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Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXXVIII/272/09 

Rady Gminy Kłodawa 
z dnia 2 września 2009r. 

Rozstrzygnięcie 
dotyczące sposobu realizacji i finansowania zadań 
własnych gminy z zakresu infrastruktury technicz-

nej w obszarze objętym zmianą miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa 

dla miejscowości Wojcieszyce 

W obszarze objętym zmianą planu nie występują 

zadania własne gminy z zakresu infrastruktury tech-
nicznej. 

Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr XXXVIII/272/09 

Rady Gminy Kłodawa 
z dnia 2 września 2009r. 

Rozstrzygnięcie 
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Kłodawa dla miejscowości Wojcieszyce 

Uwag nie wniesiono. 
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UCHWAŁA NR XXVIII/273/09 

 RADY GMINY KŁODAWA 

 

 z dnia 2 września 2009r. 
  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa dla 
miejscowości Kłodawa przy ul. Gorzowskiej  

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jed-
nolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z później-
szymi zmianami), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717  
z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Nr XI/54/07 
Rady Gminy Kłodawa z dnia 25 kwietnia 2007r.  
i uchwałą Nr XIX/127/08 Rady Gminy Kłodawa  
z dnia 13 lutego 2008r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Kłodawa przy ul. Gorzow-
skiej dla działek Nr 27/7, 27/75, 28 i 27/39 uchwala 
się, co następuje: 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Kłodawa dla miej-
scowości Kłodawa przy ul. Gorzowskiej, stanowiący 
w granicach działek Nr ewid. 27/7 i 27/75 zmianę 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Kłodawa uchwalonego uchwałą  
Nr XXXIV/316/02 Rady Gminy Kłodawa z dnia  
22 maja 2002r. w sprawie miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego w obrębie Kłodawa – 
gmina Kłodawa – zwany dalej planem, stwierdzając 
jednocześnie jego zgodność ze studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Kłodawa. 

2. Plan, o którym mowa w ust. 1 składa się z czę-
ści tekstowej zawartej w § 2, 3 i 4, rysunku planu 
w skali 1:1000 – stanowiącego załącznik Nr 1 do 
niniejszej uchwały, rozstrzygnięcia o sposobie reali-
zacji zadań własnych gminy w zakresie infrastruktu-
ry technicznej – stanowiącego załącznik Nr 2 do ni-
niejszej uchwały oraz rozstrzygnięcia o sposobie 
rozpatrzenia zgłoszonych uwag do planu – stano-
wiącego załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.  

 

Ustalenia ogólne planu 

§ 1. 1. Przedmiotem ustaleń planu są: 

1) teren cmentarza – oznaczony symbolem ZC; 

2) teren urządzeń sportowych – oznaczony sym-
bolem US; 

3) teren urządzeń komunikacji i parkingów – 
oznaczony symbolem KS; 

4) teren dojazdowej drogi publicznej – oznaczony 
symbolem KDD; 

5) tereny dróg pieszo – jezdnych – oznaczone 
symbolem KDX. 

2. Następujące oznaczenia graficzne w rysunku 
planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 

1) granice obszaru objętego planem; 

2) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie 
użytkowania i przeznaczenia; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

4) granice historycznej części cmentarza; 

5) granice oddziaływania cmentarzy; 

6) linie pasów technologicznych sieci elektroener-
getycznych i pasa ochronnego gazociągu; 

7) podstawowe przeznaczenia poszczególnych te-
renów oznaczone odpowiednim symbolem; 

8) wielkości wymiarowe. 

3. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego, ochrony środowiska, przyrody, kra-
jobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego  
i zabytków oraz zasad kształtowania przestrzeni pu-
blicznych – ustala się: 
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1) przeznaczenie poszczególnych terenów, linie 
rozgraniczające tereny o różnych funkcjach, raz 
nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie 
z oznaczeniami w rysunku planu; 

2) obowiązek: 

a) ochrony konserwatorskiej istniejącego 
cmentarza komunalnego w obrębie północ-
nej (historycznej) części działki Nr 28 w za-
kresie: starodrzewia; kompozycji przestrzen-
nej, w tym w zakresie czytelnego układu 
rozplanowania osi komunikacyjnych; miejsc 
pochówków; historycznego ogrodzenia kwa-
ter rodzinnych; historycznych krzyży oraz 
pomników nagrobnych, 

b) każdorazowego zawiadamiania Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków i Wójta gmi-
ny Kłodawa o przypadkach odkrycia 
w trakcie prowadzenia robót ziemnych 
przedmiotu mogącego być zabytkiem, po 
uprzednim wstrzymaniu wszelkich prac mo-
gących uszkodzić lub zniszczyć odkryty 
przedmiot oraz zabezpieczeniu go i miejsca 
jego odkrycia przy użyciu dostępnych środ-
ków, 

c) podwyższenia poziomu terenu cmentarza  
w obrębie jego strefy „d” do postulowanej 
rzędnej 53,0m n.p.m. w celu zapewnienia 
odpowiedniego dla cmentarzy poziomu wód 
gruntowych, 

d) każdorazowego zawiadamiania Wojewody 
Lubuskiego w przypadkach odkrycia w trak-
cie prowadzenia robót ziemnych kopalnych 
szczątków roślin lub zwierząt, 

e) wprowadzenia zieleni izolacyjnej wzdłuż 
granic, szczególnie części północnej, terenu 
1ZC oraz terenu 2US – wg oznaczenia w ry-
sunku planu; w formie szpaleru jedno lub 
wielorzędowego o wysokości nie mniejszej 
niż 3,0m, z zastosowaniem gatunków zimo-
zielonych, a ponadto o szerokości min. 0,6m 
w terenie 6KDX wzdłuż granicy z istniejącym 
czynnym cmentarzem, 

f) opracowania szczegółowej inwentaryzacji 
stanu istniejącego historycznej części cmen-
tarza w obrębie strefy „b” przed uruchomie-
niem cmentarza do nowych pochówków; 

3) zakaz: 

a) lokalizacji w obszarze objętym planem wież 
telefonii komórkowej oraz elektrowni wia-
trowych, 

b) lokalizacji zabudowy z przeznaczeniem na 
stały pobyt ludzi w obrębie pasów technolo-
gicznych istniejących napowietrznych linii 
elektroenergetycznych 15kV, 110kV, 220kV  
i 400kV oraz pasa ochronnego gazociągu  
DN 250 – według oznaczenia graficznego  
w rysunku planu. 

4. Ustalenia dotyczące sposobów zagospodaro-
wania terenów lub obiektów podlegających ochro-
nie na podstawie odrębnych przepisów. 

W obszarze objętym planem nie występują tereny 
górnicze ani przestrzenie narażone na niebezpie-
czeństwo powodzi bądź osuwania się mas ziem-
nych. 

5. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad  
i warunków scalania i podziału nieruchomości.  

1) dopuszcza się możliwość łączenia i podziału 
nieruchomości w obrębie terenu 2US; 

2) wyklucza się możliwość łączeń i podziałów nie-
ruchomości w obrębie terenów: 1ZC, 3KS, 
4KDD, 5KDX oraz 6KDX.  

6. Ustalenia w zakresie komunikacji. 

Ustala się: 

1) obsługę komunikacyjną obszaru objętego pla-
nem poprzez: 

a) układ istniejących ulic osiedlowych, w tym 
ul.: Klonową, Olchową i Jaworową, 

b) dojazd do północnej części terenu 1ZC – wg 
oznaczenia w rysunku planu, 

c) dotychczasowy dojazd – dojście piesze  
z ul. Gorzowskiej do istniejącego cmentarza 
poprzez teren 5KDX i 3KS, 

d) planowany dojazd – dojście piesze z ul. Go-
rzowskiej do strefy nowego cmentarza po-
przez tereny: 5KDX, 3KS i 6KDX; 

2) obowiązek: 

a) zapewnienia lokalizacji niezbędnej ilości 
miejsc parkingowych w obrębie strefy „c” 
terenu 1ZC, dla obsługi jego północnej czę-
ści, 

b) zapewnienia możliwości sytuowania w ob-
rębie terenów komunikacji, podziemnych, 
sieciowych systemów infrastruktury tech-
nicznej.  

7. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicz-
nej. 

Ustala się: 

1) zaopatrzenie w wodę – z istniejącej sieci wodo-
ciągowej na warunkach zarządcy tej sieci; 

2) odprowadzanie ścieków sanitarnych (w przy-
padku zaistnienia takiej potrzeby) – do osie-
dlowego systemu kanalizacji sanitarnej po jego 
wykonaniu na warunkach zarządcy tego syste-
mu; 

3) odprowadzanie wód deszczowych – po-
wierzchniowe do gruntu oraz docelowo do sys-
temu kanalizacji deszczowej na warunkach za-
rządcy tego systemu; 

4) zaopatrzenie w gaz – z istniejącego osiedlowe-
go systemu gazyfikacji przewodowej na warun-
kach zarządcy tej sieci; 

5) zaopatrzenie w energię elektryczną (dla zapo-
trzebowanej orientacyjnie mocy ok. 200kW) –  
z systemu sieci niskiego napięcia zasilanego  
z istniejącej stacji transformatorowej 15/0,4kV 
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Kłodawa – Leśna S-1899 z dopuszczeniem bu-
dowy nowej stacji transformatorowej 15/0,4kV 
– na warunkach zarządcy tego systemu; 

6) w zakresie elektroenergetycznych sieci przesy-
łowych:  

a) wyznacza się pasy technologiczne wzdłuż 
istniejących w obszarze objętym planem 
elektroenergetycznych linii przesyłowych  
o napięciach 220kV relacji Krajnik – Gorzów 
Wlkp. i 400kV relacji Plewiska – Krajnik  
o szerokości: 

- 70,0m (35,0m od osi linii w obu kierun-
kach – dla linii 220kV), 

- 80,0m (po 40,0m od osi linii w obu kie-
runkach – dla linii 400kV),  

w obrębie których: 

- nie należy lokalizować budynków miesz-
kalnych lub innych przeznaczonych na 
pobyt ludzi. W indywidualnych przypad-
kach odstępstwa od tej zasady może 
udzielić właściciel linii, na warunkach 
przez siebie określonych, 

- należy uzgadniać warunki lokalizacji 
wszelkich obiektów z właścicielem linii, 

- nie należy sadzić roślinności wysokiej 
pod linią, w odległości po 20m od osi li-
nii w obu kierunkach dla linii 400kV i po 
16,5m od osi linii w obu kierunkach dla 
linii 220kV, 

- teren w pasie technologicznym linii nie 
może być kwalifikowany jako teren zwią-
zany z działalnością gospodarczą (prze-
syłową) właściciela linii, 

- wszelkie zmiany w kwalifikacji terenu  
w obrębie pasa technologicznego i w je-
go bezpośrednim sąsiedztwie powinny 
być zaopiniowane przez właściciela linii, 

- zalesienia terenów rolnych w pasie tech-
nologicznym mogą być przeprowadzone 
w uzgodnieniu z właścicielem linii, 

- lokalizacja budowli zawierających mate-
riały niebezpieczne pożarowo, stacji pa-
liw i stref zagrożonych wybuchem oraz 
konstrukcji wysokich w bezpośrednim 
sąsiedztwie pasów technologicznych 
wymaga uzgodnienia z właścicielem li-
nii, 

b) dopuszcza się w obszarze objętym planem: 

- możliwość eksploatacji i modernizacji 
elektroenergetycznych linii przesyłowych 
220kV i 400kV oraz możliwość odbudowy, 
rozbudowy, przebudowy i nadbudowy 
istniejących linii oraz linii zmodernizowa-
nych; 

9) w zakresie elektroenergetycznej sieci dystrybu-
cyjnej – wyznacza się pasy technologiczne 
wzdłuż elektroenergetycznej linii o napięciu 

110kV oraz 15kV o szerokościach odpowiednio 
36,0m (po 18,0m w obie strony od osi tej linii) 
oraz 15,0m (po 7,5m w obie strony od osi tej li-
nii), w obrębie których obowiązuje zakaz lokali-
zacji budynków przeznaczonych na stały pobyt 
ludzi; 

10) w zakresie sieci gazowej wysokiego ciśnienia 
wyznacza się pas ochronny wzdłuż gazociągu 
wysokiego ciśnienia DN 250 – relacji OC Bar-
nówko – EC Gorzów Wlkp. o szerokości 30,0m 
(po 15,0m na obie strony od osi tego gazocią-
gu), w obrębie którego obowiązuje zakaz lokali-
zacji budynków przeznaczonych na stały pobyt 
ludzi; 

11) zaopatrzenie w energię cieplną obiektów tego 
wymagających – z własnych, lokalnych źródeł  
z zaleceniem wykorzystania energii elektrycznej 
lub gazu; 

12) obsługę w zakresie telekomunikacji – na wa-
runkach operatora wybranego systemu telefo-
nii przewodowej lub komórkowej; 

13) sposób usuwania odpadów komunalnych –  
w ramach obowiązującego w gminie systemu. 

Ustalenia dla poszczególnych terenów 

§ 3. 1. Teren 1ZC – teren cmentarza 

Ustala się: 

8) linie rozgraniczenia terenu – wg oznaczenia 
graficznego w rysunku planu; 

9) ochronę konserwatorską historycznej części 
cmentarza zawartej w strefie funkcjonalnej „b” 
na warunkach określonych w § 2 ust. 3 pkt 2a; 

10) cztery strefy funkcjonalne terenu: 

a) strefa istniejącego, czynnego cmentarza 
komunalnego – oznaczona symbolem „a”, 

b) strefa historycznej części nieczynnego cmen-
tarza – oznaczona symbolem „b”,  

c) strefa lokalizacji parkingów na samochody 
osobowe z zielenią towarzyszącą, zlokalizo-
wana w północnej części terenu – oznaczona 
symbolem „c”, 

d) strefa zasadnicza nowego cmentarza – ozna-
czona symbolem „d”; 

11) obowiązek: 

a) zapewnienia warunków wynikających z prze- 
pisów szczególnych dotyczących cmentarzy, 

b) wyznaczenia sektora dla pochówków po-
kremacyjnych, 

c) wprowadzenia zieleni izolacyjnej wzdłuż 
granic stref „c” i „d” cmentarza w sposób 
określony w rysunku planu oraz w § 2 ust. 3 
pkt 2e, 

d) kompleksowego opracowania projektowego 
zagospodarowania terenu nowego cmenta-
rza (strefy „c” i „d”) przed rozpoczęciem je-
go eksploatacji, 
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e) wprowadzenia w obrębie strefy „d” zieleni 
urządzonej z zastosowaniem gatunków zi-
mozielonych, podkreślających przyjęty układ 
przestrzenny, w powiązaniu ze strefami 
cmentarza już istniejącego (strefy „a” i „b”), 

f) podwyższenia poziomu terenu cmentarza  
w obrębie jego strefy „d”, o którym mowa  
w § 2 ust. 3 pkt 2c, 

g) szczegółowej inwentaryzacji, o której mowa 
w § 2 ust. 3 pkt 2f, 

h) oczyszczenia historycznej części cmentarza 
w obrębie strefy „b” z samosiewów oraz 
uporządkowania terenu, w tym również  
w zakresie elementów architektury nagrob-
nej oraz cięć pielęgnacyjnych drzewostanu; 

12) zalecenie połączenia pieszego terenów obec-
nego cmentarza komunalnego z planowanym 
w północnej części nowym terenem cmentarza 
poprzez historyczną część nieczynnego cmenta-
rza, 

13) dopuszczenie lokalizacji: 

a) kaplicy cmentarnej oraz symboli kultu reli-
gijnego, takich jak: krzyże, rzeźby, figury itp.,  
w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwato-
rem Zabytków, w odniesieniu do strefy „b”, 

b) usług towarzyszących – związanych z obsłu-
gą cmentarza w zakresie handlu kwiatami, 
zniczami itp. – w rejonie wjazdu północnego; 

14) dopuszczenie utwardzenia nawierzchni ścieżek  
i głównej osi alejowej, materiałem o fakturze  
i kolorystyce zbliżonej do naturalnych materia-
łów; 

15) wysokość kaplicy cmentarnej – do 8,0m z wy-
mogiem stosowania dachów wysokich o na-
chyleniach od 20o do 60o, krytych dachówką ce-
ramiczną lub blachą miedzianą oraz wykończe-
nia elewacyjnego z zastosowaniem cegły lub li-
cówki klinkierowej; 

16) dojazd do terenu: 

a) na zasadach dotychczasowych w odniesie-
niu do cmentarza istniejącego, 

b) do części północnej cmentarza z istniejącej 
drogi gminnej Nr ewid. 27/34 – według do-
jazdu oznaczonego w rysunku planu oraz od 
strony południowej poprzez teren 6KDX; 

17) ogrodzenie: 

a) w granicach nowego cmentarza – ażurowe 
do wysokości 1,8m z zastosowaniem cegły 
klinkierowej (cokołu i filary) wraz zalecanymi 
stalowymi przęsłami ozdobnymi (np. kuty-
mi), 

b) w granicach istniejącego cmentarza – 
utrzymanie ogrodzenia dotychczasowego  
z zaleceniem docelowej przebudowy według 
ustaleń ppkt a; 

18) zaopatrzenie w wodę – z istniejącego wodocią-
gu poprzez jego rozbudowę; 

19) oświetlenie terenu – z istniejącego systemu 
poprzez rozbudowę sieci kablowej NN oraz za-
stosowanie opraw typu parkowego; 

20) usuwanie odpadów stałych – w ramach gmin-
nego systemu utylizacji odpadów; 

21) dopuszczenie pochówków w obrębie historycz-
nej części cmentarza w uzgodnieniu z Woje-
wódzkim Konserwatorem Zabytków oraz po 
spełnieniu warunku szczegółowej inwentaryza-
cji, o której mowa w § 2 ust. 3 pkt 2f; 

22) zakazy i ograniczenia, o których mowa w § 2 
ust. 7 pkt od 6 do 8. 

2. Teren 2US – teren urządzeń sportowych 

Ustala się: 

1) linie rozgraniczenia terenu oraz nieprzekraczal-
ne linie zabudowy – według oznaczenia gra-
ficznego w rysunku planu; 

2) dopuszczenie:  

a) lokalizacji zabudowy związanej z funkcją te-
renu, takiej jak: szatnie, magazyny na sprzęt, 
sanitariaty itp., 

b) lokalizacji zabudowy systemowej dotyczącej 
urządzeń boiskowych, w tym systemu „OR-
LIK – 2012. Moje boisko.”, 

c) możliwości budowy słupowej lub typu kio-
skowego stacji transformatorowej 15/0,4kV 
w zależności od zapotrzebowania mocy; 

3) wysokość zabudowy – do 6,0m liczona od po-
ziomu istniejącego terenu do najwyższego 
elementu konstrukcyjnego zabudowy z wymo-
giem zastosowania dachów wysokich o nachy-
leniach od 25o do 40o, krytych dachówką cera-
miczną lub blachą dachówkopodobną z wyłą-
czeniem zabudowy systemowej, o której mowa 
w pkt 2b; 

4) obowiązek wprowadzenia zieleni izolacyjnej 
wzdłuż granicy wschodniej terenu – według 
oznaczenia graficznego w rysunku planu oraz 
na warunkach określonych w § 2 ust. 3 pkt 2e, 
w celu wyizolowania terenu od przyległej od 
strony wschodniej funkcji mieszkaniowej; 

5) dojazd do terenu – z przyległych dróg oraz te-
renu 3KS; 

6) ogrodzenie terenu – do wysokości 1,50m z wy-
kluczeniem ogrodzeń pełnych, betonowych, 
żelbetowych i drewnianych, z dopuszczeniem 
stosowania ogrodzeń wyższych w obrębie stre-
fy boiskowej, wynikającej z wymogów np. sys-
temu „ORLIK – 2012. Moje boisko.”; 

7) obsługę w zakresie infrastruktury technicznej – 
wg zasad określonych w § 2 ust. 7.  

3. Teren 3KS – teren urządzeń komunikacji i par-
kingów 

Ustala się: 

1) linie rozgraniczenia terenu – według oznaczenia 
graficznego w rysunku planu; 
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2) obowiązek zapewnienia: 

a) przejazdów pomiędzy ul. Olchową, a dro-
gami pieszo-jezdnymi 5KDX i 6KDX, 

b) możliwości wbudowywania systemów sie-
ciowych infrastruktury technicznej; 

3) obowiązek utwardzenia terenu. 

4. Teren 4KDD – teren drogi publicznej 

Ustala się: 

1) linie rozgraniczenia terenu – według oznaczenia 
graficznego w rysunku planu,; 

2) klasę drogi – droga dojazdowa o szerokości  
w liniach rozgraniczenia min. 10,0m; 

3) utwardzenie jezdni o szerokości min. 5,0m; 

4) odprowadzenie wód deszczowych i roztopo-
wych – według ustaleń zawartych w § 2 ust. 7 
pkt 3; 

5) dopuszczenie: 

a) jednostronnego chodnika od strony 
wschodniej, 

b) możliwości wbudowywania dodatkowych 
systemów sieciowych infrastruktury tech-
nicznej. 

5. Tereny 5KDX i 6KDX – tereny dróg pieszo – 
jezdnych 

Ustala się: 

1) linie rozgraniczenia terenów – według oznacze-
nia graficznego w rysunku planu; 

2) przeznaczenie terenów: 

a) 5KDX – dotychczasowy dojazd i dojście  
z ul. Gorzowskiej, 

b) 6KDX – dodatkowy dojazd i dojście do czę-
ści północnej cmentarza; 

3) utwardzenie – o szerokości: 

a) w terenie 5KDX – na całej szerokości, 

b) w terenie 6KDX – min. 3,0m; 

4) dopuszczenie możliwości wbudowywania sys-
temów sieciowych infrastruktury technicznej; 

5) obowiązek wprowadzenia zwartego szpaleru 
zieleni izolacyjnej z zastosowaniem gatunków 
zimozielonych o szerokości min. 0,6m w terenie 
6KDX wzdłuż granicy z istniejącym czynnym 
cmentarzem; 

6) odprowadzenie wód deszczowych i roztopo-
wych – według ustaleń zawartych w § 2 ust. 7 
pkt 3. 

§ 4. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia  
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, ustala się jednorazową opłatę od 
wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 1%. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXIV/316/02 Rady 
Gminy Kłodawa z dnia 22 maja 2002r. w zakresie 
objętym niniejszą uchwałą. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Kłodawa. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni 
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Andrzej Legan 
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Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr XXXVIII/273/09 

Rady Gminy Kłodawa 

z dnia 2 września 2009r. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Lubuskiego Nr 109 – 5661 –                                          Poz. 1462,1463 
 

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXXVIII/273/09 

Rady Gminy Kłodawa 

z dnia 2 września 2009r. 
 

Rozstrzygnięcie 
dotyczące sposobu realizacji i finansowania zadań 
własnych gminy z zakresu infrastruktury technicz-
nej w obszarze objętym miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego gminy Kłodawa dla 

miejscowości Kłodawa przy ul. Gorzowskiej 

W obszarze objętym planem nie występują za-
dania własne gminy z zakresu infrastruktury tech-

nicznej. 

Załącznik Nr 3 

do uchwały Nr XXXVIII/273/09 

Rady Gminy Kłodawa 

z dnia 2 września 2009r. 
 

Rozstrzygnięcie 
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Kłodawa dla miejscowości Kłodawa przy  

ul. Gorzowskiej 

Uwag nie wniesiono. 
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UCHWAŁA NR XXIV/198/09 

 RADY GMINY BOBROWICE  

 

 z dnia 11 września 2009r. 
  

w sprawie  opłat za świadczenia prowadzonego przez Gminę Bobrowice przedszkola publicznego 

 
Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 
1991r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004r. 
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i art. 40 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
uchwala się co następuje: 

§ 1. Ustala się opłaty ponoszone przez rodziców 
lub opiekunów prawnych dziecka za świadczone 
przez przedszkola publiczne w Gminie Bobrowice 
usługi: 

1) opłata obejmująca  zajęcia przekraczające pod-
stawę programową, 

2) opłata za wyżywienie dziecka, tzn. koszt surow-
ca do sporządzenia posiłków. 

§ 2. 1. Opłata, o której mowa w §1 pkt 1 wynosi: 

1) 20zł (dwadzieścia złotych) miesięcznie – język 
niemiecki, 

2) 20zł (dwadzieścia złotych) miesięcznie - zajęcia 
logopedyczne, 

3) 25zł (dwadzieścia pięć złotych) miesięcznie – 
gimnastyka korekcyjna, 

4) 80zł (osiemdziesiąt złotych) miesięcznie – za 
pobyt w placówce powyżej pięciu godzin 
dziennie. 

2. Opłata, o której mowa w ust. 1 ulega podwo-
jeniu w przypadku przyjęcia do przedszkola publicz-
nego w Gminie Bobrowice dzieci spoza obwodu. 

§ 3. Opłata za wyżywienie podlega zwrotowi do-
piero po upływie trzech kolejnych (następujących po 

sobie) uprzednio zgłoszonych, dni nieobecności 
dziecka  w przedszkolu. 

§ 4. 1. Opłaty, o których mowa w § 1 ponoszą 
rodzice lub opiekunowie prawni dziecka niezależnie 
od obecności dziecka w placówce, z góry do dnia  
15 każdego miesiąca w kasie przedszkola.  

2. Brak wpłaty w w/w terminie powoduje od-
mowę świadczenia przez przedszkole usług, o któ-
rych mowa w § 1, aż do momentu uregulowania 
zaległości. 

3. W indywidualnych, uzasadnionych i udoku-
mentowanych przypadkach dyrektor może umorzyć 
lub przesunąć termin płatności. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXIII/195/09 Rady 
Gminy Bobrowice z dnia 14 lipca 2009r. w sprawie 
ustalenia opłat za świadczenia prowadzonego przez 
Gminę Bobrowice przedszkola publicznego. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Bobrowice, dyrektorom Przedszkola Samo-
rządowego w Bobrowicach oraz Zespołu Szkół Sa-
morządowych w Dychowie. 

§ 7. Zobowiązuje się dyrektorów przedszkoli pu-
blicznych do zapoznania rodziców z treścią niniejszej 
uchwały, za pisemnym potwierdzeniem tego faktu. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 paź-
dziernika 2009r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

Przewodnicząca Rady 
Mariola Szajek 
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