
Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                               poz. 1073 
Województwa Lubuskiego Nr 63 

 

 

4394 

Załącznik 
do zarządzenia Nr 133/08 
Wojewody Lubuskiego 
z dnia 19 czerwca 2008r. 

 
Kalendarz wyborczy 

dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Przytoczna zarządzonych  
na dzień 7 września 2008r. 

 
Termin wykonania 

czynności wyborczych 
Treść czynności 

do 9 lipca 2008r. - podanie do publicznej wiadomości oraz ogłoszenie w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Lubuskiego zarządzenia Wojewody w sprawie wybo-
rów uzupełniających do Rady Gminy Przytoczna 

do 19 lipca 2008r. - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji  
o granicy, numerze okręgu wyborczego i liczbie radnych wybieranych  
w okręgu, w którym przeprowadzone zostaną wybory uzupełniające oraz  
o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej 

- zawiadomienie Komisarza Wyborczego o utworzeniu komitetu wyborcze-
go oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnego 

do 21 lipca 2008r. - zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu kandydatów do gminnej komisji 
wyborczej 

do 24 lipca 2008r. - powołanie przez Komisarza Wyborczego gminnej komisji wyborczej 
do 8 sierpnia 2008r. 
(do godz. 2400) 

- zgłaszanie gminnej komisji wyborczej list kandydatów na radnego  
- zgłaszanie wójtowi kandydatów do obwodowej komisji wyborczej w go-
dzinach urzędowania 

do 17 sierpnia 2008r. - powołanie przez gminną komisję wyborczą obwodowej komisji wyborczej 
- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji  
o numerze i granicy obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedzibie ob-
wodowej komisji wyborczej 

do 23 sierpnia 2008r. - rozplakatowanie obwieszczenia gminnej komisji wyborczej o zarejestro-
wanych listach kandydatów na radnego zawierającego numery list, dane  
o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnym ozna-
czeniem kandydatów 

do 24 sierpnia 2008r. - sporządzenie spisów wyborców 
5 września 2008r.  
o godz. 2400 

- zakończenie kampanii wyborczej 

6 września 2008r. - przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu wy-
borców 

7 września 2008r. 
godz. 600 - 2000 

- głosowanie 
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1074 
 

UCHWAŁA NR XXIII/33/08 
RADY MIASTA ŻAGAŃ  

 
z dnia 27 marca 2008r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicą 

Bolesławiecką i Żarską w Żaganiu 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. 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,  
z 2007r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz 
art. 19 ust. 2 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, zmiana Dz. U. z 2004r. 
Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005r. Nr 113, 
poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319, 
Nr 225, poz. 1635, z 2007r. Nr 127, poz. 880) Rada 
Miasta Żagań uchwala, co następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicą Bole-
sławiecką i Żarską w Żaganiu, zwaną dalej planem. 

2. Granice obszaru objętego planem, o którym 
mowa w ust. 1 oznaczono na rysunku planu w skali 
1:1 000, zwanym dalej rysunkiem, stanowiący za-
łącznik do uchwały. 

3. Integralną część uchwały stanowią: 

1) miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego terenu pomiędzy ulicą Bolesławiecką  
i Żarską - załącznik Nr 1; 

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

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji w zakresie infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy oraz zasadach ich finansowania - załącz-
nik Nr 3; 

4) rozstrzygnięcie o zgodności planu z ustaleniami 
studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Żagań - załącz-
nik Nr 4. 

4. Na obszarze objętym planem nie występują: 

1) tereny podlegające ochronie na podstawie 
przepisów ustawy Prawo geologiczne i górni-

cze; 

2) obszary przestrzeni publicznej w rozumieniu 
art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym. 

§ 2. 1. Na obszarze objętym granicami opraco-
wania planu wyznacza się liniami rozgraniczającymi 
tereny o następujących przeznaczeniach: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, oznaczone na rysunku planu symbolem 
MN; 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej, oznaczone na rysunku planu symbolem 
MW; 

3) tereny usług, oznaczone na rysunku planu sym-
bolem U; 

4) teren sportu i rekreacji, oznaczony na rysunku 
planu symbolem US; 

5) tereny zabudowy obiektów produkcyjnych, skła-
dów i magazynów, oznaczone na rysunku planu 
symbolem P; 

6) teren lasów, oznaczony na rysunku planu sym-
bolem ZL; 

7) tereny zieleni urządzonej, oznaczone na rysun-
ku planu symbolem ZP; 

8) teren zieleni izolacyjnej, oznaczony na rysun-
ku planu symbolem ZI; 

9) tereny wód powierzchniowych, oznaczone na 
rysunku planu symbolem WS; 

10) tereny elektroenergetyki, oznaczone na rysunku 
planu symbolem E; 

11) tereny dróg publicznych, oznaczone na rysunku 
planu symbolem KDz, KDL, KDD; 

12) tereny ciągów pieszych, oznaczone na rysun-
ku planu symbolem KDx; 

13) tereny parkingów, oznaczone na rysunku pla-
nu symbolem KDp. 

2. Tereny, o których mowa w ust. 1, lecz o róż-
nych warunkach zabudowy i zagospodarowania 
zostały oznaczone dodatkowym symbolem cyfro-
wym.  
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3. Obowiązującymi ustaleniami planu są nastę-
pujące oznaczenia graficzne, określone na rysunku 
planu: 

1) granica obszaru objętego opracowaniem planu; 

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-
czeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 

3) symbole określające przeznaczenie terenu; 

4) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudo-
wy; 

5) pas infrastruktury, z wymaganą służebnością; 

6) określone szerokości ulic i odległości linii za-
budowy. 

4. Przez obowiązującą linię zabudowy, o której 
mowa w ust. 3 należy rozumieć linię ukształtowaną 
poprzez główną elewację budynku. W przestrzeni 
pomiędzy linią rozgraniczającą komunikację a obo-
wiązującą linią zabudowy mogą znajdować się okapy, 
wykusze, ryzality, schody oraz zadaszone lub obudo-
wane partie wejściowe do budynku itp. elementy. 

5 Dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, ustala się minimalną szerokość działki budow-
lanej - 22m. 

6. Na całym obszarze objętym planem ustala 
się dla budynków mieszkalnych i gospodarczych 
dachy strome o kącie nachylenia połaci 40o z tole-
rancją (plus, minus) 15o, kryte dachówką ceramiczną 
lub innym materiałem dachówkopodobnym, o ile 
zapisy szczególne nie stanowią inaczej. 

7. Na całym obszarze objętym planem ustala 
się obowiązek likwidacji występujących kolizji ist-
niejącej sieci infrastruktury technicznej z projekto-
waną zabudową, zgodnie z przepisami szczegól-
nymi. 

8. Dla całego obszaru objętego planem, ustala 
się zakaz lokowania przedsięwzięć mogących zna-
cząco oddziaływać na środowisko, dla których spo-
rządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia 
na środowisko, zgodnie z przepisami szczególny-
mi, jest obligatoryjne. 

9. Na wszystkich terenach, poza placem budo-
wy, obowiązuje zakaz lokalizacji wszelkich obiek-
tów i urządzeń tymczasowych oraz stosowania ogro-
dzeń betonowych prefabrykowanych. 

10. Tereny, o których mowa w ust. 1 mogą być 
użytkowane w sposób dotychczasowy do czasu ich 
zagospodarowania zgodnie z planem, z ograniczo-
nym prawem do rozbudowy, nadbudowy i przebu-
dowy istniejących obiektów. 

Rozdział 2 

Zasady kształtowania ładu przestrzennego oraz 
warunki zagospodarowania przestrzennego 

§ 3. 1. Wyznaczone tereny zabudowy mieszka-

niowej, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1. 

2. Tereny oznaczone na rysunku planu symbo-
lem MN i 1MN - częściowo zabudowane, dla któ-
rych ustala się: 

1) przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna wolnostojąca; 

2)  zasady kształtowania zabudowy: 

a) wysokość zabudowy - maksymalna 13m li-
cząc od poziomu terenu do kalenicy dachu 
- dwie kondygnacje nadziemne wliczając  
w to poddasze użytkowe. Dla zabudowy 1MN 
przy ul. Kościuszki nie wyższa niż najwyż-
szy budynek na działce sąsiedniej, 

b) wysokość zabudowy garażowo - gospodar-
czej nie może przekraczać wysokości budyn-
ku mieszkalnego - wysokość kalenicy musi 
być obniżona o co najmniej 0,50m w sto-
sunku do kalenicy zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, 

c) powierzchnia zabudowy budynku garażo-
wo - gospodarczego max. 60m2, 

d) poziom posadowienia parteru: do 60cm od 
poziomu terenu działki, 

e) możliwość rozbudowy, przebudowy, nad-
budowy istniejących budynków mieszkanio-
wych i gospodarczych oraz rozbiórki i no-
wej zabudowy, z zachowaniem ustaleń § 3 
ust. 2; 

3) zasady zagospodarowania terenu: 

a) prawo do realizacji na każdej działce jed-
nego budynku mieszkalnego i jednego ga-
rażowo - gospodarczego, 

b) całkowita powierzchnia zabudowy nie mo-
że przekraczać 40% powierzchni działki wy-
znaczonej liniami zabudowy, 

c) minimalna powierzchnia niezabudowana  
i nieutwardzona, powierzchnia terenu bio-
logicznie czynna, pokryta roślinnością urzą-
dzoną - 40% powierzchni działki, 

d) do każdej działki 1MN istnieje możliwość 
przyłączenia terenu z przeznaczeniem na 
ogrody przydomowe, uprawy ogrodnicze 
lub zieleń ozdobną, bez prawa zabudowy 
budynkami kubaturowymi z obowiązkiem 
wprowadzenia minimum jednego rzędu zie-
leni urządzonej wysokiej np. zimozielonej 
w bezpośrednim sąsiedztwie z terenem zie-
leni izolacyjnej oznaczonym symbolem ZI, 

e) możliwość przeznaczenia terenu działki  
Nr 1798 z istniejącą zabudową mieszkanio-
wą jednorodzinną na cele jednej nierucho-
mości o funkcji usług, oznaczonej symbolem 
3U; w przypadku przeznaczenia terenu na 
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jednorodną funkcję usług, obowiązują za-
pisy § 5 ust. 4, 

f) dostęp komunikacyjny od istniejących dróg 
oraz wyznaczonych dróg komunikacji we-
wnętrznej oznaczonych na rysunku planu 
symbolem KDD oraz KDL; 

4) zasady podziału - zgodnie z oznaczeniem na 
rysunku planu z możliwością wprowadzenia 
innego podziału z zachowaniem warunków: 

a) szerokość działki budowlanej nie mniejsza 
niż 23m, 

b) powierzchnia działki budowlanej nie mniej-
sza niż 700m2. 

3. Teren oznaczony na rysunku planu symbo-
lem 2MN - zabudowany, dla którego ustala się: 

1) przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna wolnostojąca z prawem lokaliza-
cji usług, do obsługi których wymagana jest 
niewielka ilości miejsc postojowych; 

2) istniejące budynki mogą być przebudowane, 
rozbudowane z prawem rozbiórki i nowej za-
budowy, na zasadach określonych w uchwa-
le; 

3) zasady kształtowania zabudowy: 

a) na działce może być realizowany tylko je-
den budynek mieszkalny oraz jeden budy-
nek gospodarczo - garażowy, 

b) wysokość zabudowy nie może przekraczać 
wysokości istniejących budynków; 

4) zasady zagospodarowania terenu: 

a) całkowita powierzchnia zabudowy nie mo-
że przekraczać 60% powierzchni działki, 

b) minimalna powierzchnia niezabudowana  
i nieutwardzona, powierzchnia terenu biolo-
gicznie czynna, pokryta roślinnością urządzo-
ną - 20% powierzchni działki, 

c) istnieje możliwość przyłączenia do działki 
terenu z przeznaczeniem na ogrody przy-
domowe (uprawy ogrodnicze lub zieleń 
ozdobną), bez prawa zabudowy budynka-
mi kubaturowymi, 

d) dostęp komunikacyjny od istniejącej drogi 
KDD; 

5) zasady podziału - zakaz wykonywania podzia-
łów wtórnych. 

4. Teren oznaczony na rysunku planu symbo-
lem 3MN, dla którego ustala się: 

1) przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna z prawem realizacji budynku 
zamieszkania zbiorowego (pensjonat) lub bu-
dynku mieszkalnego z usługami wbudowa-

nymi, konsumpcyjnymi, w tym usług handlu; 

2) zasady kształtowania zabudowy: 

a) wysokość zabudowy - trzy kondygnacje nad-
ziemne wliczając w to poddasze użytkowe, 

b) wysokość zabudowy garażowo - gospodar-
czej nie może przekraczać wysokości budyn-
ku mieszkalnego - wysokość kalenicy musi 
być obniżona o co najmniej 0,50m w sto-
sunku do kalenicy zabudowy mieszkanio-
wej, 

c) poziom posadowienia parteru: do 60cm od 
poziomu terenu działki; 

3) zasady zagospodarowania terenu: 

a) całkowita powierzchnia zabudowy nie mo-
że przekraczać 40% powierzchni działki, 

b) minimalna powierzchnia niezabudowana  
i nieutwardzona, powierzchnia terenu biolo-
gicznie czynna, pokryta roślinnością urzą-
dzoną - 40% powierzchni działki, 

c) dostęp komunikacyjny od istniejącej drogi 
KDL; 

4) zasady podziału - prawo do podziału na dwie 
działki budowlane z zachowaniem warunków 
zapisu § 2 ust. 5 uchwały. 

5. Tereny oznaczone na rysunku planu symbo-
lem 4MN i 5MN, dla których ustala się: 

1) przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna wolnostojąca z prawem prze-
znaczenia na teren usług sportu i rekreacji; 

2) zasady kształtowania zabudowy: 

a) wysokość zabudowy - maksymalna 13m li-
cząc od poziomu terenu do kalenicy dachu  
- dwie kondygnacje nadziemne wliczając  
w to poddasze użytkowe, 

b) wysokość zabudowy garażowo - gospodar-
czej nie może przekraczać wysokości budyn-
ku mieszkalnego - wysokość kalenicy musi 
być obniżona o co najmniej 0,50m w sto-
sunku do kalenicy zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej, 

c) powierzchnia zabudowy budynku garażo-
wo - gospodarczego max. 60m2, 

d) poziom posadowienia parteru: do 60cm od 
poziomu terenu działki; 

3) zasady zagospodarowania terenu: 

a) prawo do zabudowy jednym domem miesz-
kalnym i jednym garażowo - gospodarczym 
na każdej z działek wyznaczonych planem, 

b) całkowita powierzchnia zabudowy nie mo-
że przekraczać 40% powierzchni działki wy-



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                               poz. 1074 
Województwa Lubuskiego Nr 63 

 

 

4398 

znaczonej liniami zabudowy, 

c) minimalna powierzchnia niezabudowana  
i nieutwardzona, powierzchnia terenu biolo-
gicznie czynna, pokryta roślinnością urzą-
dzoną - 40% powierzchni działki, 

d) dostęp komunikacyjny od istniejących dróg 
oraz wyznaczonych dróg komunikacji we-
wnętrznej oznaczonych na rysunku planu 
symbolem KDD oraz KDL, 

e) na terenie 5MN obowiązuje służebność do-
stępu do istniejących sieci infrastruktury 
technicznej, 

f) w przypadku realizacji funkcji usług sportu 
i rekreacji, dla którego obowiązują ustalenia 
§ 5 uchwały, na cały obszar należy opraco-
wać plan zagospodarowania terenu, łącznie 
z terenem oznaczonym symbolem US oraz 
sąsiadującym ZP; 

4) zasady podziału - zgodnie z oznaczeniem na 
rysunku planu z możliwością wprowadzenia 
innego podziału z zachowaniem warunków: 

a) szerokość działki budowlanej nie mniejsza 
niż 23m, 

b) powierzchnia działki budowlanej nie mniejsza 
niż 700m2. 

6. Teren oznaczony na rysunku planu symbo-
lem 6MN - zabudowany, dla którego ustala się: 

1) przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna wolnostojąca z prawem lokaliza-
cji usług nieuciążliwych; 

2) istniejące budynki mogą być przebudowane, 
rozbudowane na zasadach określonych w uch-
wale; 

3) prawo do rozbudowy, przebudowy istniejących 
budynków gospodarczych; 

4) zasady kształtowania zabudowy: 

a) wysokość zabudowy - dwie kondygnacje 
nadziemne wliczając w to poddasze użyt-
kowe, 

b) wysokość zabudowy garażowo - gospodar-
czej nie może przekraczać wysokości budyn-
ku mieszkalnego - wysokość kalenicy musi 
być obniżona o co najmniej 0,50m w sto-
sunku do kalenicy zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej, 

c) poziom posadowienia parteru: do 60cm od 
poziomu terenu działki; 

5) zasady zagospodarowania terenu: 

a) całkowita powierzchnia zabudowy nie mo-
że przekraczać 40% powierzchni działki, 

b) minimalna powierzchnia niezabudowana  

i nieutwardzona, powierzchnia terenu bio-
logicznie czynna, pokryta roślinnością urzą-
dzoną - 40% powierzchni działki, 

c) dostęp komunikacyjny od istniejącej drogi 
KDz; 

6) zasady podziału - prawo do podziału na dwie 
działki budowlane z zachowaniem warunków 
zapisu § 2 ust. 5 uchwały. 

7. Teren znajdujący się w strefie ochrony krajo-
brazu naturalnego i w strefie ochrony reliktów arche-
ologicznych oraz obiektów zabytkowych, oznaczony 
na rysunku planu symbolem 7MN - zabudowany, dla 
którego ustala się: 

1) przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna wolnostojąca o charakterze re-
zydencjonalnym; 

2) istniejący budynek może być przebudowany, 
rozbudowany na warunkach określonych w § 16 
uchwały; 

3) zasady kształtowania zabudowy: 

a) wysokość zabudowy - dwie kondygnacje 
nadziemne, wliczając w to poddasze użyt-
kowe, 

b) formą architektoniczną wyróżnić budynek na 
osi alei parkowej, oznaczonej symbolem KDx, 

c) wysokość zabudowy garażowo - gospodar-
czej nie może przekraczać wysokości budyn-
ku mieszkalnego - wysokość kalenicy musi 
być obniżona o co najmniej 0,50m w sto-
sunku do kalenicy zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej, 

d) poziom posadowienia parteru: do 60cm od 
poziomu terenu działki; 

4) zasady zagospodarowania terenu: 

a) całkowita powierzchnia zabudowy nie mo-
że przekraczać 40% powierzchni działki, 

b) minimalna powierzchnia niezabudowana  
i nieutwardzona, powierzchnia terenu biolo-
gicznie czynna, pokryta roślinnością urzą-
dzoną - 40% powierzchni działki, 

c) dostęp komunikacyjny od drogi KDW; 

5) zasady podziału - zgodnie z rysunkiem planu 
lub na podstawie opracowanego projektu za-
gospodarowania terenu z zachowaniem wa-
runków: 

a) zapisu § 2 ust. 5 uchwały, 

b) powierzchnia jednej działki nie może być 
mniejsza niż 1500m2, 

c) zapewniony dostęp do drogi publicznej. 

§ 4. Wyznaczone tereny zabudowy mieszkanio-
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wej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu 
symbolem MW, dla których ustala się: 

1) przeznaczenie terenu - zabudowa mieszka-
niowa wielorodzinna o niskiej intensywności 
z prawem lokalizowania usługi w parterze; 

2) prawo do rozbudowy, przebudowy istniejącej 
zabudowy ; 

3) maksymalną wysokość zabudowy - do trzech 
kondygnacji nadziemnych, wliczając w to pod-
dasze użytkowe; 

4) prawo do rozgęszczania i przekształcania za-
budowy gospodarczo - garażowej: 

a) maksymalna wysokość zabudowy - do 
dwóch kondygnacji nadziemnych, wlicza-
jąc w to poddasze użytkowe, 

b) wysokość kalenicy budynku gospodarczo  
- garażowego musi być obniżona o co naj-
mniej 0,50m w stosunku do wysokości ka-
lenicy budynków mieszkalnych, w tym two-
rzących pierzeję ulic KDL; 

5) całkowita powierzchnia zabudowy nie może 
przekroczyć 50% powierzchni działki; 

6) warunki podziału terenu: - zakaz wykonywa-
nia podziałów wtórnych. 

§ 5. 1. Wyznaczone tereny usług, o których 
mowa w § 2 ust. 1 pkt 3. 

2. Teren oznaczony na rysunku planu symbo-
lem 1U - zabudowany, dla którego ustala się: 

1) przeznaczenie terenu - zabudowa usługowa 
nieuciążliwa z możliwością zmiany na funkcję 
mieszkaniową z usługami w parterze; 

2) adaptację istniejącego obiektu objętego och-
roną konserwatorską na warunkach określo-
nych w § 16 uchwały bez prawa rozbudowy  
i nadbudowy; 

3) zasady kształtowania nowej zabudowy - wy-
sokość zabudowy - do trzech kondygnacji nad-
ziemnych, w tym poddasze użytkowe i nie mo-
że przekraczać wysokości obiektu, o którym 
mowa w pkt 2; 

4) w obiektach nowoprojektowanych stosować: 

a) pokrycia dachowe z dachówki ceramicznej, 
łupka z zakazem stosowania blachy dachów-
kopodobnej, 

b) tynki - naturalne w tym z cegły, 

c) detal architektoniczny nawiązujący do za-
budowy historycznej; 

5) zasady zagospodarowania terenu: 

a) całkowita powierzchnia zabudowy nie mo-
że przekraczać 50% powierzchni terenu, 

b) minimalna powierzchnia niezabudowana  
i nieutwardzona, powierzchnia biologicz-
nie czynna, pokryta roślinnością urządzoną 
- 20% powierzchni terenu, 

c) obowiązek urządzenia miejsc postojowych 
w minimalnej ilości 1 miejsce na każde 
50m powierzchni usługowej; 

6) warunki podziału terenu na działki budowla-
ne: 

a) szerokość działki nie mniejsza niż 25m, 

b) powierzchnia działki nie mniejsza niż 700m2. 

3. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 
2U - zabudowany, dla którego ustala się: 

1) przeznaczenie terenu - zabudowa usługowa 
związana ze sprzedażą paliw płynnych oraz 
obsługą pojazdów mechanicznych z możliwo-
ścią zmiany na usługę inną nieuciążliwą, we-
dług zaistniałych potrzeb; 

2) możliwość rozbudowy lub budowy jednego 
nowego budynku kształtującego pierzeję ulicy 
oznaczonej symbolem KDZ z zachowaniem 
warunków wynikających z przepisów szczegól-
nych; 

3) możliwość realizacji parkingu na terenie przy-
ległym do ulicy dojazdowej, oznaczonej sym-
bolem KDD, w tym: 

a) możliwość przeznaczenia na parking strze-
żony z ogrodzeniem, 

b) prawo do realizacji obiektu obsługi o wy-
sokości I kondygnacji nadziemnej z dachem 
stromym o nachyleniu połaci dachowych 
nie mniejszym niż 30o i powierzchni zabu-
dowy nieprzekraczającej 40m2; 

4) zasady kształtowania nowej zabudowy - wy-
sokość zabudowy - do dwóch kondygnacji nad-
ziemnych, w tym poddasze użytkowe; 

5) zasady zagospodarowania terenu: 

a) całkowita powierzchnia zabudowy nie mo-
że przekraczać 50% powierzchni terenu, 

b) minimalna powierzchnia niezabudowana  
i nieutwardzona, powierzchnia biologicznie 
czynna, pokryta roślinnością urządzoną  
- 20% powierzchni terenu, 

c) obowiązek urządzenia miejsc postojowych 
w minimalnej ilości 1 miejsce na każde 
50m powierzchni usługowej; 

6) warunki podziału terenu - zakaz wykonywania 
podziału wtórnego.  

4. Teren oznaczony na rysunku planu symbo-
lem 3U, dla którego ustala się: 

1) przeznaczenie terenu - zabudowa usługowa 
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oraz lokalizacji obiektu usług handlu o po-
wierzchni sprzedaży do 2000m2; 

2) zasady kształtowania zabudowy: 

a) wysokość zabudowy - do dwóch kondygna-
cji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, 

b) możliwość przeniesienia stacji transforma-
torowej w kompleks projektowanej zabudo-
wy usług, na podstawie opracowanego jed-
nego projektu budowlanego, 

c) rodzaj dachu – stromy o kącie nachylenia 
połaci dachu od 15o do 45o; 

3) zasady zagospodarowania terenu: 

a) całkowita powierzchnia zabudowy nie mo-
że przekraczać 60% powierzchni terenu, 

b) minimalna powierzchnia niezabudowana  
i nieutwardzona, powierzchnia biologicz-
nie czynna, pokryta roślinnością urządzoną 
- 10% powierzchni terenu, 

c) obowiązek urządzenia miejsc postojowych 
w minimalnej ilości 1 miejsce na każde 50m2 
powierzchni usługowej; 

4) warunki podziału terenu - zakaz wykonywania 
podziałów wtórnych.  

5. Teren oznaczony na rysunku planu symbo-
lem 4U, dla którego ustala się: 

1) przeznaczenie terenu - zabudowa usługowa nie-
uciążliwa; 

2) zasady kształtowania zabudowy: 

a) wysokość zabudowy - do dwóch kondy-
gnacji nadziemnych w tym poddasze użyt-
kowe, 

b) formą kształtowania zabudowy, utworzyć 
wnętrze z otwarciem na most na rzece 
Czerna, 

c) możliwość przeniesienia stacji transforma-
torowej w kompleks projektowanej zabu-
dowy usług, 

d) rodzaj dachu - stromy o kącie nachylenia 
połaci dachu od 15o do 45o; 

3) zasady zagospodarowania terenu: 

a) całkowita powierzchnia zabudowy nie mo-
że przekraczać 50% powierzchni terenu, 

b) minimalna powierzchnia niezabudowana  
i nieutwardzona, powierzchnia biologicz-
nie czynna, pokryta roślinnością urządzoną  
- 10% powierzchni terenu, 

c) obowiązek urządzenia miejsc postojowych 
w minimalnej ilości 1 miejsce na każde 
50m2 powierzchni usługowej; 

4) warunki podziału terenu - zakaz wykonywania 
podziałów wtórnych.  

6. Tereny oznaczone na rysunku planu symbo-
lem 5U, dla których ustala się: 

1) przeznaczenie terenu - zabudowa usługowa nie-
uciążliwa; 

2) zasady kształtowania zabudowy: 

a) wysokość zabudowy - do dwóch kondy-
gnacji nadziemnych w tym poddasze użyt-
kowe, 

b) zakaz budowy obiektów typu kiosk lub pawi-
lon tymczasowy, 

c) rodzaj dachu - stromy o kącie nachylenia 
połaci dachu od 15o do 45o; 

3) zasady zagospodarowania terenu: 

a) całkowita powierzchnia zabudowy nie mo-
że przekraczać 50% powierzchni terenu, 

b) minimalna powierzchnia niezabudowana  
i nieutwardzona, powierzchnia biologicz-
nie czynna, pokryta roślinnością urządzoną 
- 10% powierzchni terenu, 

c) obowiązek urządzenia miejsc postojowych 
w minimalnej ilości 1 miejsce na każde 
50m2 powierzchni usługowej; 

4) warunki podziału terenu - zakaz wykonywania 
podziałów wtórnych.  

7. Teren oznaczony na rysunku planu symbo-
lem 6U - częściowo zabudowany, dla którego usta-
la się: 

1) przeznaczenie terenu - zabudowa usługowa nie-
uciążliwą, według zaistniałych potrzeb; 

2) możliwość rozbudowy lub budowy jednego 
nowego budynku kształtującego pierzeję ulicy 
oznaczonej symbolem KDZ z zachowaniem 
warunków wynikających z przepisów szczegól-
nych; 

3) zasady kształtowania nowej zabudowy: 

a) wysokość zabudowy - do dwóch kondygna-
cji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, 

b) zakaz budowy obiektów typu kiosk lub pawi-
lon tymczasowy, 

c) rodzaj dachu - stromy o kącie nachylenia 
połaci dachu od 15o do 45o; 

4) zasady zagospodarowania terenu: 

a) całkowita powierzchnia zabudowy nie mo-
że przekraczać 50% powierzchni terenu, 

b) minimalna powierzchnia niezabudowana  
i nieutwardzona, powierzchnia biologicz-
nie czynna, pokryta roślinnością urządzoną 
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- 20% powierzchni terenu, 

c) obowiązek urządzenia miejsc postojowych 
w minimalnej ilości 1 miejsce na każde 
50m2 powierzchni usługowej; 

5) warunki podziału terenu - zakaz wykonywania 
podziału wtórnego. 

§ 5. Teren zabudowy usług sportu i turystyki, 
oznaczony na rysunku planu symbolem US, dla 
którego ustala się: 

1) przeznaczenie terenu - zespół rekreacyjno - spor-
towy; 

2) zasady kształtowania zabudowy: 

a) wysokość zabudowy - do dwóch kondygna-
cji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, 

b) rodzaj dachu - stromy o kącie nachylenia 
połaci dachu od 15o do 45o; 

3) zasady zagospodarowania terenu: 

a) całkowita powierzchnia zabudowy nie mo-
że przekraczać 30% powierzchni terenu, 

b) minimalna powierzchnia niezabudowana  
i nieutwardzona, powierzchnia biologicz-
nie czynna, pokryta roślinnością urządzoną 
- 20% powierzchni terenu, 

c) obowiązek urządzenia miejsc postojowych, 

d) dostępność komunikacyjna od istniejącej 
drogi KDL; 

4) warunki podziału terenu - zakaz wykonywania 
podziałów wtórnych. 

§ 6. Teren obiektów produkcyjnych, składów  
i magazynów, aktywności gospodarczej - zabudo-
wany, oznaczony na rysunku planu symbolem P, 
dla którego ustala się: 

1) przeznaczenie terenu - zabudowa produkcyj-
na z prawem wprowadzania funkcji usług; 

2) prawo do przebudowy, rozbudowy, rozbiórki 
istniejących budynków i nowej zabudowy,  
a obiektów objętych ochroną konserwatorską, 
na warunkach określonych w § 16 uchwały; 

3) zasady kształtowania nowej zabudowy: 

a) wysokość zabudowy - do trzech kondygnacji 
nadziemnych wliczając w to poddasze użyt-
kowe i wysokości okapu dachu nie może 
przekraczać 6,0m licząc od poziomu terenu, 

b) rodzaj dachu - wskazany stromy o kącie 
nachylenia połaci dachu od 15o do 45o; 

4) zasady zagospodarowania terenu: 

a) istnieje możliwość przyłączenia terenu z prze-
znaczeniem na tereny zieleni lub zieleń ozdo-
bną, bez prawa zabudowy budynkami ku-

baturowymi, 

b) całkowita powierzchnia zabudowy nie mo-
że przekraczać 40% powierzchni działki, 

c) minimalna powierzchnia niezabudowana  
i nieutwardzona, powierzchnia biologicz-
nie czynna, pokryta roślinnością urządzoną 
- 20% powierzchni działki, 

d) obowiązek urządzenia miejsc postojowych 
na własnej posesji w ilości min. 1 miejsca 
postojowe na 30m2 powierzchni całkowitej 
usług, lecz nie mniej niż 5 miejsc postojo-
wych na 1 lokal (punkt usługowy) i min.  
1 miejsce postojowe na 4 zatrudnionych; 

5) warunki podziału terenu - na podstawie opra-
cowanego projektu zagospodarowania całego 
terenu oznaczonego symbolem P. 

§ 7. Tereny zieleni urządzonej, oznaczone na ry-
sunku planu symbolem ZP i 1ZP, dla których ustala 
się: 

1) przeznaczenie terenu - istniejąca zieleń niska  
i wysoka przekształcona na park miejski lub 
funkcję związaną z zagospodarowaniem tere-
nu wód; 

2) prawo do budowy obiektów urządzeń tech-
nicznych; 

3) prawo do budowy obiektów małej architektu-
ry; 

4) prawo do realizacji ciągów pieszych; 

5) możliwość przeznaczenia terenu oznaczonego 
symbolem 1ZP na cele segregacji odpadów; 

6) warunki podziału terenu - zakaz wykonywania 
podziałów wtórnych. 

§ 8. Teren zieleni izolacyjnej, oznaczony na ry-
sunku planu symbolem ZI, dla którego ustala się: 

1) przeznaczenie terenu - zieleń niska i wysoka 
jako strefa ochronna terenów zabudowy miesz-
kaniowej, w tym zieleń spełniającą funkcję och-
rony przed hałasem z gatunku: 

a) klon pospolity, co 8m, na terenach żyznych 
siedliskowych krajobrazu otwartego, 

b) klon pospolity odmiana Szwedlera, co 8m, 
na terenach żyznych siedliskowych w miej-
scach zbliżania się do mostów, estakad i in-
nych miejsc niebezpiecznych, 

c) klon jawor, co 8m na wyniesieniach i na-
sypach, 

d) jesion wyniosły, co 8m na siedliskach wil-
gotnych; 

2) obowiązek wprowadzenia pasa zieleni wyso-
kiej urządzonej w bezpośrednim sąsiedztwie 
terenów oznaczonych symbolem 1MN i MN; 
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3) prawo do upraw zieleni ozdobnej bez prawa 
zabudowy; 

4) prawo do budowy obiektów urządzeń tech-
nicznych; 

5) prawo do budowy obiektów małej architektu-
ry; 

6) prawo do realizacji ciągu pieszo rowerowego; 

7) warunki podziału terenu - zakaz wykonywania 
podziałów wtórnych. 

§ 9. Teren lasów, oznaczony na rysunku planu 
symbolem ZL, dla którego ustala się: 

1) przeznaczenie terenu - teren parku leśnego jako 
strefa ochronna terenów zabudowy mieszka-
niowej z prawem przekształcenia terenu na 
funkcję wypoczynku i rekreacji; 

2) prawo do budowy obiektów urządzeń tech-
nicznych; 

3) prawo do realizacji ciągów pieszych; 

4) warunki podziału terenu - zakaz wykonywania 
podziałów wtórnych. 

§ 10. Tereny wód powierzchniowych, oznaczo-
ne na rysunku planu symbolem WS, dla których 
ustala się: 

1) przeznaczenie terenu - rzeka Czerna z siecią 
kanału Młynówka; 

2) prawo do zagospodarowania terenu zgodnie 
z warunkami określonymi w przepisach szcze-
gólnych; 

3) zakaz naruszania umocnień i skarp brzego-
wych przy zagospodarowywaniu terenów przy-
ległych. 

§ 11. Tereny elektroenergetyki, oznaczone na 
rysunku planu symbolem E, dla których ustala się: 

1) przeznaczenie terenu - stacja transformato-
rowa; 

2) zasady kształtowania zabudowy: 

a) prawo do budowy stacji o wysokości jed-
nej kondygnacji, 

b) formą architektoniczną stacji nawiązać do 
projektowanej zabudowy mieszkaniowej lub 
usługowej w ramach jednego opracowa-
nego projektu budowlanego; 

3) zasady zagospodarowania terenu - całkowita 
powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 
80% powierzchni działki; 

4) warunki podziału terenu na działki budowlane 
- w przypadku potrzeby realizacji stacji trans-
formatorowej, prawo wydzielenia działki z te-
renu zabudowy mieszkaniowej lub usługowej 
na podstawie opracowania jednego projektu 

zagospodarowania terenu. 

Rozdział 3 

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

§ 12. Dla terenów dróg publicznych obsługują-
cych tereny przyległe, których szerokość w liniach 
rozgraniczających i odległości linii zabudowy określa 
rysunek planu, należy urządzić zgodnie z przepi-
sami szczególnymi i odrębnymi, ustala się:  

1) oznaczonego na rysunku planu symbolem KDZ 
ulicy zaliczanej do klasy drogi zbiorczej - pra-
wo do lokalizacji przystanków autobusowych 
oraz realizacji chodników ze ścieżką rowero-
wą; 

2) oznaczonych na rysunku planu symbolem KDL 
ulic zaliczanych do klasy dróg lokalnych - prawo 
do lokalizacji przystanków autobusowych oraz 
realizacji chodników ze ścieżką rowerową. Dla 
ul. Bolesławieckiej ustala się: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających od 
13m do 15m, 

b) dopuszcza się utrzymanie szerokości, w li-
niach rozgraniczających dróg, określonej wy-
znaczonymi historycznie liniami zabudowy; 

3) oznaczonych na rysunku planu symbolem KDD 
ulic zaliczanych do klasy dróg dojazdowych  
- prawo do sytuowania parkingów zatokowych 
przy jezdni oraz realizacji chodników ze ścieżką 
rowerową; 

4) oznaczonych na rysunku planu symbolem KDx 
ciągów ruchu pieszych i rowerzystów do usług 
śródmiejskich i terenów spacerowych oraz  
w wyjątkowych przypadkach ruchu samocho-
dowego, jako dostępność komunikacyjna do 
terenów zabudowy mieszkaniowej: 

a) szerokość nie mniejsza niż 2,0m, jeżeli z za-
pisów uchwały nie wynika inaczej, 

b) prawo do zagospodarowania zielenią urzą-
dzoną, którą może stanowić zieleń ozdob-
na oraz formą oświetlenia parkowego, 

c) przy ciągach pieszych winny być urządzo-
ne zatoki dla odpoczynku z zapewnieniem 
izolacji akustycznej i wzrokowej od ruchu 
kołowego, 

d) prawo do tworzenia pieszych połączeń ko-
munikacyjnych z innymi ciągami pieszymi 
z uwzględnieniem potrzeb osób niepełno-
sprawnych, o minimalnej szerokości 2,0m, 
jeżeli z zapisów uchwały nie wynika ina-
czej, 

e) na wskazanych w planie terenach, istnieje 
możliwość zmiany przebiegu wyznaczonych 
tras ciągów pieszo - rowerowych, z zacho-
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waniem zapisów niniejszego punktu uchwa-
ły; 

5) oznaczonych na rysunku planu symbolem KDp: 
parkingów z miejscami postojowymi - prawo 
do nasadzeń zielenią ozdobną niską średnią  
i wysoką; 

6) w liniach rozgraniczających dróg przewidzieć 
pasy techniczne do lokalizacji urządzeń pod-
ziemnych; 

7) do realizacji dróg publicznych mają zastoso-
wanie warunki techniczne, jakim powinny od-
powiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

§ 13. Zasady obsługi terenów w zakresie infra-
struktury technicznej: 

Ustala się prowadzenia elementów infrastruktury 
technicznej w liniach rozgraniczających ulic moż-
liwie poza pasem jezdni przy zachowaniu przepi-
sów odrębnych, Polskich Norm oraz następujących 
warunków: 

1) energetyka - zaopatrzenie w energię elektryczną 
użytkowników wyznaczonych w planie terenów 
- z istniejącego rozbudowanego systemu elek-
troenergetycznego; 

2) zaopatrzenie w wodę, w tym do celów prze-
ciwpożarowych - rozbudowa istniejącej sieci 
wodociągowej oraz z ujęć lokalnych; 

3) odprowadzenie ścieków sanitarnych - przez roz-
budowę istniejącego systemu kanalizacji sani-
tarnej, 

4) odprowadzenie wód opadowych (deszczo-
wych): 

a) przez rozbudowę kanalizacji deszczowej  
w ciągu istniejących dróg w oparciu o prze-
pisy prawa i warunki techniczne, 

b) powierzchniowo na teren własnej działki; 

5) zaopatrzenie w ciepło - z sieci miejskiej lub 
kotłowni indywidualnych z zaleceniem wyko-
rzystania ekologicznych źródeł energii speł-
niających wymogi ochrony środowiska; 

6) zaopatrzenie w gaz: 

a) rozbudowa sieci gazociągów, 

b) z indywidualnych źródeł zaopatrzenia - gaz 
butlowy propan - butan; 

7) usuwanie odpadów: 

a) komunalnych - zgodnie z przyjętą w gmi-
nie zasadą, przez gromadzenie odpadów 
na własnej posesji z możliwością ich se-
gregacji i wywożenie taborem specjalistycz-
nym na składowiska odpadów komunal-
nych, 

b) niebezpiecznych - przez posiadacza odpa-

dów z zachowaniem zasad wynikających  
z przepisów szczególnych. 

Rozdział 4 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego 

§ 14. 1. Na obszarze planu, prawną ochroną 
przyrody objęty jest teren znajdujący się w strefie 
ochrony krajobrazu naturalnego. 

2. Ustala się ochronę istniejącej szaty roślinnej 
na podstawie przepisów szczególnych oraz na całym 
obszarze planu ograniczenie wycinki zieleni wyso-
kiej w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji 
budowlanej. 

§ 15. Ustala się warunki wynikające z ochrony 
środowiska: 

1) zakaz przeprowadzania robót ziemnych po-
wodujących naruszenie stosunków gruntowo 
- wodnych i rzeźby terenu za wyjątkiem robót 
ziemnych związanych z doprowadzeniem uzbro-
jenia a także budową małej architektury - poza 
terenem przeznaczonym pod inwestycje; 

2) zakaz odprowadzania nieczystości płynnych do 
gruntu, a także rozlewania na działce; 

3) zakaz stosowania nośników energii cieplnej 
przekraczających dopuszczalną emisję gazu  
i pyłu do środowiska, z uwzględnieniem zapi-
sów § 2 ust. 8; 

4) pełne uzbrojenie terenu, w tym zbiorowe za-
opatrzenie w wodę oraz odbiór ścieków komu-
nalnych i opadowych, z zachowaniem przepi-
sów o ochronie środowiska; 

5) obowiązek przyłączenia budynków do istnie-
jącego lub realizowanego uzbrojenia; 

6) komunalny system odbioru odpadów; 

7) wyłączenie z zabudowy stref wzdłuż istnieją-
cych sieci infrastruktury technicznej, w tym 
wzdłuż linii elektroenergetycznych, dla których 
mogą być ustalone ograniczenia zgodne z prze-
pisami o środowisku; 

8) przeznaczanie terenów pod zieleń urządzoną, 
w tym przekształcania lub pod zwarte nasa-
dzenia zieleni, jako uzupełnienie istniejącego 
systemu zieleni; 

9) lokalizację przedsięwzięć, zgodnie z przezna-
czeniem terenu, spełniających wymogi prze-
pisów o środowisku. 

Rozdział 5 

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

§ 16. 1. Na obszarze planu prawną ochroną 
konserwatorską objęte są: 



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                               poz. 1074 
Województwa Lubuskiego Nr 63 

 

 

4404 

1) obiekty znajdujące się w rejestrze zabytków  
- budynek oznaczony graficznie na rysunku 
planu; 

2) obiekty objęte ochroną konserwatorską (wpi-
sane do ewidencji zabytków) - budynki ozna-
czone graficznie na rysunku planu; 

3) wykaz obiektów o których mowa w pkt 1 i 2 
podlega bieżącej aktualizacji na podstawie 
przepisów odrębnych, który każdorazowo na-
leży uwzględniać przy wydawaniu opinii i de-
cyzji administracyjnych. 

2. Dla obszaru znajdującego się w strefie ochrony 
reliktów archeologicznych oraz obiektów zabytko-
wych, ustala się: 

1) konieczność uzyskania pozwolenia Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków na prace remon-
towo - budowlane, inżynierskie i ziemne w obrę-
bie strefy i poszczególnych obiektów, a także 
na przeprowadzanie nowych podziałów geo-
dezyjnych; 

2) dla obiektów wpisanych w rejestr zabytków  
i do ewidencji zabytków obowiązuje zakaz zmia-
ny formy historycznej elewacji, kształtu dachu, 
otworów okiennych i drzwiowych z uwzględ-
nieniem zapisów ust. 2; 

3) obowiązek uzgodnienia z Wojewódzkim Kon-
serwatorem Zabytków dokumentacji projekto-
wych; 

4) obowiązek powiadomienia Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków o zmianie właściciela lub 
użytkownika obiektu w obrębie strefy; 

5) nowe i modernizowane obiekty lokalizowane 
na obszarze objętym planem należy dostoso-
wać do lokalnych historycznych, harmonijnych 
przestrzennie tradycji budowlanych w zakre-
sie rozwiązań - kubatury, formy architekto-
nicznej i detali architektonicznych. 

3. Na obszarze planu prawną ochroną konser-
watorską objęte są stanowiska archeologiczne znajdu-
jące się w rejestrze Lubuskiego Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków. 

4. Dla ochrony dziedzictwa archeologicznego, 
na obszarze objętym planem ustala się obowiązek 
zgłaszania prac ziemnych, związanych z zagospo-
darowaniem lub zabudową terenu w rejonie ozna-
czonych stanowisk archeologicznych - do Lubu-
skiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 
w celu ustalenia obowiązującego inwestora zakre-
su badań archeologicznych i uzyskania niezbęd-
nych pozwoleń. 

5. W przypadku odkrycia przez osobę prowa-
dzącą roboty budowlane lub ziemne przedmiotu 
co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on 
zabytkiem, osoba ta jest zobowiązana: 

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

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

3) niezwłocznie zawiadomić o tym Wojewódzkie-
go Konserwatora Zabytków, a jeżeli nie jest to 
możliwe, burmistrza. 

Rozdział 6 

Przepisy końcowe 

§ 17. Zgodę na zmianę przeznaczenia, w rozu-
mieniu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, 
dotychczasowych gruntów rolnych i leśnych, dla 
których w niniejszej uchwale ustalono przeznacze-
nie na cele nierolnicze i nieleśne uzyskano: 

1) częściowo na etapie uchwalania miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego ob-
szaru pomiędzy ulicą Bolesławiecką i Żarską 
w Żaganiu uchwałą Rady Miejskiej w Żaganiu 
Nr XXXIV/52/97 z dnia 18 września 1997r.; 

2) na podstawie decyzji Marszałka Wojewódz-
twa Lubuskiego znak DN.I.6012-78/2006 z dnia 
24 listopada 2006r. - na 1,7678ha gruntów le-
śnych zlokalizowanych w obrębie miejscowo-
ści Żagań; 

3) na podstawie decyzji Ministra Środowiska znak 
ZS-D-2120/58/2007 z dnia 27 kwietnia 2007r.  
- na ok. 0,8939ha gruntów leśnych Skarbu Pań-
stwa pod projektowane tereny komunikacyjne, 
zlokalizowanych w obrębie miejscowości Ża-
gań. 

§ 18. Ustala się stawkę służącą naliczaniu opłaty 
z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku  
z uchwaleniem zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicą 
Bolesławiecką i Żarską w Żaganiu za wyjątkiem 
gruntów poddanych procedurze wywłaszczenia na 
cele publiczne, w wysokości: 

- 30% dla zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej MN, 

- 30% dla zabudowy usług U, 

- 1% dla pozostałych terenów. 

§ 19. 1. Traci moc uchwała Nr XXXIV/52/97 Ra-
dy Miejskiej w Żaganiu z dnia 18 września 1997r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego obszaru pomiędzy 
ulicami Bolesławiecką i Żarską w Żaganiu w grani-
cach obszaru objętego opracowaniem planu.  

2. Traci moc uchwała Nr XV/73/07 Rady Miasta 
Żagań z dnia 13 września 2007r. w sprawie uchwa-
lenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenu położonego w rejonie Asnyka, 
Bolesławieckiej i Chrobrego w Żaganiu w grani-
cach obszaru objętego opracowaniem planu. 
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§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta Żagań. 

§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni 
 

od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Zdzisław Mirski 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XXIII/33/08 

Rady Miasta Żagań 
z dnia 27 marca 2008r. 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XXIII/33/08 

Rady Miasta Żagań 
z dnia 27 marca 2008r. 

Rozstrzygnięcie 
o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do 
projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu pomiędzy ulicą Bolesła-

wiecką i Żarską w Żaganiu  

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, zmiana: Dz. U. z 2004r. 
Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005r. Nr 113, 
poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319, 
Nr 225, poz. 1635, z 2007r. Nr 127, poz. 880), Rada 
Miasta Żagań postanawia przyjąć informację Burmi-
strza Miasta Żagań, dotyczącą braku uwag wniesio-
nych do projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicą Bole-
sławiecką i Żarską w Żaganiu, ponieważ ponowie-
nie procedury w zakresie niezbędnym do dopro-
wadzenia do zgodności projektu planu z przepi-
sami prawa nie wymagało ponownego jego wyło-
żenia do publicznego wglądu. 

 
Załącznik Nr 3 

do uchwały Nr XXIII/33/08 
Rady Miasta Żagań 

z dnia 27 marca 2008r. 

Rozstrzygnięcie 
w sprawie realizacji, zapisanych w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego terenu 
pomiędzy ulicą Bolesławiecką i Żarską w Żaganiu, 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy oraz zasa-

dach ich finansowania 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), 
art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.  
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miasta Żagań 
rozstrzyga, co następuje:  

1) zadania własne gminy z zakresu infrastruktu-
ry technicznej, zapisane w miejscowym pla-
nie zagospodarowania przestrzennego terenu 
pomiędzy ulicą Bolesławiecką i Żarską w Ża-
ganiu, obejmują realizację sieci infrastruktury 
technicznej (wodociągi, kanalizację sanitarną  
i deszczową), oraz realizację dróg; 

2) sposób realizacji wynikających z planu inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej, któ-
re należą do zadań własnych gminy, odbywać 
się będzie sukcesywnie wg obowiązujących 
przepisów szczegółowych z terminem realizacji 
uzależnionym od pozyskania środków ze źródeł 
określonych w punkcie 3;  

3) określa się zasady finansowania inwestycji wy-
mienionych w punkcie 1, zgodnie z przepisami 
o finansach publicznych, z możliwością wyko-
rzystania:  

a) środków pomocowych, 

b) kredytów i pożyczek, 

c) udziału inwestorów zewnętrznych w opar-
ciu o odrębne porozumienia, 

d) obligacji komunalnych; 

4) finansowanie zadań związanych z realizacją sie-
ci gazowej nastąpi ze środków operatora sieci. 

 
Załącznik Nr 4 

do uchwały Nr XXIII/33/08 
Rady Miasta Żagań 

z dnia 27 marca 2008r. 

Stwierdzenie zgodności miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego z ustaleniami 
studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego miasta Żagań 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi 
zmianami) Rada Miasta Żagań stwierdza zgodność 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego terenu pomiędzy ulicą Bolesławiecką i Żarską 
w Żaganiu z ustaleniami studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Żagań (uchwała Nr XXII/41/2000 Rady Miasta 
Żagań z dnia 7 września 2000r.). 

Uzasadnienie 

Obszar objęty miejscowym planem zagospodaro-
wania przestrzennego terenu pomiędzy ulicą Bole-
sławiecką i Żarską w Żaganiu, w rejonie ul. Żar-
skiej, w studium określony został jako teren prze-
kształceń lokalnych - do zabudowy i zagospoda-
rowania zgodnie z miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego, z wyodrębnieniem funkcji 
mieszkaniowej uzupełnioną o usługi. Wobec po-
wyższego w projekcie planu uwzględniono terenu 
zabudowy mieszkaniowej, usług, w tym sportu oraz 
tereny obiektów produkcyjnych, składów i maga-
zynów. W obszarze planu uwzględniono tereny 
wyłączone z zabudowy, w tym prawnie chronione, 
służące ochronie środowiska przyrodniczego. Pro-
jekt miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenu pomiędzy ulicą Bolesławiecką  
i Żarską jest zgodny z ustaleniami studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go miasta w zakresie: kierunków zmian w struktu-
rze przestrzennej, zasad ochrony środowiska oraz 
ochrony dziedzictwa kulturowego, kierunków roz-
woju infrastruktury technicznej i polityki przestrzen-
nej. 
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1075 
 

UCHWAŁA NR XVII/138/08 
RADY GMINY LUBISZYN 

 
z dnia 25 kwietnia 2008r. 

 
akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna  

w Lubiszynie 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedno-
lity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), 
art. 9, art. 11, art. 13 ustawy z dnia 25 października 
1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 ze zmia-
nami) Rada Gminy Lubiszyn uchwala, co następu-
je: 

§ 1. 1. Z dniem 1 kwietnia 2008r. gminną jed-
nostkę budżetową pod nazwą „Gminna Biblioteka 
Publiczna” z siedzibą w Lubiszynie stawia się w stan 
likwidacji, której termin ustala się na dzień 30 kwiet-
nia 2008r. 

2. Po zakończeniu likwidacji majątek znajdują-
cy się w posiadaniu likwidowanej jednostki prze-
kazuje się nowo utworzonej samorządowej insty-
tucji kultury. 

§ 2. Powołuje się z dniem 1 maja 2008r. insty-
tucję kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publicz-
na w Lubiszynie. 

§ 3. Gminna Biblioteka Publiczna działa w opar-
ciu o statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwa-
ły. 

§ 4. Przedmiotem działania Gminnej Biblioteki 
Publicznej jest gromadzenie, opracowanie, przecho-
wywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, ob-
sługa użytkowników, udostępnienie zbiorów oraz 
prowadzenie działalności informacyjnej, ale rów-
nież prowadzenie działalności kulturalnej. 

§ 5. 1. Gminna Biblioteka Publiczna prowadzi 
gospodarkę finansową na zasadach określonych 
dla instytucji kultury w oparciu o ustawę o rachun-
kowości z dnia 29 września 1994r. (Dz. U. z 2002r. 
Nr 76, poz. 694 z późn. zm.). 

2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki 
Publicznej jest plan działalności i plan finansowy 
zatwierdzony przez kierownika z zachowaniem wy-
sokości rocznej dotacji udzielonej z budżetu gminy. 

3. Dotacja budżetowa zostaje przyznana po przed-
stawieniu wniosku o dotację i projektu rocznego 
planu działalności. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Lubiszyn. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego. 

Zastępca Przewodniczącego Rady 
Grażyna Banasiak 

 
Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr XVII/138/08 
Rady Gminy Lubiszyn 

z dnia 25 kwietnia 2008r. 

Statut 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiszynie 

1. Przepisy ogólne 

§ 1. Prawną podstawą funkcjonowania Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Lubiszynie zwanej dalej 
biblioteką jest: 

1) ustawa o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997r. 
(Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późniejszymi zmia-
nami); 

2) ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działal-
ności kulturalnej z dnia 25 października 1991r. 
(Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi 
zmianami); 

3) ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591  
z późniejszymi zmianami); 

4) niniejszy statut. 

§ 2. Biblioteka jest samorządową instytucją kul-
tury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej, 
podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury pro-
wadzonego przez Urząd Gminy w Lubiszynie i po-
siada osobowość prawną. 

§ 3. Siedzibą biblioteki jest Lubiszyn, ul. Dwor-
cowa 3, a terenem jej działalności jest teren Gmi-
ny Lubiszyn. 

§ 4. 1. Bezpośredni nadzór nad biblioteką spra-
wuje Wójt Gminy Lubiszyn. 

2. Nadzór merytoryczny nad biblioteką sprawuje 
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Go-
rzowie Wlkp.  

3. Nadzorowi merytorycznemu, o którym mo-
wa w ust. 1, podlega realizacja następujących za-
dań biblioteki: 
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1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie 
i udostępnianie zbiorów; 

2) sporządzania i rozpowszechniania informacji 
bibliograficznych i dokumentacyjnych; 

3) działalności naukowo - badawczej oraz dokształ-
cania i doskonalenia zawodowego pracowni-
ków bibliotek; 

4) wymiany oraz przekazywania materiałów bi-
bliotecznych i informacji. 

§ 5. 1. Biblioteka używa pieczęci podłużnej z na-
zwą w pełnym brzmieniu i adresem o następującej 
treści: Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiszynie, 
ul. Dworcowa 3, 66-433 Lubiszyn. 

2. Do ewidencji książek używa pieczęci okrągłej 
z nazwą biblioteki w otoku o następującej treści: 
Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiszynie. 

2. Cele i zadania biblioteki 

§ 6. Biblioteka zapewnia obsługę biblioteczną 
mieszkańcom gminy. Służy rozwijaniu i zaspakajaniu 
potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców 
gminy, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojo-
wi kultury, dba o sprawne funkcjonowanie sieci 
bibliotecznej. 

§ 7. Do podstawowych zadań biblioteki należy: 

1) gromadzenie, opracowanie i przechowywanie 
materiałów bibliotecznych ze szczególnym 
uwzględnieniem własnego regionu; 

2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miej-
scu, wypożyczanie na zewnątrz oraz prowa-
dzenie wypożyczeń międzybibliotecznych; 

3) prowadzenie działalności informacyjno - biblio-
graficznej; 

4) popularyzacja książki i czytelnictwa; 

5) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, insty-
tucjami upowszechniania kultury, organizacjami 
i stowarzyszeniami w rozwijaniu i zaspokaja-
niu potrzeb czytelniczych, oświatowych i kul-
turalnych; 

6) doskonalenie form i metod pracy bibliotecz-
nej; 

7) sprawowanie nadzoru merytorycznego i organi-
zacyjnego nad podległymi filiami. 

§ 8. Biblioteka może podejmować działania wyni-
kające z potrzeb środowiska w dziedzinie kultury 
oraz realizować również inne działania wynikające 
realizacji ogólnokrajowej polityki bibliotecznej. 

3. Organy biblioteki i jej organizacja 

§ 9. Na czele biblioteki stoi kierownik, który 
kieruje jej działalnością, reprezentuje bibliotekę na 
zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny. Kierownika 
powołuje i odwołuje wójt gminy. 

§ 10. 1. Pracowników, w tym instruktorów i in-
nych pracowników niezbędnych do funkcjonowa-
nia biblioteki, zatrudnia i zwalnia kierownik biblio-
teki. 

2. Wynagrodzenia pracowników biblioteki okre-
ślane są na podstawie właściwych przepisów pra-
wa obowiązujących dla bibliotek publicznych, jako 
instytucji kultury. 

3. Szczegółową organizację, podział i zakres zadań 
poszczególnych stanowisk pracy określa kierownik 
w drodze regulaminu organizacyjnego. 

§ 11. W bibliotece zatrudnia się pracowników 
służby bibliotecznej, administracji i obsługi. 

§ 12. Kierownik i pracownicy biblioteki powinni 
posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych 
stanowisk i pełnionych funkcji określone odpowied-
nimi przepisami. 

§ 13. 1. Biblioteka może prowadzić wypożyczal-
nie, czytelnie, odziały dla dzieci oraz inne formy 
udostępnienia zbiorów bibliotecznych. 

2. Biblioteka prowadzi trzy filie biblioteczne: 

- Filia w Stawie, 

- Filia w Baczynie, 

- Filia w Wysokiej. 

§ 14. Szczegółową organizację wewnętrzną bi-
blioteki i podległych jej filii określa regulamin or-
ganizacyjny nadany przez kierownika biblioteki, po 
zaopiniowaniu przez wójta gminy.   

§ 15. Przy bibliotece i jej filiach mogą działać 
towarzystwa i organizacje propagujące czytelnic-
two i rozwój kultury. 

4. Gospodarka finansowa biblioteki 

§ 16. 1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finan-
sową na zasadach określonych dla instytucji kultu-
ry. 

2. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzie-
loną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samo-
dzielną gospodarkę w ramach posiadanych środ-
ków, kierując się zasadami efektywności ich wyko-
rzystania. Biblioteka może zbywać środki trwałe po 
uzyskaniu uprzedniej zgody wójta. 

3. Podstawą gospodarki finansowej biblioteki 
jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez kie-
rownika z zachowaniem wysokości dotacji z budże-
tu gminy. Plan finansowy biblioteki zawiera po-
nadto: 

1) plan usług, plan przychodów i kosztów, plan 
remontów i konserwacji środków trwałych; 

2) plan inwestycji. 

3. Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działal-
ności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów. 
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4. Przychodami biblioteki są dotacje z budżetu 
gminy, wpływy z prowadzonej działalności oraz 
najmu i dzierżawy składników majątkowych, środki 
otrzymywane od osób fizycznych i prawnych oraz 
innych źródeł. 

5. Biblioteka może w granicach przewidzianych 
prawem pobierać opłaty za usługi, a wpływy prze-
znaczyć na działalność statutową. 

6. Biblioteka może pobierać opłaty: 

1) za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprogra-
ficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne; 

2) za wypożyczenia materiałów audiowizualnych; 

3) w formie kaucji za wypożyczone materiały bi-
blioteczne; 

4) za niezwrócenie w terminie wypożyczonych 
materiałów bibliotecznych; 

5) za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie 
materiałów bibliotecznych. 

7. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 6 
pkt 1 i 2, nie może przekraczać kosztów wykonania 
usługi. 

8. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 6 
ustala się w regulaminie biblioteki. 

§ 17. 1. Wartość majątku biblioteki odzwiercie-
dla fundusz biblioteki, który odpowiada wartości 
wydzielonego i nabytego mania przez bibliotekę. 

2. Fundusz biblioteki zwiększa się lub zmniej-
sza o kwotę zmian wartości biblioteki będących 
skutkiem: 

1) aktualizacji wyceny środków trwałych na pod-
stawie odrębnych przepisów; 

2) nieodpłatnego przekazania lub otrzymania środ-
ków trwałych, wartości materialnych i prawnych. 

3. Fundusz zwiększa się o: 

1) dodatni wynik finansowy roku poprzedniego; 

2) dotację budżetową na finansowanie bibliote-
ki; 

3) zysk biblioteki; 

4) środki z innych źródeł. 

4. Fundusz biblioteki zmniejszy się o: 

1) ujemny wynik finansowy z roku poprzedniego; 

2) umorzenie majątku trwałego; 

3) inne zmniejszenia. 

5. Biblioteka tworzy zakładowy Fundusz Socjalny 
na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

6. Biblioteka może tworzyć z zysku oraz innych 
środków przekazywanych przez osoby fizyczne i praw-
ne fundusz załogi z przeznaczeniem na wypłatę na-
gród indywidualnych oraz inne fundusze. 

7. Zasady gospodarowania tymi funduszami 
określają odrębne regulaminy biblioteki. 

§ 18. Obsługę finansowo - księgową i rachunko-
wość prowadzi Referatu Budżetu i Finansów Urzędu 
Gminy Lubiszyn. 

5. Przepisy końcowe 

§ 19. 1. Statut bibliotece nadaje organizator. 

2. Kierownik biblioteki ponosi odpowiedzialność 
za przestrzeganie postanowień niniejszego statutu. 

3. W uzasadnionych przypadkach kierownik bi-
blioteki przedstawia radzie gminy propozycje zmian 
w statucie. 

4. Zmiany niniejszego statutu mogą się odby-
wać wyłącznie w formie uchwały rady gminy. 

 
=================================================================================== 
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OBWIESZCZENIE 
WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 
z dnia 17 czerwca 2008r. 

 
Na podstawie art. 13 pkt 2 w związku z pkt 10 
ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych 
(t. j. Dz. U. z 2007r. Nr 68, poz. 449) ogłaszam, co 
następuje: 

1. W stosunku do uchwały Rady Miejskiej w Lub-
sku Nr XVI/111/08 z dnia 25 lutego 2008r. w spra-
wie ustalenia zasad korzystania ze stołówek w szko-
łach prowadzonych przez Gminę Lubsko, opubli-
kowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lu-

buskiego Nr 20, poz. 475 z dnia 10 marca 2008r., Wo-
jewoda Lubuski wydał w dniu 1 kwietnia 2008r. roz-
strzygnięcie nadzorcze, którym stwierdził nieważność 
§ 1 pkt 2, § 2 ust. 3 i § 4 przedmiotowej uchwały. 

2. Obwieszczenie podlega publikacji w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

Wojewoda Lubuski 
Helena Hatka 
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1077 
 

OBWIESZCZENIE 
WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 
z dnia 17 czerwca 2008r. 

 
Na podstawie art. 13 pkt 2 w związku z pkt 10 
ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych 
(t. j. Dz. U. z 2007r. Nr 68, poz. 449) ogłaszam, co 
następuje: 

1. W stosunku do uchwały Rady Powiatu Kro-
śnieńskiego Nr XV/114/08 z dnia 27 lutego 2008r.  
w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektó-
re zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przy-
znawania dodatków do wynagrodzenia i nagród na-
uczycielom zatrudnionym w oświatowych jednost-
kach organizacyjnych, dla których organem pro-

wadzącym jest Powiat Krośnieński, opublikowanej  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego 
Nr 21, poz. 496 z dnia 13 marca 2008r., Wojewoda 
Lubuski wydał w dniu 16 maja 2008r. rozstrzygnięcie 
nadzorcze, którym stwierdził nieważność § 10 ust. 6 
przedmiotowej uchwały. 

2. Obwieszczenie podlega publikacji w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

Wojewoda Lubuski 
Helena Hatka 

 
=================================================================================== 
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OBWIESZCZENIE 
WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 
z dnia 17 czerwca 2008r. 

 
Na podstawie art. 13 pkt 2 w związku z pkt 10 
ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych 
(t. j. Dz. U. z 2007r. Nr 68, poz. 449) ogłaszam, co 
następuje: 

1. W stosunku do uchwały Rady Gminy Łagów 
Nr XV/86/08 z dnia 29 lutego 2008r. w sprawie usta-
lenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz 
odpłatności za posiłki przygotowywane w tych sto-
łówkach, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego Nr 23, poz. 537 z dnia  

25 marca 2008r., Wojewoda Lubuski wydał w dniu 
3 kwietnia 2008r. rozstrzygnięcie nadzorcze, którym 
stwierdził nieważność: § 2 w zakresie „nauczyciele 
oraz pracownicy tej szkoły”, § 3 ust. 2, § 3 ust. 3  
w zakresie „oraz uiszczonych przez nauczycieli i pra-
cowników”, § 3 ust. 3 pkt 4 przedmiotowej uchwały. 

2. Obwieszczenie podlega publikacji w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

Wojewoda Lubuski 
Helena Hatka 

 
=================================================================================== 
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OBWIESZCZENIE 
WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 
z dnia 17 czerwca 2008r. 

 
Na podstawie art. 13 pkt 2 w związku z pkt 10 
ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych 
(t. j. Dz. U. z 2007r. Nr 68, poz. 449) ogłaszam, co 
następuje: 

1. W stosunku do uchwały Rady Gminy Prze-
wóz Nr XV/89/08 z dnia 11 marca 2008r. w sprawie 
ustalenia zasad korzystania ze stołówek zorgani-
zowanych w przedszkolach i szkołach, dla których 
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organem prowadzącym jest Gmina Przewóz, opu-
blikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubuskiego Nr 34, poz. 713 z dnia 16 kwietnia 2008r., 
Wojewoda Lubuski wydał w dniu 16 kwietnia 2008r. 
rozstrzygnięcie nadzorcze, którym stwierdził nie-
ważność: § 2 ust. 1 pkt 2, § 3 ust. 2, § 3 ust. 3 w za-
kresie „i 2”, § 3 ust. 4 w zakresie „lub pracownika 
szkoły lub przedszkola uprawnionego do korzysta-
nia z posiłku w stołówce szkolnej”, § 3 ust. 5 w za-
kresie zdania pierwszego w części dotyczącej „lub 
pracownika szkoły lub przedszkola uprawnionego 

do korzystania z posiłku w stołówce szkolnej” oraz 
w zakresie zdania drugiego w części dotyczącej „lub 
pracownika szkoły lub przedszkola uprawnionego 
do korzystania z posiłku w stołówce szkolnej” 
przedmiotowej uchwały. 

2. Obwieszczenie podlega publikacji w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

Wojewoda Lubuski 
Helena Hatka 

 
=================================================================================== 
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OBWIESZCZENIE 
WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 
z dnia 17 czerwca 2008r. 

 
Na podstawie art. 13 pkt 2 w związku z pkt 10 
ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych 
(t. j. Dz. U. z 2007r. Nr 68, poz. 449) ogłaszam, co 
następuje: 

1. W stosunku do uchwały Rady Miejskiej w Ośnie 
Lubuskim Nr XIII/104/08 z dnia 16 kwietnia 2008r. 
w sprawie likwidacji filii Zespołu Szkół Publicznych 
w Radachowie, opublikowanej w Dzienniku Urzę-

dowym Województwa Lubuskiego Nr 45, poz. 852  
z dnia 8 maja 2008r., Wojewoda Lubuski wydał  
w dniu 21 maja 2008r. rozstrzygnięcie nadzorcze, któ-
rym stwierdził nieważność przedmiotowej uchwały. 

2. Obwieszczenie podlega publikacji w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

Wojewoda Lubuski 
Helena Hatka 
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