowadzącego przedszkole. 

2. Ostatecznego rozliczenia udzielanych dotacji 
za okres roczny dokonuje się w terminie do 31 stycz-

nia roku następnego: 

a) w terminie do 31 marca przekazane zostaje 
wyrównanie kwoty dotacji należnej za rok 
poprzedni - w przypadku wystąpienia nie-
dopłaty, 

b) kwota nadpłaconej dotacji zliczana będzie 
w poczet dotacji udzielanych w roku, w któ-
rym dokonano rozliczenia nadpłaconej do-
tacji, 

c) w przypadku likwidacji placówki osoba praw-
na lub fizyczna, o której mowa w § 2 zo-
bowiązana jest do zwrotu nadpłaconej do-
tacji w terminie 3 miesięcy od likwidacji. 

3. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 2 zawie-
ra: 

a) informację o liczbie uczniów w poszcze-
gólnych miesiącach roku, 

b) stawkę dotacji na jednego ucznia wyliczo-
ną w oparciu o ustawę o systemie oświaty 
(art. 90 ustawy), 

c) kwotę dotacji należnej i przekazanej w da-
nym roku budżetowym, 

d) kwotę niedopłaty lub nadpłaty dotacji. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Zwierzyn. 

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

Przewodniczący Rady 
Mirosław Gniewczyński 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XIV/108/08 
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU ODRZAŃSKIM 

 
z dnia 25 kwietnia 2008r. 

 
w sprawie zwolnienia z opłaty od zgłoszenia dokonania zmiany wpisu do ewidencji działalności  

gospodarczej 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 7a ust. 3 
ustawy z dnia 19 listopada 1999r. Prawo działalności 
gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.) oraz  
§ 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grud-
nia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działal-
ności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885) uchwala się, 

co następuje: 

§ 1. Zwalnia się przedsiębiorców wpisanych do 
ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej 
przez Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z opłaty 
za zmianę wpisu w przypadku: 

1) przeklasyfikowania według PKD 2007 przed-
miotu działalności dokonanej w wymaganym 
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terminie tj. do dnia 31 grudnia 2009r.; 

2) gdy zgłoszenie dotyczy wyłącznie zmiany adre-
su powstałej z powodu administracyjnej zmia-
ny nazwy miejscowości, ulicy lub numeru do-
mu, dokonanej przez właściwy organ. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Bytomia Odrzańskiego. 

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

Przewodniczący Rady 
Andrzej Chmielewski 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XIV/109/08 
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU ODRZAŃSKIM 

 
z dnia 25 kwietnia 2008r. 

 
w sprawie zmiany statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Bytomiu Odrzańskim 

 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 paź-
dziernika 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 
ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr III/19/06 Rady Miejskiej w By-
tomiu Odrzańskim z dnia 15 grudnia 2006r. w spra-
wie nadania statutu Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi 
Kultury w Bytomiu Odrzańskim (Dziennik Urzędowy 
Województwa Lubuskiego Nr 5, poz. 84) wprowa-
dza się następujące zmiany: 

1) w § 7 ust. 1 dodaje się punkt d o brzmieniu: 

     „d) tworzenie warunków do prowadzenia dzia-

łalności kulturalnej na terenach wiejskich”; 

2) w § 8 dodaje się punkt k o brzmieniu: 

      „k) prowadzić działalność w świetlicach wiej-
skich na terenie gminy”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Bytomiu Odrzańskiego. 

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

Przewodniczący Rady 
Andrzej Chmielewski 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XV/109/08 
RADY GMINY LUBRZA 

 
z dnia 25 kwietnia 2008r. 

 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Budżetowego w Lubrzy 

 
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedno-
lity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, ze zm. 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) i § 5 uchwały Nr VI/43/03 Rady Gminy  
w Lubrzy z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie statutu 
Gminy Lubrza (Dziennik Urzędowy Województwa 

Lubuskiego z 2003r. Nr 30, poz. 646) uchwala się, 
co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXX/182/05 z dnia 29 grudnia 
2005r. w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Budże-
towego w Lubrzy, zmienionej uchwałą Nr XIII/90/08  
z dnia 15 lutego 2008r. w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Budżetowego 
w Lubrzy § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

Do zadań zakładu należy zagospodarowanie i roz-
wój Lubrzańskiego Szlaku Fortyfikacji ze szczegól-
nym uwzględnieniem: 
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- organizacji ruchu turystycznego po Pętli 
Boryszyńskiej, 

- bezpłatna dystrybucja ulotek i materiałów 
promocyjnych zawierających informacje 
turystyczne dotyczące „Pętli Boryszyń-
skiej”, 

- przygotowywanie ulotek i ofert turystycz-
nych, 

- sprzedaż materiałów własnych i obcych 
zawierających informacje turystyczne do-
tyczące „Pętli Boryszyńskiej” oraz Gminy 
Lubrza, 

- prowadzenia sprzedaży powszechnych wy-
dawnictw turystycznych, geograficznych 

i kartograficznych, 

- udziału w targach turystycznych, krajo-
wych i zagranicznych,  

- udziału w sympozjach, szkoleniach, warsz-
tatach umożliwiających poszerzenie wie-
dzy w zakresie rozwoju podziemnej tra-
sy turystycznej „Pętla Boryszyńska”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Lubrza. 

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

Przewodniczący Rady 
Ryszard Skonieczek 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XX/135/08 
RADY GMINY KŁODAWA 

 
z dnia 30 kwietnia 2008r. 

 
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Chwalęcice 

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

§ 1. Nadaje się nazwę ulicy Huzarów - dla dzia-
łek ewidencyjnych Nr 185/9 i 185/10 w miejscowo-
ści Chwalęcice. 

§ 2. Mapa ww. działki stanowi załącznik do ni-
niejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Kłodawa. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Andrzej Legan 
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Załącznik 
do uchwały Nr XX/135/08 

Rady Gminy Kłodawa 
z dnia 30 kwietnia 2008r. 
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UCHWAŁA NR XX/136/08 
RADY GMINY KŁODAWA 

 
z dnia 30 kwietnia 2008r. 

 
w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Santocko 

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

§ 1. Zmienia się nazwę ulicy Poligonowa dla 
części działki o numerze ewidencyjnym 782 i nada-
je się nową nazwę ulica Kolonia Las. 

§ 2. Mapa ww. działki stanowi załącznik do ni-
niejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Kłodawa. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Andrzej Legan 
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Załącznik 
do uchwały Nr XX/136/08 

Rady Gminy Kłodawa 
z dnia 30 kwietnia 2008r. 
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980 
 

UCHWAŁA NR XX/139/08 
RADY GMINY KŁODAWA 

 
z dnia 30 kwietnia 2008r. 

 
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/355/06 Rady Gminy Kłodawa z dnia 25 października 2006r.  

w sprawie regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Kłodawa 
 

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach (Dz. U. z 1966r. Nr 132, 
poz. 622 ze zmianami, tekst jednolity Dz. U. z 2005r. 
Nr 236, poz. 2008) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 
ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, 
poz. 1591 z 2001r. ze zmianami) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/355/06 Rady Gminy 
Kłodawa z dnia 25 października 2006r. w sprawie 
regulaminu utrzymania porządku i czystości na tere-
nie Gminy Kłodawa wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) uchyla się § 21 ust. 2; 

2) § 26 otrzymuje następujące brzmienie: 

      „1. W celu utrzymania właściwego stanu sa-
nitarno - higienicznego, częstotliwość usuwa-
nia odpadów komunalnych niesegregowanych  
z nieruchomości powinna wynosić co najmniej 
raz w tygodniu. 

      2. Dopuszcza się wywóz odpadów komunal-
nych raz na dwa tygodnie w terminie od dnia 
1 października do 31 marca z zachowaniem 
obowiązków określonych w § 12.”; 

3) zmienia się brzmienie § 57 ust. 1 w następu-
jący sposób:  

      „Zobowiązuje się właścicieli nieruchomości na 
których prowadzona jest hodowla zwierząt do 
przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji przy-
najmniej raz w roku oraz do okazywania się 
dowodem jej wykonania na żądanie osoby 
kontrolującej”; 

4) zmienia się brzmienie § 57 ust. 2 w następu-
jący sposób:  

      „Dodatkowo obowiązkowej deratyzacji podle-
gają wszystkie obiekty na terenie gminy, w któ-
rych stwierdzono obecność gryzoni.”; 

5) dodaje się § 57 ust. 3 w brzmieniu:  

      „Potwierdzeniem wykonania obowiązku zawar-
tego w ust. 1 i 2 jest rachunek wyspecjalizo-
wanej firmy lub rachunek zakupu środków 
deratyzacyjnych”. 

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

Przewodniczący Rady 
Andrzej Legan 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XX/140/08 
RADY GMINY KŁODAWA 

 
z dnia 30 kwietnia 2008r. 

 
w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych położonych na terenie miejscowości Kłodawa do kategorii 

dróg publicznych gminnych i ustalenia ich przebiegu 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 7 ust. 2 
i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicz-
nych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) po 
zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Gorzowskiego 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zalicza się niżej wymienione drogi wewnętrz-
ne położone na terenie miejscowości Kłodawa do 
kategorii dróg publicznych gminnych i ustala się ich 
przebieg: 
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Lp. Nazwa drogi Przebieg drogi 
1 ul. Wojcieszycka - boczna (dz. Nr 133) Początek: skrzyżowanie z drogą powiatową Nr 1406F 

Koniec: skrzyżowanie z ul. Jeziorną 
Długość - 720m 

2 ul. Jeziorna (dz. Nr 99) Początek: skrzyżowanie z drogą powiatową Nr 1406F 
Koniec: rzeka Srebrna 
Długość - 1.975m 

3 ul. Czereśniowa (dz. Nr 615) Początek: skrzyżowanie z ul. Jeziorną 
Koniec: skrzyżowanie z ul. Brzoskwiniową 
Długość - 722m 

4 Droga do Żwirowni„Stężyca”  
(dz. Nr 631/55) 

Początek: skrzyżowanie z drogą wojewódzką Nr 151 
(ul. Gorzowską) 
Koniec: skrzyżowanie z ul. Czereśniową 
Długość - 950m 

5 ul. Owocowa i Brzoskwiniowa  
(część dz. Nr 631/56,  
część dz. Nr 628/2) 

Początek: skrzyżowanie z drogą wojewódzką Nr 151 
(ul. Gorzowską) 
Koniec: skrzyżowanie z ul. Czereśniową 
Długość - 775m 

6 ul. Spokojna (dz. Nr 226, 245, 227/10) Początek: skrzyżowanie z drogą wojewódzką Nr 151 
(ul. Gorzowską) 
Koniec: skrzyżowanie z drogą powiatową Nr 1410F 
(ul. Mironicką) 
Długość - 730m 

7 ul. Leśna (dz. Nr 238, 214) Początek: skrzyżowanie z drogą powiatową Nr 1410F 
(ul. Mironicką) 
Koniec: na wysokości dz. Nr 1203. 
Długość - 925m 

8 ul. Tęczowa (część dz. Nr 600/8  
i część dz. Nr 600/9) 

Początek: skrzyżowanie z drogą wojewódzką Nr 151 
(ul. Gorzowską) 
Koniec: skrzyżowanie z ul. Skalną 
Długość - 510m 

 

§ 2. Przebieg ww. dróg zaliczonych do kategorii 
dróg gminnych przedstawiają załączniki graficzne. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Kłodawa. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Andrzej Legan 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XX/140/08 

Rady Gminy Kłodawa 
z dnia 20 kwietnia 2008r. 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XX/140/08 

Rady Gminy Kłodawa 
z dnia 20 kwietnia 2008r. 
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Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr XX/140/08 

Rady Gminy Kłodawa 
z dnia 20 kwietnia 2008r. 
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Załącznik Nr 4 
do uchwały Nr XX/140/08 

Rady Gminy Kłodawa 
z dnia 20 kwietnia 2008r. 
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Załącznik Nr 5 
do uchwały Nr XX/140/08 

Rady Gminy Kłodawa 
z dnia 20 kwietnia 2008r. 
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Załącznik Nr 6 
do uchwały Nr XX/140/08 

Rady Gminy Kłodawa 
z dnia 20 kwietnia 2008r. 
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Załącznik Nr 7 
do uchwały Nr XX/140/08 

Rady Gminy Kłodawa 
z dnia 20 kwietnia 2008r. 
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Załącznik Nr 8 
do uchwały Nr XX/140/08 

Rady Gminy Kłodawa 
z dnia 20 kwietnia 2008r. 
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UCHWAŁA NR XX/142/08 
RADY GMINY KŁODAWA 

 
z dnia 30 kwietnia 2008r. 

 
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie 

dożywiania dzieci od 3 roku życia i uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku  
z art. 17 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. 
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz. 593  
z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 pkt a, b i art. 5 ust. 2 
ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu 
wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakre-
sie dożywiania” (Dz. U. z 2005r. Nr 267, poz. 2259) 
uchwala a się, co następuje: 

§ 1. Podwyższyć kryterium dochodowe upraw-
niające do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakre-
sie dożywiania dzieci od 3 roku życia i uczniów do 

czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej do wy-
sokości 200% kryterium dochodowego, o którym 
mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 
2004r. o pomocy społecznej. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Kłodawa. 

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

Przewodniczący Rady 
Andrzej Legan

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XX/145/08 
RADY GMINY KŁODAWA 

 
z dnia 30 kwietnia 2008r. 

 
w sprawie nadania nazwy osiedla w obrębie Rybakowo 

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

§ 1. Nadaje się nazwę osiedla Przyłęsko - dla 
obiektów położonych na terenie pokazanym na za-
łączniku graficznym. 

§ 2. Mapa ww. obszaru stanowi załącznik do ni-
niejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Kłodawa. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Andrzej Legan 
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Załącznik 
do uchwały Nr XX/145/08 

Rady Gminy Kłodawa 
z dnia 30 kwietnia 2008r. 
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984 
 

UCHWAŁA NR XX/128/08 
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM 

 
z dnia 30 kwietnia 2008r. 

 
w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego 

 
Na podstawie art. 44 ust. 1 i 2 art. 45 ust. 1 ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. 
Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) uchwala się, co nastę-
puje: 

§ 1. W celu ochrony i zachowania ekosystemów 
wodno - błotnych oraz terenów bagiennych z róż-
norodnością świata roślinnego i zwierzęcego uznaje 
się za użytek ekologiczny o nazwie „Ostoja Skó-
rzyn” obszar o łącznej powierzchni 0,73ha, którego 
położenie określa załącznik do uchwały. 

§ 2. Nadzór nad użytkiem ekologicznym spra-
wuje Nadleśnictwo Krosno Odrzańskie z siedzibą 
w Osiecznicy. 

§ 3. W stosunku do ustanowionego użytku eko-
logicznego wprowadza się następujące zakazy: 

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania ob-
szaru; 

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształ-
cających rzeźbę terenu wyjątkiem prac zwią-
zanych z zabezpieczeniem przeciwpowodzio-
wym albo budową, odbudową, utrzymaniem, 
remontem lub naprawą urządzeń wodnych; 

3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby; 

4) dokonywania zmian stosunków wodnych, je-
żeli zmiany te nie służą ochronie przyrody al-
bo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej lub 
rybackiej; 

5) likwidowania, zasypywania i przekształcania na-
turalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz 
obszarów wodno - błotnych; 

6) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia 
użytkowanych gruntów rolnych; 

7) zmiany sposobu użytkowania ziemi; 

8) wydobywania do celów gospodarczych skał, 
w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym ko-
palnych szczątków roślin i zwierząt a także mi-
nerałów i bursztynu, 

9) umyślnego zabijania dziko występujących zwie-
rząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz 
tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego 
połowu ryb oraz wykonywania czynności zwią-
zanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, 
rybacką i łowiecką; 

10) zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów 
na obszarach użytków ekologicznych, utworzo-
nych w celu ochrony stanowisk, siedlisk lub 
ostoi roślin i grzybów chronionych. 

11) umieszczania tablic reklamowych. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Krosna Odrzańskiego. 

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

Przewodniczący Rady 
Mariusz Grycan 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XX/129/08 
RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE 

 
z dnia 15 maja 2008r. 

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów Dobiegniewskiej Strefy 

Przemysłowej w Dobiegniewie 
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) uchwala 
się, co następuje: 
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Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego terenów Dobiegniewskiej 
Strefy Przemysłowej w Dobiegniewie zwany dalej 
planem: 

1) w obszarze wyznaczonym uchwałą Nr XII/80/07 
Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 4 paź-
dziernika 2007r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzania planu, według granic określonych 
na załączniku Nr 1; 

2) w zakresie ustaleń zawartych w treści uchwały  
i na załącznikach, stwierdzając jednocześnie jego 
zgodność ze Studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny Dobiegniew.  

2. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są: 

1) załącznik Nr 1, który stanowi rysunek planu  
w skali 1:1000; 

2) załącznik Nr 2 w sprawie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu; 

3) załącznik Nr 3 dotyczący rozstrzygnięcia spo-
sobu realizacji zapisanych w planie inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które na-
leżą do zadań własnych gminy oraz zasadach 
ich finansowania zgodnie z przepisami o fi-
nansach publicznych. 

§ 2. 1. Ustala się przeznaczenie terenów o róż-
nych funkcjach i zasadach zagospodarowania, w tek-
ście planu i na rysunku planu oznaczając je identyfika-
torami liczbowymi i symbolami, w tym tereny: 

1) dróg publicznych gminnych: lokalnych o ozna-
czeniach 1KDL, 2KDL i dojazdowych o oznacze-
niach 3KD, 4KD, 5KD; 

2) zespołu reliktów cmentarza przy obozie „Oflag 
IIC-Woldenberg” wraz ze strefą ochronną ozna-
czony jako teren 6ZCn; 

3) usług różnych o oznaczeniu 7U; 

4) obiektów produkcyjnych, składów i magazy-
nów o oznaczeniach 8P, 9P, 10P, 11P, 12P, 
13P, 14P, 15P; 

5) urządzeń elektroenergetycznych o oznaczeniu 
16E; 

6) dróg wewnętrznych, niepublicznych o ozna-
czeniach 17KDW i 18KDW. 

2. Przedmiotowe tereny wydziela się liniami 
rozgraniczenia na załączniku Nr 1. 

3. W poszczególnych terenach określonych na 
załączniku Nr 1 i w rozdziale 2 obowiązują ustale-
nia rozdziału 1. 

§ 3. 1 Ustala się zasady ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego: 

1) struktury przestrzennej obszaru o wartościach 
historycznych, w tym: 

a) droga o oznaczeniu 1KDL, 

b) zespół reliktów cmentarza ze strefą ochron-
ną o oznaczeniu 6ZCn, 

c) lokalizacja usług o oznaczeniu 7U; 

2) przepisy dotyczące ochrony środowiska wg § 3 
ust. 3;  

3) zakaz zabudowy poza wyznaczonymi terenami 
oraz zasady kształtowania zabudowy wg § 3 
ust. 4; 

4) powiązania komunikacyjne i infrastrukturalne 
wg § 3 ust. 6 pkt 4 i ust. 7 pkt 2; 

5) zasady obsługi infrastrukturą techniczną wg § 3 
ust. 6 pkt 2 i ust. 7 pkt 1. 

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształto-
wania środowiska przyrodniczego i krajobrazu kultu-
rowego: 

1) strefa przemysłowa objęta planem znajduje 
się w Obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków 
PLB 320016 „Lasy Puszczy nad Drawą”, Euro-
pejskiej Sieci Natura 2000, w związku z czym 
obowiązuje realizacja inwestycji wg aktualnych 
przepisów o ochronie przyrody oraz o ochronie 
środowiska; 

2) rekultywacja terenów dla potrzeb ustalonego 
przeznaczenia w zakresie: 

a) usunięcia zadrzewień ze względu na zły 
stan sanitarny oraz zakrzaczeń i roślinności 
przybyszowej, 

b) odgruzowania i wyrównania terenu z wy-
korzystaniem gruzu ceglanego dla potrzeb 
zagospodarowania; 

3) zakaz lokalizacji zakładów stwarzających moż-
liwość występowania poważnych awarii sta-
nowiących zagrożenie dla zdrowia i życia lu-
dzi; 

4) zakaz odprowadzenia:  

a) ścieków przemysłowych do kanalizacji i grun-
tu,  

b) wód deszczowych z placów manewrowych, 
dróg i parkingów do gruntu bez neutrali-
zacji; 

5) powierzchnia biologicznie czynna od 10% do 
25% powierzchni działki w terenach przezna-
czonych do zabudowy, w dostosowaniu do 
potrzeb inwestora; 
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6) ograniczenie uciążliwości do granic terenu da-
nego zakładu. 

3. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzic-
twa kulturowego w zakresie dotyczącym kształto-
wania struktury zabudowy i zagospodarowania 
pozostałości wpisanego do ewidencji zabytków daw-
nego obozu jenieckiego Oflag IIC Woldenberg zwa-
nego dalej obozem: 

1) w przypadku natrafienia podczas prac ziem-
nych i budowlanych na znaleziska archeolo-
giczne oraz historyczne związane z dawną 
funkcją terenu jako wojennego obozu jeniec-
kiego, należy powiadomić Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków lub Burmistrza Dobiegnie-
wa; 

2) utrzymanie głównej osi komunikacyjnej, którą 
stanowi droga o oznaczeniu 1KDL z zachowa-
niem jej linii rozgraniczenia; 

3) odtworzenie układu sieci komunikacyjnej, zie-
leni i rozplanowania układu budynków obo-
zowych w maksymalnym możliwym stopniu 
lub oznaczenia miejsca ich usytuowania w do-
stosowaniu do uwarunkowań technicznych  
i technologicznych realizowanych inwestycji; 

4) ochrona pozostałości cmentarza przyobozowe-
go, z miejscem pamięci; 

5) odtworzenie dwóch wież strażniczych i po-
dwójnego ogrodzenia obozowego w sąsiedz-
twie cmentarza; 

6) utrzymanie historycznego charakteru istnieją-
cej zabudowy: w terenach 8P i 10P w zakresie 
rozmieszczenia, gabarytów budynków i geo-
metrii dachu; 

7) w realizacji nowej zabudowy przy drogach 
1KDL i 3KD obowiązuje: 

a) zachowanie historycznych linii zabudowy 
wg załącznika Nr 1, 

b) ograniczenie wysokości zabudowy z nawią-
zaniem do wysokości baraków obozowych; 

8) w zakresie nowej zabudowy nawiązanie do 
geometrii dachów budynków obozowych i ich 
kolorystyki; 

9) oznaczenie historycznych granic obozu wraz  
z uczytelnieniem w terenie miejsca lokalizacji 
wież strażniczych przy zachowanych granicach, 
z utrzymaniem wjazdów na teren obozu; 

10) oznaczenie miejsc usytuowania wież strażni-
czych poprzez wykonanie płyt o nawierzchni 
twardej, w kolorze grafitowym o wymiarach 
3,4m na 3,5m wg dokumentacji historycz- 
nej w terenach przyległych do obszaru planu 
wg odrębnych regulacji (na podstawie decyzji 

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicz-
nego); 

11) konsultacje i uzgodnienie projektów budow-
lanych z Wojewódzkim Konserwatorem Za-
bytków, Delegatura w Gorzowie Wlkp. 

4. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźni-
ków kształtowania zabudowy i zagospodarowania: 

1) powierzchnia zabudowy wg ustaleń dla po-
szczególnych terenów; 

2) zakaz wszelkiej zabudowy poza obowiązują-
cymi i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, 
wg załącznika Nr 1; 

3) wysokość budynków mierzona od poziomu te-
renu przy głównym wejściu do gzymsu lub 
okapu, z dopuszczeniem stref wysokości wg za-
łącznika Nr 1 z zabudową:  

a) o 1 kondygnacji w strefie o wysokości od 
3,5m do 9,0m, z dopuszczeniem do 2 kon-
dygnacji, 

b) do 2 kondygnacji w strefach o wysokości: 
od 4,0m do 12,5m i wg ustaleń § 16 pkt 6 
lit. a od 4,0m do 27,0m; 

4) na wszystkich budynkach dachy płaskie, dwu-
spadowe lub wielospadowe w dostosowaniu 
do obrysu budynku remontowanego, przebu-
dowanego lub budowanego o nachyleniu po-
łaci 10o lub 19,4% oraz o pokryciu w kolorze 
szarym; 

5) elewacje budynków lub ich fragmenty, w miej-
scu zabudowy historycznej, o fakturze cegla-
nej, w kolorze nie barwionej ceramiki budow-
lanej, od strony dróg 1KDL, 3KD; 

6) wyznacza się strefy: 

a) specjalnego kształtowania zagospodarowa-
nia według załącznika Nr 1 oraz wg rozdziału 
2, w zakresie przepisów dla poszczególnych 
terenów, 

b) zieleni z drzewostanem średniowysokim 
wg załącznika Nr 1 i ustaleniami § 16 pkt 4 
lit. b oraz § 18 pkt 4; 

7) sukcesywne obniżenie wysokości drzewosta-
nów przez kolejne cięcia koron ze względów 
sanitarnych; 

8) sukcesywna wycinka starodrzewia ze wzglę-
dów sanitarnych z kompensacją w strefie zie-
leni średniowysokiej lub w terenach poza ob-
szarem opracowania wskazanych przez Urząd 
Miejski w Dobiegniewie; 

9) w dostosowaniu do uwarunkowań techniczno 
- technologicznych inwestycji, za zgodą i wolą 
inwestorów, umożliwia się: 
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a) odtworzenie historycznego układu zabudo-
wy z prawem do rozbudowy, nadbudowy 
w dopuszczonych strefach wysokości oraz 
budowy budynków w terenach określonych 
obligatoryjnymi i nieprzekraczalnymi liniami 
zabudowy wg załącznik Nr 1, 

b) w terenach usług i przemysłu dopuszcza się 
towarzyszące zagospodarowanie dostoso-
wane do przeznaczenia terenu, wbudowane 
lokale mieszkalne i biurowo - administra-
cyjne związane z prowadzona działalnością 
poza zasięgiem uciążliwych oddziaływań oraz 
wg § 16 pkt 4,  

c) realizację stacji transformatorowych 15/0,4kV, 
typu kioskowego, z wydzieleniem działek 
ewidencji gruntów o wymiarach 6,0m na 
5,0m, również poza strefami zabudowy,  
w sąsiedztwie dróg publicznych i wewnętrz-
nych, dla obsługi użytkowników terenów  
w obszarze objętym opracowaniem, 

d) odtworzenie ciągów komunikacyjnych obo-
zu wg załącznika Nr 1 w terenach poszcze-
gólnych inwestycji o nawierzchni twardej 
w kolorze grafitowym, 

e) oznaczenie miejsc ogródków jenieckich:  

- zielenią niską, trawiastą i płożącą oraz 
bylinami do wysokości 1,0m, 

- „zielonych” parkingów i placów z nawierz-
chnią z płyt ażurowych lub nawierzch-
niami twardymi w kolorze zielonym. 

5. Ustalenia dotyczące zasad i warunków sca-
lania i podziału nieruchomości: 

1) podział nieruchomości wg granic wydzielonych 
działek, z planowanymi podziałami wg za-
łącznika Nr 1 i przepisów dla poszczególnych 
terenów; 

2) możliwość scalenia i podziału działek, wg za-
sad określonych na załączniku Nr 1; 

3) powierzchnia działek wg przepisów dla po-
szczególnych terenów przeznaczonych pod za-
budowę z uściśleniem wg geodezyjnych projek-
tów podziału; 

4) granice działek w stosunku do pasa drogo-
wego wg istniejących wydzieleń oraz prosto-
padłe w odniesieniu do planowanych podzia-
łów.  

6. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji roz-
budowy i budowy systemów komunikacji: 

1) nawierzchnie istniejących dróg do moderni-
zacji wg § 4 pkt 3; 

2) układ komunikacyjny wg załącznika Nr 1 ob-
sługujący tereny w obszarze planu, wyznacza-
ją drogi:  

- 1KDL i 2KDL w klasie ulicy lokalnej, 

- 3KD i 4KD w klasie ulicy dojazdowej, 

- 5KD, która stanowi drogę pieszojezdną, 

- główny ciąg pieszy w drogach 1KDL  
i 2KDL, 

- drogi wewnętrzne niepubliczne o ozna-
czeniach 17KDW i 18KDW; 

3) parametry układu komunikacyjnego wg prze-
pisów dla poszczególnych terenów, ustalone 
w § 4 do § 8, § 20 i § 21; 

4) powiązania komunikacyjne wg załącznika Nr 1, 
zapewniają: 

a) droga o oznaczeniu 1KDL poprzez drogę 
gminną wymagająca modernizacji poza gra-
nicami planu (działka Nr 2/59), z drogą kra-
jową Nr 22 relacji Kostrzyn - Gorzów Wlkp. 
- Wałcz, 

b) docelowo również droga o oznaczeniu 2KDL 
poprzez planowaną drogę gminną poza gra-
nicami planu, stanowiącą jej przedłużenie, 
o długości około 500,0m, z drogą wojewódz-
ką Nr 160 relacji Choszczno - Dobiegniew  
- Drezdenko z dojazdami zewnętrznymi, 
wg odrębnych regulacji na podstawie za-
sady określonej na załączniku Nr 1; 

5) elementy zagospodarowania wg przepisów § 4 
do § 7, § 20 i § 21. 

7. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, roz-
budowy i budowy systemów infrastruktury tech-
nicznej: 

1) obsługa infrastrukturą techniczną obszaru opra-
cowania: 

a) planowanymi sieciami: 

- wodociągową rozdzielczą Ø110 i 90mm, 
wyposażoną w hydranty p. poż., 

- kanalizacyjną, grawitacyjno - ciśnienio-
wą, w tym siecią grawitacyjną Ø200mm 
i siecią ciśnieniową Ø90mm, wg ustaleń 
dotyczących poszczególnych dróg w § 4 
do § 7 oraz w § 20 i § 21, 

- kanalizacji deszczowej, odprowadzającej 
wody opadowe z powierzchni dróg, par-
kingów i placów manewrowych, po neu-
tralizacji oraz z połaci dachowych bu-
dynków od strony drogi do istniejących 
lagun na działce Nr 2/45 wg załącznika 
Nr 1, z możliwością zastosowania miej-
scowej kanalizacji odprowadzającej wody 
deszczowe po neutralizacji do gruntu,  
w zakresie poszczególnych dróg i inwe-
stycji, natomiast z pozostałych powierzch-
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ni połaci dachowych na własny teren nie-
utwardzony, 

- elektroenergetycznymi, kablowymi, do-
ziemnymi 0,4kV wyprowadzonymi z ist-
niejącej stacji elektroenergetycznej typu 
wieżowego – Obozowa S-3430, z możli-
wością realizacji stacji transformatoro-
wej 15kV, typu kioskowego w terenie 
13P z powiązaniem siecią kablową, do-
ziemną 15kV z istniejącą stacją, 

- teletechnicznymi, kablowymi, doziemny-
mi, zapewniając pasy techniczne o sze-
rokości 2,0m drodze o symbolu 1KDL , 
natomiast w drogach o symbolach 2KDL, 
3KD, 4KD pasy o szerokości 1,5m dla 
ułożenia tych sieci, 

a) zaopatrzenie w ciepło poszczególnych in-
westycji w oparciu o własne urządzenia 
grzewcze; 

2) powiązania infrastrukturą techniczną wg za-
łącznika Nr 1, w zakresie: 

a) zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci uło-
żonej w terenie drogi gminnej poza grani-
cami planu (dz. Nr 2/59), siecią Ø110mm  
o długości około 43,0m, 

b) odprowadzenie ścieków sanitarnych wg § 4 
pkt 8 lit. b, do  miejskiej sieci kanalizacyj-
nej Ø200mm ułożonej w działce Nr 2/51, 
siecią grawitacyjną o średnicy Ø200mm  
o długości około 100,0m, 

c) zaopatrzenie w energię elektryczną z ist-
niejących linii napowietrznych 15kV zasila-
jących istniejącą stację transformatorową, 
typu wieżowego - Obozowa S-3430, z do-
puszczeniem przebudowy tych linii na ka-
blowe, doziemne wg ustaleń § 18 pkt 5 i § 19 
pkt 2, 

d) obsługa telekomunikacyjna siecią teletech-
niczną doziemną docelowo, przejściowo łącz-
ność bezprzewodowa. 

Rozdział 2 

Przepisy dla poszczególnych terenów 

§ 4. W terenie 1KDL przeznaczonym dla drogi 
gminnej, klasy lokalnej ustala się: 

1) szerokość drogi w liniach rozgraniczenia 18,0m, 
wg załącznika Nr 1; 

2) jezdnia o szerokości 6,0m, o nawierzchni twar-
dej, w tym pas o szerokości 3,0m usytuowany 
osiowo oznaczający dawną drogę obozową  
w kolorze grafitowym i poszerzenia obustronne 
w kolorze szarym; 

3) modernizacja drogi w zakresie: 

a) nawierzchni z wykorzystaniem pozostało-
ści dróg o nawierzchniach twardych w ob-
rysie planowanej jezdni i skrzyżowań z dro-
gami 2KDL, 3KD i 5KD, 

b) realizacja jezdni wg § 4, pkt 2; 

4) główny ciąg pieszy o szerokości 2,0m w kolo-
rze naturalnym ceramiki budowlanej; 

5) odtworzenie zegara obozowego wg załączni-
ka Nr 1 i dokumentacji historycznej; 

6) zieleń niska trawiasta lub płożąca, z kępami 
bylin o wysokości do 1,0m wg załącznika Nr 1; 

7) skrzyżowania z drogami 2KDL, 3KDL, 5KDL; 

8) wjazdy do obsługi przyległych nieruchomości 
wg planów zagospodarowania inwestycji oraz 
likwidacja pozostałości wjazdów, które nie wy-
stępowały w układzie komunikacyjnym obozu 
określonym na załączniku Nr 1 i w dokumen-
tacji historycznej; 

9) uzbrojenie inżynieryjne: 

a) sieć wodociągowa Ø110mm z hydrantami 
p.poż., 

b) sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjna 
Ø200mm odprowadzająca ścieki:  

- z północnej części strefy przemysłowej 
do kanalizacji miejskiej, 

- z południowej części strefy do prze-
pompowni w terenie działki Nr 2/45 oraz 
z przepompowni sieć tłoczna kanalizacji 
sanitarnej Ø90mm odprowadzająca ścieki 
do końcówki sieci grawitacyjnej w ob-
szarze północnym, 

c) sieć kanalizacji deszczowej Ø400 do 500mm, 

d) sieć elektroenergetyczna 0,4kV, kablowa, do-
ziemna z dopuszczeniem lokalizacji sieci elek-
troenergetycznej 15kV, kablowej, doziemnej 
(przy lokalizacji dodatkowych stacji trans-
formatorowych), 

e) sieć kablowa, teletechniczna doziemna, 

f) sieć oświetleniowa. 

§ 5. W terenie 2KDL przeznaczonym dla drogi 
gminnej, klasy lokalnej, ustala się: 

1) szerokość drogi w liniach rozgraniczenia 18,0m 
ze ścięciem 5,0m na 5,0m przy skrzyżowaniu  
z drogą 1KLD, wg załącznika Nr 1; 

2) jezdnia o nawierzchni bitumicznej o szeroko-
ści 6,0m; 

3) główny ciąg pieszy o szerokości 2,0m o na-
wierzchni twardej w kolorze naturalnym ce-
ramiki budowlanej; 

4) skrzyżowanie z drogą 1KDL; 
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5) wjazdy do obsługi przyległych nieruchomości 
wg planów zagospodarowania inwestycji; 

6) ogrodzenie obozowe, wg dokumentacji histo-
rycznej:  

a) podwójne wg dokumentacji historycznej,  
z nawierzchnią z tłucznia ceglanego, z ruin 
budynków obozowych, pomiędzy ciągami 
ogrodzenia, 

b) furtka obozowa stanowiąca wejście do te-
renu 6ZCn na osi pomnika; 

7) uzbrojenie inżynieryjne: 

a) sieć wodociągowa Ø90mm z hydrantami 
p.poż., 

b) sieć kanalizacji deszczowej Ø400 do 500mm, 

c) sieć oświetleniowa. 

§ 6. W terenie drogi gminnej, dojazdowej o ozna-
czeniu 3 KD, wg załącznika Nr 1 ustala się: 

1) szerokość drogi w liniach rozgraniczenia 10,0m 
ze skosami 5,0m na 5,0m, wg załącznika Nr 1; 

2) jezdnia o szerokości 5,0m z nawierzchnią w kolo-
rze grafitowym o szerokości 2,0m z poszerze-
niami w kolorze szarym; 

3) chodnik jednostronny o szerokości 1,5m z na-
wierzchnią twardą, rozbieralną w kolorze ce-
glastym z dopuszczeniem nawierzchni grun-
towej; 

4) skrzyżowania z drogami 1KDL, 4KD; 

5) wjazdy do obsługi przyległych nieruchomości 
wg planów zagospodarowania inwestycji; 

6) uzbrojenie inżynieryjne: 

a) sieć wodociągowa Ø110mm z hydrantami 
p.poż., 

b) sieć kanalizacji sanitarnej, grawitacyjna 
Ø200mm, 

c) sieć kanalizacji deszczowej Ø300mm, 

d) sieć elektroenergetyczna 0,4kV kablowa do-
ziemna z dopuszczeniem lokalizacji sieci elek-
troenergetycznej 15kV, kablowej, doziem-
nej (przy lokalizacji stacji transformatoro-
wej w terenie 13 P), 

e) sieć kablowa teletechniczna doziemna, 

f) sieć oświetleniowa. 

§ 7. W terenie drogi gminnej, dojazdowej o ozna-
czeniu 4KD, wg załącznika Nr 1 ustala się: 

1) szerokość drogi w liniach rozgraniczenia oko-
ło 10,0m, z poszerzeniem na plac manewrowy 
oraz ze skosami 5,0m na 5,0m przy skrzyżo-
waniu z drogą 3 KD, wg załącznika Nr 1; 

2) jezdnia o szerokości 5,0m z placem manew-
rowym o wymiarach 12,5m na 12,5m, o na-
wierzchni twardej, przejściowo dopuszcza się 
nawierzchnię gruntową; 

3) skrzyżowanie z drogą 3KD; 

4) wjazdy do obsługi przyległych nieruchomości 
wg planów zagospodarowania inwestycji; 

5) uzbrojenie inżynieryjne: 

a) sieć wodociągowa Ø90 z hydrantem p.poż., 

b) sieć kanalizacyjna Ø200, 

c) sieć kanalizacji deszczowej Ø300mm, 

d) sieć elektroenergetyczna 0,4kV kablowa, do-
ziemna, 

e) sieć kablowa teletechniczna doziemna, 

f) sieć oświetleniowa. 

§ 8. W terenie drogi gminnej, pieszojezdnej  
o oznaczeniu 5KD, wg załącznika Nr 1 ustala się: 

1) szerokość drogi w liniach rozgraniczenia oko-
ło 8,0m wg granic działki ewidencji gruntów 
Nr 2/97; 

2) jezdnia o szerokości 5,0m o nawierzchni twar-
dej, w tym o szerokości 2,0m w kolorze grafito-
wym z poszerzeniem w kolorze szarym, przej-
ściowo dopuszcza się nawierzchnię gruntową; 

3) wjazdy do obsługi przyległych nieruchomości 
wg planów zagospodarowania inwestycji; 

4) uzbrojenie inżynieryjne: 

a) sieć wodociągowa Ø90 z hydrantem p.poż., 

b) sieć kanalizacyjna Ø200, 

c) sieć kanalizacji deszczowej Ø300mm, 

d) sieć elektroenergetyczna 0,4kV kablowa, do-
ziemna,  

e) dopuszczenie sieci 15kV kablowych, doziem-
nych dla obsługi dodatkowych stacji trans-
formatorowych, 

f) sieć kablowa teletechniczna doziemna, 

g) sieć oświetleniowa. 

§ 9. W terenie reliktów cmentarnych ze strefą 
ochronną o oznaczeniu 6ZCn ustala się: 

1) remont lub realizacja nowego pomnika z uzu-
pełnioną listą pochowanych żołnierzy; 

2) zagospodarowanie wg odrębnych regulacji na 
podstawie badań i opracowania historyczne-
go (z zaleceniem konkursu plastycznego); 

3) odtworzenie wieży strażniczej wg załącznika 
Nr 1 i dokumentacji historycznej. 
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§ 10. W terenie o oznaczeniu 7U, przeznaczo-
nym dla usług różnych, w tym dla usług publicz-
nych związanych z aktywizacją zawodową, inkuba-
tor przedsiębiorczości lub usługi komercyjne, usta-
la się: 

1) linie zabudowy wg załącznika Nr 1 ; 

2) powierzchnia zabudowy do 35% powierzchni 
działki; 

3) powierzchnia biologicznie czynna od 10% do 
20% powierzchni działki; 

4) kształtowanie zabudowy i zagospodarowania 
wg przepisów § 3 ust. 4 i załącznika Nr 1; 

5) możliwość lokalizacji zbiornika p.poż. i awa-
ryjnego ujęcia wody; 

6) wielkość działek wg zasad określonych na za-
łączniku Nr 1 od 0,8ha do 1,0ha; 

7) dopuszcza się również przeznaczenie całości 
lub części terenów dla zabudowy produkcyj-
nej i magazynów, w dostosowaniu do wystę-
pujących potrzeb. 

§ 11. W terenie o oznaczeniu 8P, przeznaczo-
nym dla obiektów produkcyjnych składów i maga-
zynów, ustala się: 

1) utrzymanie i uzupełnienie zabudowy i zago-
spodarowania z kształtowaniem, wg ustaleń  
§ 3 ust. 4; 

2) linie zabudowy wg załącznika Nr 1 ; 

3) powierzchnia zabudowy do 50% powierzchni 
działki; 

4) powierzchnia biologicznie czynna około 10% po-
wierzchni działki; 

5) wielkość działek wg zasad określonych na za-
łączniku Nr 1 od 0,31ha do 0,35ha. 

§ 12. W terenie o oznaczeniu 9P, przeznaczo-
nym dla obiektów produkcyjnych składów i maga-
zynów, ustala się: 

1) linie zabudowy wg załącznika Nr 1; 

2) powierzchnia zabudowy do 40% powierzchni 
działki; 

3) powierzchnia biologicznie czynna minimum 
10% do 25% powierzchni działki; 

4) kształtowanie zabudowy i zagospodarowania 
wg przepisów § 3 ust. 4 i załącznika Nr 1; 

5) wielkość działek wg zasad określonych na za-
łączniku nr 1 od 0,44ha do 0,83ha. 

§ 13. W terenie o oznaczeniu 10P, przeznaczo-
nym dla obiektów produkcyjnych składów i maga-
zynów, ustala się: 

1) linie zabudowy wg załącznika Nr 1; 

2) powierzchnia zabudowy od 15% do 90% po-
wierzchni działki, wg załącznika Nr 1; 

3) powierzchnia biologicznie czynna od 10% do 
20% powierzchni działki; 

4) kształtowanie zabudowy i zagospodarowania 
wg przepisów § 3 ust. 4 i załącznika Nr 1; 

5) wielkość działek wg zasad określonych na za-
łączniku Nr 1 od 0,1ha do 0,95ha. 

§ 14. W terenie o oznaczeniu 11 P, przeznaczo-
nym dla obiektów produkcyjnych składów i maga-
zynów, ustala się: 

1) linie zabudowy wg załącznika Nr 1; 

2) powierzchnia zabudowy od 35% do 40% po-
wierzchni działki; 

3) powierzchnia biologicznie czynna około 10% po-
wierzchni działki; 

4) kształtowanie zabudowy i zagospodarowania 
wg przepisów § 3 ust. 4 i załącznika Nr 1; 

5) wielkość działki wg zasad określonych na za-
łączniku Nr 1 około 0,28ha. 

§ 15. W terenie o oznaczeniu 12P, przeznaczo-
nym dla obiektów produkcyjnych składów i maga-
zynów, ustala się: 

1) linie zabudowy wg załącznika Nr 1; 

2) powierzchnia zabudowy od 20% do 35% po-
wierzchni działki; 

3) powierzchnia biologicznie czynna od 10% do 
20% powierzchni działki; 

4) kształtowanie zabudowy i zagospodarowania 
wg przepisów § 3 ust. 4 i załącznika Nr 1; 

5) wielkość działek wg zasad określonych na za-
łączniku Nr 1 od 0,3ha do 0,72ha. 

§ 16. W terenie o oznaczeniu 13 P, przeznaczo-
nym dla obiektów produkcyjnych składów i maga-
zynów, ustala się: 

1) linie zabudowy wg załącznika Nr 1; 

2) powierzchnia zabudowy od 20% do 50% po-
wierzchni działki; 

3) powierzchnia biologicznie czynna od 10% do 
20% powierzchni działki; 

4) kształtowanie zabudowy i zagospodarowania 
wg przepisów § 3 ust. 4 i załącznika Nr 1, z do-
puszczeniem wysokości budynków do 12,5m za-
miast do 9,0m; towarzyszącej zabudowy miesz-
kalnej, wolnostojącej w strefie zieleni średnio-
wysokiej; 

5) wielkość działek wg zasad określonych na za-
łączniku Nr 1 od 0,89ha do 1,88ha. 
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§ 17. W terenie o oznaczeniu 14P, przeznaczo-
nym dla obiektów produkcyjnych składów i maga-
zynów, ustala się: 

1) linie zabudowy wg załącznika Nr 1 ; 

2) powierzchnia zabudowy od 20% do 30% po-
wierzchni działki; 

3) powierzchnia biologicznie czynna od 10% do 
25% powierzchni działki; 

4) kształtowanie zabudowy i zagospodarowania 
wg przepisów § 3 ust. 4 i załącznika Nr 1; 

5) wielkość działek wg zasad określonych na za-
łączniku Nr 1 od 1,9ha do 6,94ha. 

§ 18. W terenie o oznaczeniu 15P, przeznaczo-
nym dla obiektów produkcyjnych składów i maga-
zynów, ustala się: 

1) linie zabudowy wg załącznika Nr 1; 

2) powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni 
działki; 

3) powierzchnia biologicznie czynna od 10% do 
25% powierzchni działki; 

4) kształtowanie zabudowy i zagospodarowania 
wg przepisów § 3 ust. 4 i załącznika Nr 1,  
z dopuszczeniem usytuowania zasieków i skła-
dowisk dla materiałów budowlanych w strefie 
zieleni średniowysokiej; 

5) linia elektroenergetyczna 15kV napowietrzna 
z dopuszczeniem jej przeniesienia w teren 
16E, na warunkach zarządzającego tą linią; 

6) wielkość działki wg zasad określonych na za-
łączniku Nr 1 około 0,72ha. 

§ 19. W terenie o oznaczeniu 16E, przeznaczo-
nym dla urządzeń elektroenergetycznych ustala się 
utrzymanie:  

1) istniejącej stacji transformatorowej, typu wie-
żowego, Obozowa S-3430 do utrzymania (dział-
ka Nr 2/75) z prawem do remontów i wymia-
ny urządzeń; 

2) korytarza sieci elektroenergetycznej 15kV z pra-
wem do jej przebudowy  na kablową doziem-
ną (dz. Nr 2/97 – część), z możliwością odtwo-
rzenia linii napowietrznej15kV, z terenu 15P, 
na warunkach zarządzającego tą linią. 

§ 20. W terenie o oznaczeniu 17KDW przezna-
czonym dla drogi wewnętrznej, niepublicznej, ustala 
się: 

1) szerokość drogi w liniach rozgraniczenia 8,0m 
ze skosami 5,0m na 5,0m przy skrzyżowa-
niach z drogami 5KD i 18KDW; 

2) pieszojezdnia o szerokości minimum 4,0m o na-
wierzchni twardej z dopuszczeniem przejściowo 
utwardzonej; 

3) skrzyżowania z drogami 5KD i 18KDW; 

4) wjazdy do obsługi przyległych nieruchomości 
wg planów zagospodarowania inwestycji; 

5) uzbrojenie inżynieryjne stanowi sieć deszczowa 
z odprowadzeniem po neutralizacji gruntu stu-
dzienkami chłonnymi. 

§ 21. W terenie o oznaczeniu 18KDW przezna-
czonym dla drogi wewnętrznej, niepublicznej, ustala 
się: 

1) szerokość drogi w liniach rozgraniczenia 8,0m 
z poszerzeniem dla placu manewrowego; 

2) pieszojezdnia o szerokości minimum 4,0m  
z placem manewrowym12,5m na 12,5m, o na-
wierzchni twardej z dopuszczeniem przejściowo 
utwardzonej; 

3) skrzyżowania z drogami 1KDL i 17KDW; 

4) wjazdy do obsługi przyległych nieruchomości 
wg planów zagospodarowania realizacji inwe-
stycji; 

5) uzbrojenie inżynieryjne: 

a) sieć wodociągowa Ø90 z hydrantem p.poż., 

b) sieć kanalizacyjna Ø200, 

c) sieć kanalizacji deszczowej Ø300mm, 

d) sieć elektroenergetyczna 0,4kV kablowa, 
doziemna, 

e) sieć kablowa teletechniczna doziemna, 

f) sieć oświetleniowa. 

Rozdział 3 

Przepisy końcowe 

§ 22. Zgodnie z art. 10 ust. 3, art. 36 ust. 4 usta-
wy ustala się jednorazową opłatę od wzrostu war-
tości w wysokości 30%. 

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Dobiegniewa. 

§ 24. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 
ogłoszenia z mocą obowiązującą po upływie 30 dni 
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Tomasz Karpiński 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XX/129/08 

Rady Miejskiej w Dobiegniewie 
z dnia 15 maja 2008r. 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XX/129/08 

Rady Miejskiej w Dobiegniewie 
z dnia 15 maja 2008r. 

Rozstrzygnięcie 
w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu  
miejscowego planu zagospodarowania  

przestrzennego 

§ 1. W ustalonym terminie wg art. 17 pkt 11  
i zgodnie z wymogami art. 18 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) wpły-
nęły następujące uwagi nieuwzględnione, dotyczą-
ce terenu 13P określonego w projekcie miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego Do-
biegniewskiej Strefy Przemysłowej w Dobiegnie-
wie: 

1) zwięa.kszenia powierzchni możliwej zabudo-
wy do 90% powierzchni działki; 

2) ustanowienia wysokości zabudowy do 12,5m 
na całej działce; 

3) zapewnienia możliwości określenia przez in-
westora koloru i pochylenia dachu. 

§ 2. Uwag wymienionych w § 1 nie uwzględnia 
się. 

Uzasadnienie 

Uwzględnienie przedmiotowych uwag, dotyczących 
terenu 13P spowodowałoby konieczność powtórze-
nia uzgodnień i wyłożenia do publicznego wglądu. 
Ustalenia zawarte w projekcie mpzp są wystarcza-
jąco elastyczne, umożliwiając realizację inwestycji 
w ww. terenie. 

 
Załącznik Nr 3 

do uchwały Nr XX/129/08 
Rady Miejskiej w Dobiegniewie 

z dnia 15 maja 2008r. 

Rozstrzygnięcie  
o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
należą do zadań własnych gminy oraz zasadach 
ich finansowania, zgodnie z przepisami o finan-

sach publicznych 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu (Dz. U.  
z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada Miej-
ska w Dobiegniewie określa następujący sposób 
realizacji infrastruktury technicznej, należący do za-
dań gminy oraz zasady ich finansowania: 

§ 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicz-
nej, służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb miesz-
kańców, stanowią zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy  
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 591) zadania 
własne gminy. 

§ 2. 1. Realizacja inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Dobiegniewskiej 
Strefy Przemysłowej w Dobiegniewie, obejmie: 

1) inwestycje w okresie do 2013r., w tym: 

a) rekultywacja części obszaru w dostosowa-
niu do przeznaczenia terenów strefy o po-
wierzchni ok. 10,10ha, 

b) sieci wodociągowe o łącznej długości  
ok. 898m, w tym: 

- średnicy 110mm ok. 698m,   

- średnicy 90mm ok. 200m, 

c) sieci kanalizacji sanitarnej:  

- grawitacyjne o łącznej długości ok. 1010m 
i średnicy 200mm, 

- tłoczna o łącznej długości ok. 270m i śred-
nicy 90mm wraz z przepompownią ście-
ków, 

d) sieci kanalizacji deszczowej o łącznej dłu-
gości ok. 1520m,  w tym o długości ok.:  

- 630m i średnicach od 400 do 500mm,  

- 860m i średnicy 300mm,  

e) oświetlenie dróg 1 KDL i 3 KD, sieci o dłu-
gości 530m z 26 latarniami typu ulicznego, 

f) modernizacja drogi 1 KDL w zakresie wy-
konania o nawierzchni betonowej z elemen-
tów rozbieralnych: 

- jezdni drogi o szerokości 6,0m i długości 
ok. 430m, 

- chodnika o szerokości 2,0m i długości 
ok. 430m, 

g) budowa drogi 3 KD o długości ok. 330m,  
z jezdnią o szerokości 5,0m i chodnika o sze-
rokości 1,5m; 

2) inwestycje od 2013r. do 2018r., z dopuszcze-
niem realizacji w okresie, o którym mowa  
w § 2. 1 pkt 1: 

a) sieć wodociągowa w drodze 2 KDL, o dłu-
gości ok. 200m i średnicy 90mm,  

b) sieci oświetleniowe w drogach 2 KDL, 4 KD, 
5 KD o łącznej długości ok. 660m, z 15 la-
tarniami typu ulicznego, 

c) budowa ww. dróg gminnych wraz z powią-
zaniem drogi 2 KDL z drogą wojewódzką  
o nawierzchniach twardych o łącznej długo-
ści ok. 980m, 
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d) chodniki o szerokości 2,0m o długości  
ok. 275m. 

2. Wydatki na poszczególne zadania będą wyma-
gały zabezpieczenia środków finansowych w budżecie 
gminy pochodzących z dochodów własnych gmi-
ny i innych źródeł. 

§ 3. Nakłady (bez VAT) na inwestycje infrastruk-
turalne wymienione w § 2 ust. 1, zgodnie z prognozą 
skutków finansowych uchwalenia przedmiotowego 
planu wyniosą: 

1) 2.866.350zł do 2013r.; 

2) 2.155.000zł od 2013r. do 2018r. 

§ 4. Zasady finansowania inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gminy: 

1) powyższe zadania finansowane będą ze środ-
ków krajowych i unijnych;  

2) środki krajowe pochodzić będą ze środków 
własnych gminy i budżetu państwa, funduszy 
i dotacji celowych, pożyczek i kredytów, środ-
ków instytucji pozabudżetowych; 

3) dopuszcza się udział innych niż gmina inwe-
storów w finansowaniu inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej. 

Rozstrzygnięcie nie jest uchwałą budżetową w spra-
wie planowanych wydatków na inwestycje z zakresu 
infrastruktury technicznej tylko propozycją do rozwa-
żenia przy uchwalaniu budżetu gminy w tej części. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych, w miarę posiadanych rezerw, można nabywać: 

- na podstawie nadesłanego zamówienia: w Zakładzie Obsługi Administracji Lubuskiego Urzędu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp.,  
ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. (0–95) 7115-210 

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

Wydawca:   Wojewoda Lubuski 
Redakcja:   Wydział Prawny i Nadzoru 
   Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego 

ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp. 
tel. (0-95) 7115-585, e-mail – mbyczkowska@op.pl 

 
Naczelny Redaktor:    Anna Zacharia 
Skład, druk i kolportaż:   Zakład Obsługi Administracji  

przy Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim, 
     ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp. 
     tel. (0-95) 7115-210, e-mail – zoa@uwoj.gorzow.pl 
 
Rozpowszechnienie – Administracja i stały punkt sprzedaży: Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., 
                ul. Jagiellończyka 8, tel. (0-95) 7115-210 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Tłoczono z polecenia Wojewody Lubuskiego 
w Zakładzie Obsługi Administracji przy Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

ISSN 0860-2042                                                                                                  Cena brutto         zł 
 

 


