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1) prowadzić zarejestrowaną działalnoċć gospo-
darczą w zakresie prowadzenia grzebowisk i/lub 
spalarni zwłok zwierzćcych i ich czćċci; 

2) posiadać tytuł prawny do dysponowania tere-
nem, na którym prowadzona ma być działal-
noċć, o której mowa w pkt 1; 

3) posiadać pozwolenie na użytkowanie budynku 
lub obiektu budowlanego na cel objćty przed-
miotem zezwolenia lub inny stosowny doku-
ment okreċlony przepisami ustawy z dnia 
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. 
Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.); 

4) prowadzić ww. działalnoċć w miejscu ogrodzo-
nym; 

5) posiadać ċrodki niezbćdne do grzebania zwłok 
zwierzćcych i ich czćċci; 

6) posiadać ċrodki niezbćdne do dezynfekcji zwłok 
zwierzćcych i ich czćċci przed zagrzebaniem; 

7) posiadać urządzenia i ċrodki techniczne umoż-
liwiające spalanie zwłok zwierzćcych i ich czć-
ċci; 

8) posiadać ċrodki do przechowywania bądź gro-
madzenia odpadów powstałych w procesie 
spalania bądź posiadać umowć gwarantującą 
odbiór bądź pisemne oċwiadczenie o gotowo-
ċci do odbioru odpadów powstałych w proce-
sie spalania; 

9) dysponować pojazdem przystosowanym do 
transportu zwłok zwierzćcych i ich czćċci; 

10) dysponować chłodnią do czasowego przetrzy-
mywania zwłok zwierzćcych. 

11) złożyć do Burmistrza Strzelec Krajeĉskich 
wniosek o udzielenie zezwolenia, zawierający 
dane okreċlone w art. 8 ustawy o utrzymaniu 
czystoċci i porządku w gminach oraz potwier-
dzający spełnienie wymagaĉ zawartych w ni-
niejszej uchwale. 

2. Powyższe wymagania powinny zostać po-
twierdzone nastćpującymi dokumentami: 

1) aktualne zaċwiadczenie o wpisie w ewidencji 
działalnoċci gospodarczej lub odpis Krajowego 
Rejestru Sądowego; 

2) dokument potwierdzający tytuł prawny do dys-
ponowania ċrodkami transportu przeznaczo-
nymi do przewozu zwierząt; 

3) umowa o ċwiadczenie usług, jeżeli takowe były 
ċwiadczone przez przedsićbiorcć w innej gmi-
nie przed złożeniem wniosku o wydanie zezwo-
lenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi 
zwierzćtami, prowadzenia schronisk dla bez-
domnych zwierząt, a także grzebowisk; 

4) dokument wskazujący na prawo władania tere-
nem, na którym ma być prowadzona działal-
noċć np. wyciąg z ksićgi wieczystej, akt nota-
rialny, umowa dzierżawy, umowa użyczenia, 
umowa użytkowania, umowa najmu; 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza sić Burmi-
strzowi Strzelec Krajeĉskich. 

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

 Przewodniczący Rady  
Krzysztof Grochala 
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UCHWAŁA NR IV/26/11 

 RADY GMINY GÓRZYCA 

 

 z dnia 28 stycznia 2011r. 
  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Górzyca w obrębach 
Górzyca, Spudłów i Laski Lubuskie 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, 
poz. 717 z późn. zm.), w związku z uchwałą  
Nr XXX/183/09 Rady Gminy Górzyca z dnia 4 wrze-
ċnia 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Górzyca w obrćbach Górzyca, Spudłów 
i Laski Lubuskie, po stwierdzeniu, że nie narusza on 
ustaleĉ Studium uwarunkowaĉ i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy Górzyca 
(uchwała Nr XXXIII/236/06 Rady Gminy Górzyca  

z dnia 8 sierpnia 2006r.) Rady Gminy Górzyca 
uchwala sić co nastćpuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Uchwala sić miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Górzyca w obrćbach 
Górzyca, Spudłów i Laski Lubuskie. 

2. Załącznikami do uchwały są: 

1) załącznik Nr 1 – stanowiący rysunek planu 
w skali 1: 2000; 
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2) załącznik Nr 2 – stanowiący rozstrzygnićcia do-
tyczące rozpatrzenia uwag wniesionych do pro-
jektu planu: 

3) załącznik Nr 3 – stanowiący rozstrzygnićcia  
o sposobie realizacji zapisanych w planie inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
należą do zadaĉ własnych gminy, oraz zasa-
dach ich finansowania. 

3. Przedmiotem ustaleĉ miejscowego planu jest 
przeznaczenie terenów pod drogć gminną, oraz in-
frastrukturć techniczną dla potrzeb farmy wiatrowej 
zlokalizowanej w obrćbie Radówek. 

§ 2. 1. Ilekroć w ustaleniach niniejszej uchwały 
jest mowa o: 

1) przepisach szczególnych – należy rozumieć 
przepisy aktualne w momencie uchwalania ni-
niejszej uchwały, przepisy prawne z aktami wy-
konawczymi, normy branżowe, oraz ogranicze-
nia w dysponowaniu terenem wynikające 
z prawomocnych decyzji administracyjnych; 

2) rysunku planu – należy przez to rozumieć gra-
ficzny zapis planu stanowiący załącznik Nr 1 do 
uchwały; 

3) granicy planu – należy przez to rozumieć linić 
ograniczającą obszar planu; 

4) terenie – należy przez to rozumieć obszar, wy-
znaczony liniami rozgraniczającymi, oraz ozna-
czony odpowiednim symbolem; 

5) przeznaczeniu terenów – należy przez to rozu-
mieć takie przeznaczenie, które powinno prze-
ważać na danym terenie, wyznaczonym liniami 
rozgraniczającymi w sposób okreċlony ustale-
niami planu; 

6) pasie drogowym – należy przez to rozumieć 
wydzielony liniami granicznymi grunt wraz 
z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, 
w którym jest zlokalizowana droga, oraz obiek-
ty budowlane i urządzenia techniczne związane 
z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą 
ruchu, a także urządzenia związane z potrzeba-
mi zarządzania drogą. W pasie drogowym mo-
gą znajdować sić urządzenia infrastruktury 
technicznej nie związane z funkcją komunika-
cyjną drogi; 

7) strefie technicznej ochronnej – należy przez to 
rozumieć pas terenu wzdłuż sieci i urządzeĉ in-
frastruktury technicznej, w którym obowiązują 
ograniczenia w zagospodarowaniu okreċlone 
w ustaleniach planu i przepisach szczególnych; 

8) ładzie przestrzennym – należy przez to rozu-
mieć takie ukształtowanie przestrzeni, które 
tworzy harmonijną całoċć oraz uwzglćdnia 
w uporządkowanych relacjach wszelkie uwa-
runkowania i wymagania funkcjonalne, spo-
łeczno-gospodarcze, ċrodowiskowe, kulturowe 
oraz kompozycyjno-estetyczne. 

§ 3. 1. Nastćpujące oznaczenia graficzne na ry-
sunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 

1) granice obszaru objćtego planem; 

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-
czeniu, lub różnych zasadach zagospodarowa-
nia; 

3) symbole okreċlające podstawowe przeznacze-
nie terenów; 

4) strefy techniczne ochronne; 

5) wielkoċci wymiarowe. 

2. Pozostałe, nie wymienione w ust. 1 elementy 
rysunku planu, jak np. treċć podkładu mapowego 
mają charakter informacyjny lub orientacyjny i nie 
są ustaleniami planu. 

Rozdział 2 

Ustalenia ogólne 

§ 4. 1. Ustala sić nastćpujące przeznaczenie te-
renów: 

1) KDG – tereny dróg gminnych; 

2) R – tereny rolne; 

3) ZL – tereny lasów; 

4) KT – teren leċny do prowadzenia drogi i infra-
struktury technicznej; 

5) E – strefy techniczne ochronne napowietrznych 
linii elektroenergetycznych 15kV. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego. Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego zostały okreċlone w Rozdziale 3 
„Przepisy szczegółowe”. 

3. Zasady ochrony ċrodowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego: 

1) W obszarze objćtym planem miejscowym nie 
wystćpują tereny objćte ochroną krajobrazową 
i Natura 2000. Nie wystćpują strefy ochronne 
ujćć wód, obszary ochronne zbiorników wód 
ċródlądowych, obszary narażone na niebezpie-
czeĉstwo powodzi. Drogi gminne mają na-
wierzchnić gruntową przepuszczająca wody 
deszczowe do gruntu. Nie przewiduje sić na 
obszarze planu wykonania placów, parkingów. 
Realizacja ustaleĉ planu nie zakłóci krajobrazu 
kulturowego. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

1) W przypadku natrafienia podczas prac ziem-
nych na obiekt o cechach zabytku, przerwać 
prace, zabezpieczyć znaleziony przedmiot i nie-
zwłocznie powiadomić o znalezisku organ 
ochrony zabytków lub Wójta Gminy Górzyca; 

2) Na obszarze objćtym planem nie wystćpują 
stanowiska archeologiczne i dobra kultury 
współczesnej. 

5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych. Na terenie objćtym pla-
nem miejscowym nie wystćpują przestrzenie pu-
bliczne. 

6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudo-
wy, oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
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budowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywno-
ċci zabudowy: W obszarze planu miejscowego nie 
bćdzie wystćpowała zabudowa. Przedmiotem planu 
jest układ komunikacyjny i infrastruktura techniczna. 

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych 
na podstawie odrćbnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a także narażonych na niebezpieczeĉ-
stwo powodzi, oraz zagrożonych osuwaniem sić 
mas ziemnych. Na terenie objćtym opracowaniem 
nie wystćpują tereny górnicze, a także tereny nara-
żone na niebezpieczeĉstwo powodzi i osuwania sić 
mas ziemnych. 

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoċci objćtych planem miejsco-
wym: 

1) nie wystćpuje potrzeba dokonywania scaleĉ 
nieruchomoċci; 

2) dopuszcza sić wydzielenie działek; 

3) dopuszcza sić podziały geodezyjny gruntów. 

9. Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy: W obszarze terenu 1KT wystćpuje 
ograniczenie w zakresie użytkowania leċnego pole-
gające na zakazie zalesiania wyznaczonego terenu. 
Wyznaczony pas przeznaczony jest na utrzymanie 
istniejącej drogi leċnej z dopuszczeniem prowadze-
nia infrastruktury technicznej w tym kabli elektro-
energetycznych i ċwiatłowodowych dla potrzeb ze-
społu elektrowni wiatrowych w obrćbie miejscowo-
ċci Radówek. Na pozostałych obszarach planu 
utrzymuje sić dotychczasowe użytkowanie bez 
ograniczeĉ. 

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dopuszcza sić przebudowć, remont, lub ułoże-
nie w ziemi istniejącej sieci elektroenergetycz-
nej; 

2) dopuszcza sić budowć i rozbudowć sieci tele-
komunikacyjnej; 

3) korekty istniejących pasów drogowych dróg 
gminnych do 5,0m za wyjątkiem pasów dro-
gowych położonych w sąsiedztwie terenów le-
ċnych; 

4) budowć, przebudowć, remont istniejących 
dróg gminnych; 

5) budowć sieci infrastruktury technicznej w ob-
szarze planu miejscowego. 

11. Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i użytkowania terenów: 

1) do czasu realizacji ustaleĉ niniejszej uchwały, 
dopuszcza sić dotychczasowy sposób użytko-
wania i zagospodarowania terenu; 

 

 

 

Rozdział 3 

Ustalenia szczegółowe 

§ 5. 1. Zasady zagospodarowania terenów ozna-
czonych na rysunku planu symbolami: 1KDG, 4KDG, 
5KDG – tereny dróg gminnych. 

1) Ustala sić: 

a) utrzymanie dróg gminnych, 

b) nawierzchnia drogi gruntowa, 

c) przebiegi napowietrznych linii elektroenerge-
tycznych 15kV wraz z strefami technicznymi 
ochronnymi. W strefie technicznej ochronnej 
obowiązek uzgadniania z właċcicielem linii 
wszelkich inwestycji, prac budowlanych  
i zmian sposobu zagospodarowania terenu 
w tym nasadzeĉ zieleni wysokiej; 

2) Dopuszcza sić: 

a) budowć, przebudowć, remont drogi, 

b) korektć przebiegu drogi w granicach do 
5,0m, 

c) zmianć klasy i kategorii drogi, 

d) poszerzenie szerokoċci pasa drogowego do 
15,0m, 

e) ustawianie tablic drogowych, 

f) prowadzenie infrastruktury technicznej w pa-
sie drogowym, 

g) wykonanie zjazdów, 

h) wycinkć drzew i krzewów, 

i) zmianć nawierzchni drogi, 

j) remont, przebudowć, rozbudowć linii elek-
troenergetycznych 15kV, 

k) ułożenie w ziemi kabli elektroenergetycznych 
15kV na warunkach właċciciela sieci, 

l) podział geodezyjny. 

2. Zasady zagospodarowania terenów oznaczo-
nych na rysunku planu symbolami: 2KDG, 11KDG, 
12KDG, 13KDG, 14KDG – tereny dróg gminnych. 

1) Ustala sić: 

a) budowć dróg gminnych, 

b) nawierzchnia drogi gruntowa, 

c) szerokoċć pasa drogowego min. 10,0m, 

d) utrzymuje sić przebieg istniejącej napo-
wietrznej (teren 2KDG) i kablowej linii tele-
komunikacyjnej; 

2) Dopuszcza sić: 

a) przebudowć, remont drogi, 

b) zmianć kategorii i klasy drogi, 

c) poszerzenie szerokoċci pasa drogowego do 
15,0m, 

d) ustawianie tablic drogowych, 
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e) prowadzenie infrastruktury technicznej 
w pasie drogowym, 

f) wycinkć drzew i krzewów, 

g) wykonanie zjazdów, 

h) zmianć nawierzchni drogi, 

i) budowć, remont, przebudowć, rozbudowć 
lub likwidacjć napowietrznej linii telekomu-
nikacyjnej, 

j) podział geodezyjny. 

3. Zasady zagospodarowania terenów oznaczo-
nych na rysunku planu symbolami: 3KDG, 8KDG, 
9KDG, 10KDG – tereny dróg gminnych. 

1) Ustala sić: 

a) utrzymanie dróg gminnych, 

b) nawierzchnia dróg gruntowa; 

2) Dopuszcza sić: 

a) przebudowć, remonty dróg, 

b) zmianć kategorii i klasy dróg, 

c) ustawianie tablic drogowych, 

d) prowadzenie infrastruktury technicznej w pa-
sach drogowych, 

e) wycinkć drzew i krzewów, 

f) wykonanie zjazdów, 

g) zmianć nawierzchni dróg, 

h) ułożenie w ziemi kabli elektroenergetycznych 
15kV na warunkach właċciciela sieci, 

i) podział geodezyjny 

4. Zasady zagospodarowania terenów oznaczo-
nych na rysunku planu symbolami: 6KDG, 7KDG – 
tereny dróg gminnych. 

1) Ustala sić: 

a) utrzymanie dróg gminnych, 

b) nawierzchnia dróg gruntowa, 

c) strefć techniczną ochronną linii napowietrz-
nej elektroenergetycznej 15kV. W strefie 
technicznej ochronnej obowiązek uzgadnia-
nia z właċcicielem linii wszelkich inwestycji, 
prac budowlanych i zmian sposobu zago-
spodarowania terenu w tym nasadzeĉ zieleni 
wysokiej; 

2) Dopuszcza sić: 

a) przebudowć, remonty dróg, 

b) zmianć kategorii i klasy dróg, 

c) ustawianie tablic drogowych, 

d) prowadzenie infrastruktury technicznej w pa-
sach drogowych, 

e) wycinkć drzew i krzewów, 

f) wykonanie zjazdów, 

g) zmianć nawierzchni drogi, 

h) podział geodezyjny. 

5. Zasady zagospodarowania terenów oznaczo-
nych na rysunku planu symbolami: 1R, 2R, 3R, 4R, 
5R, 6R, 7R, 8R – tereny rolne. 

1) Ustala sić: 

a) dotychczasowe użytkowanie terenów jako 
uprawy rolnicze, 

b) przebieg napowietrznej linii elektroenerge-
tycznej 15kV wraz ze strefą techniczną 
ochronną (tereny oznaczone symbolami: (1R, 
3R). W strefie technicznej ochronnej obowią-
zek uzgadniania z właċcicielem linii wszelkich 
inwestycji, prac budowlanych i zmian sposo-
bu zagospodarowania terenu w tym zalesieĉ 
i nasadzeĉ zieleni wysokiej, 

c) przebieg napowietrznej linii telekomunika-
cyjnej (tereny oznaczone symbolami 5R,7R); 

2) Dopuszcza sić: 

a) prowadzenie infrastruktury technicznej, 

b) korektć dróg gminnych oznaczonych symbo-
lami: 1KDG, 2KDG, 

c) remont, przebudowć, rozbudowć napo-
wietrznej linii telekomunikacyjnej, 

d) likwidacjć linii napowietrznej telekomunika-
cyjnej, 

e) remont, przebudowć, rozbudowć napo-
wietrznej linii elektroenergetycznej 110kV 
wraz z ustaleniem nowych stref technicznych 
ochronnych, 

f) podział geodezyjny. 

6. Zasady zagospodarowania terenów oznaczo-
nych na rysunku planu symbolami: 1ZL, 3ZL – tere-
ny leċne. 

1) Ustala sić: 

a) sposób użytkowania – utrzymanie dotych-
czasowe użytkowania terenu, jako terenu 
przeznaczonego do prowadzenia gospodarki 
leċnej, 

b) utrzymanie przebiegu napowietrznej linii te-
lekomunikacyjnej; 

2) Dopuszcza sić: 

a) przebudowć, remont, rozbudowć linii napo-
wietrznej telekomunikacyjnej, 

b) likwidacjć linii napowietrznej telekomunika-
cyjnej. 

7. Zasady zagospodarowania terenów oznaczo-
nych na rysunku planu symbolami: 2ZL, 4ZL, 5ZL – 
tereny leċne. 

1) Ustala sić: 

a) sposób użytkowania – utrzymanie dotych-
czasowe użytkowania terenu, jako terenu 
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przeznaczonego do prowadzenia gospodarki 
leċnej, 

b) utrzymanie przebiegu napowietrznej linii 
elektroenergetycznej 15kV wraz z strefą tech-
niczną ochronną; 

2) Dopuszcza sić: 

a) przebudowć, remont, rozbudowć linii napo-
wietrznej elektroenergetycznej 15kV wraz  
z ustaleniem nowych stref technicznych 
ochronnych. 

8. Zasady zagospodarowania terenów oznaczo-
nych na rysunku planu symbolami: 6ZL, 7ZL, 8ZL, 
9ZL, 10ZL, 11ZL, 12ZL, 13ZL, 14ZL, 15ZL, 16ZL, 17ZL 
– tereny leċne. 

1) Ustala sić: utrzymanie dotychczasowe użytko-
wania terenu, jako terenu przeznaczonego do 
prowadzenia gospodarki leċnej. 

9. Zasady zagospodarowania terenu oznaczone-
go na rysunku planu symbolem: 1KT – teren pasa 
technicznego infrastruktury komunikacyjnej 
i technicznej. 

1) Ustala sić: 

a) sposób użytkowania – teren leċny, 

b) szerokoċć pasa technicznego – 6,0m, 

2) Dopuszcza sić: 

a) prowadzenie infrastruktury technicznej,  
w tym sieci elektroenergetycznych i ċwiatło-
wodowych dla potrzeb zespołu elektrowni 
wiatrowych; 

b) przebieg drogi leċnej łączącej tereny ozna-
czone symbolami 7 KDG z 8 KDG, 

c) utwardzenie drogi – nawierzchnia przepusz-
czalna wody deszczowe do grunt; 

3) Zakazuje sić: zalesiania terenu pasa technicz-
nego. 

10. Zasady zagospodarowania terenów ozna-
czonych na rysunku planu symbolami: E1, E2 – stre-
fy techniczne ochronne linii elektroenergetycznych 
napowietrznych ċredniego napićcia 15kV. 

1) Ustala sić: 

a) utrzymanie przebiegu linii elektroenerge-
tycznych napowietrznych ċredniego napićcia 
15kV wraz ze strefą techniczną ochronną. 
Strefa techniczna ochronna o szerokoċci po 
12,5m po obu stronach linii, stanowi strefć 
ograniczeĉ w sposobie użytkowania, 

b) w strefie technicznej ochronnej obowiązek 
uzgadniania z właċcicielem linii wszelkich 
inwestycji, prac budowlanych i zmian sposo-
bu zagospodarowania terenu w tym zalesieĉ 
i nasadzeĉ zieleni wysokiej; 

2) Dopuszcza sić: 

a) przebudowć, remont linii elektroenergetycz-
nych, 

b) ułożenie linii elektroenergetycznych w ziemi. 

Rozdział 4 

Ustalenia końcowe 

§ 6. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 oraz art. 36 
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala sić jed-
norazową opłatć od wzrostu wartoċci nieruchomo-
ċci w wysokoċci 10%. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi 
Gminy Górzyca. 

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

Przewodniczący Rady 
Krzysztof Bańka 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Lubuskiego Nr 26 – 2705 –                                                   Poz. 549 
 

Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr IV/26/11 

Rady Gminy Górzyca 

z dnia 28 stycznia 2011r. 

 
 

  



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Lubuskiego Nr 26 – 2706 –                                             Poz. 549, 550 
 

Załącznik Nr 2 

do uchwały Nr IV/26/11 

Rady Gminy Górzyca 

z dnia 28 stycznia 2011r. 
 

ROSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA 
UWAG 

Do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Górzyca w obrćbach Górzy-
ca, Spudłów i Laski Lubuskie. Uwag nie wniesiono.  

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3 

do uchwały Nr IV/26/11 

Rady Gminy Górzyca 

z dnia 28 stycznia 2011r. 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE DOT. SPOSOBU REALIZACJI 
I FINANSOWANIA ZAPISANYCH W PLANIE 

INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ 

WŁASNYCH GMINY 

Do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Górzyca w obrćbach Górzy-
ca, Spudłów i Laski Lubuskie. Gmina Górzyca nie 
poniesie żadnych kosztów związanych z realizacją 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej. 
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UCHWAŁA NR VI/27/11 

 RADY GMINY W SANTOKU 

 

 z dnia 17 lutego 2011r. 
  

w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu 

przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011 

 
Na podstawie art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia  
24 kwietnia 2003r. o działalnoċci pożytku publiczne-
go i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 234,  
poz. 1536) Rada Gminy Santok uchwala:  

Tytuł I 

Program współpracy z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu 

ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie na rok 2011r. 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Program niniejszy obejmuje współpracć 
z organizacjami pozarządowymi wymienionymi 
w art. 3 ust. 2 oraz osobami prawnymi i jednostkami 
organizacyjnymi działającymi na podstawie przepi-
sów o stosunku Paĉstwa do Koċcioła Katolickiego 
w RP, o stosunku Paĉstwa do innych koċciołów 
i związków wyznaniowych, stowarzyszeniami jedno-
stek samorządu terytorialnego, spółdzielniami so-
cjalnymi oraz spółkami akcyjnymi i spółkami 
z ograniczoną odpowiedzialnoċcią oraz klubami 
sportowymi, bćdącymi spółkami działającymi na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 
1996r. o kulturze fizycznej wymienionymi w art. 3 
ust. 3 z wyłączeniem instytucji i organizacji okreċlo-
nych w ustawie o działalnoċci pożytku publicznego 
i o wolontariacie, zwanej dalej (PPiW) 

§ 2. Ilekroć w programie jest mowa o : 

 ustawie – rozumie sić przez to ustawć 
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalnoċci 
pożytku publicznego i o wolontariacie  
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), 

 gminie – rozumie sić gminć Santok, 

 podmiotach programu – rozumie sić przez 
to organizacje pozarządowe i inne pod-
mioty prowadzące działalnoċć pożytku pu-
blicznego, o których mowa w art. 3 usta-
wy, 

 dotacji – rozumie sić przez to dotacjć 
w rozumieniu art. 221 ustawy o finansach 
publicznych, 

 konkursie – rozumie sić przez to otwarty 
konkurs ofert, o których mowa w art. 13 
ustawy, 

 trybie pozakonkursowym – rozumie sić 
przez tryb okreċlony w art. 19a ustawy, 

 kryteriach wyboru – rozumie sić przez to 
kryteria oceny okreċlone w art. 15 ustawy 
o działalnoċci pożytku publicznego i o wo-
lontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. 
zm.), 

 komisji konkursowej – rozumie sić przez to 
komisjć okreċloną w art. 15 ust. 2a, 2b, 2d 
oraz 2e ustawy. 

 

 


