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UCHWAŁA NR XXXVI/453/2009 

 RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE  

 z dnia 30 paŝdziernika 2009r. 

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia miasta Gubina, 
terenu położonego w obrębie ulic: II Armii Wojska Polskiego, Budziszyńskiej, Kołłątaja i Alei Łużyckich 

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 póŝn. 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 póŝn. zm.), Uchwały Nr X/100/2007 Rady 
Miejskiej w Gubinie z dnia 9 sierpnia 2007r. w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
Śródmieścia miasta Gubina, oraz Uchwały  
Nr XX/260/2008 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia  
26 czerwca 2008r. w sprawie zmiany uchwały  
Nr X/100/2007 z dnia 9 sierpnia 2007r., Rada Miejska 
w Gubinie uchwala, co następuje: 

Rozdział I 

Przepisy ogólne  

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego Śródmieścia miasta Gubi-
na, terenu połoşonego w obrębie ulic: II Armii Woj-
ska Polskiego, Budziszyńskiej, Kołłątaja i Alei Łuşyc-
kich, po stwierdzeniu zgodności przyjętych rozwią-
zań z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego miasta Gu-
bina (uchwała Nr LV/294/08 Rady Miejskiej w Gubi-
nie z dnia 18 czerwca 1998r).  

2. Plan obejmuje obszar połoşony w rejonie ulic: 
ul. II Armii Wojska Polskiego, ul. Budziszyńskiej,  
ul. Kołłątaja i ul. Alei Łuşyckich, oznaczony na za-
łączniku nr 1 do niniejszej uchwały.  

3. Załącznikami do uchwały są:  

1)  załącznik nr 1 – rysunek planu w skali 1:1000;  

2)  załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie roz-
patrzenia uwag do projektu planu miejscowe-
go;  

3)  załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie re-
alizacji zapisanych w planie miejscowym inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
naleşą do zadań własnych gminy, oraz zasa-
dach ich finansowania zgodnie z przepisami  
o finansach publicznych.  

4. Przedmiotem planu miejscowego jest prze-
znaczenie terenów pod zabudowę usługową, han-
dlową, turystyczną i mieszkaniową, wraz z niezbęd-
ną infrastrukturą.  

§ 2. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:  

1) przepisach szczególnych – naleşy przez to ro-
zumieć przepisy ustaw, wraz z aktami wyko-
nawczymi;  

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

3) granicy planu – naleşy przez to rozumieć linię 
ograniczającą obszar planu;  

4) przeznaczeniu terenu – naleşy przez to rozu-
mieć funkcje przypisane do terenu wyznaczo-
nego liniami rozgraniczającymi;  

5) dopuszczalnym poziomie hałasu i drgań – nale-
şy przez to rozumieć dopuszczalne poziomy ha-
łasu w środowisku określone w przepisach 
szczególnych;  

6) terenie – naleşy przez to rozumieć obszar  
o określonym rodzaju uşytkowania wyznaczony 
na rysunku planu liniami rozgraniczającymi  
i oznaczony symbolem;  

7) powierzchni zabudowy – naleşy przez to rozu-
mieć powierzchnię terenu zajętą przez budynek 
w stanie wykończonym, określony w Polskiej 
Normie i w innych przepisach szczególnych;  

8) powierzchni utwardzonej – naleşy przez to ro-
zumieć obszar nie zajęty pod budynki i nie sta-
nowiący powierzchni biologicznie czynnej  
np. chodniki, miejsca postojowe;  

9) powierzchni terenu biologicznie czynnej – nale-
şy przez to rozumieć grunt rodzimy, a takşe 
50% sumy powierzchni tarasów i stropoda-
chów o powierzchni nie mniejszej niş 10,0m² 
urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na 
podłoşu zapewniającym im naturalną wegeta-
cję, określona w „Rozporządzeniu Ministra In-
frastruktury w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usy-
tuowanie” i w innych przepisach szczególnych;  

10) pasie drogowym – naleşy przez to rozumieć 
wydzielony liniami granicznymi grunt wraz  
z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią,  
w którym są zlokalizowane droga, oraz obiekty 
budowlane i urządzenia techniczne związane  
z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą 
ruchu, a takşe urządzenia związane z potrzeba-
mi zarządzania drogą;  

11) obowiązującej linii zabudowy – naleşy przez to 
rozumieć linię, na której ustala się nakaz lokali-
zacji jednej ze ścian zewnętrznych budynku  
i której nie moşe przekroczyć şaden element 
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budynku z wyjątkiem elementów budynku, któ-
re wyszczególnione są w przepisach szczegól-
nych;  

12) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleşy przez 
to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku pla-
nu, której nie moşe przekroczyć şaden element 
budynków z wyjątkiem elementów budynku, 
które wyszczególnione są w przepisach szcze-
gólnych;  

13) rewaloryzacja – naleşy przez to rozumieć cało-
kształt działań konserwatorskich mających na 
celu przywrócenie zabytkom pełnych wartości 
historycznych i architektonicznych, przy jedno-
czesnym nadaniu im nowych programów uşyt-
kowych i właściwych wartości techniczno-
uşytkowych;  

14) zabudowa postindustrialna – naleşy przez to 
rozumieć zabudowę obszaru cywilizacyjnego 
właściwą produkcyjnej aktywności człowieka 
realizowanej w określonym czasie, miejscu  
i przestrzeni, świadkiem której pozostają m.in. 
właściwe dla epoki cywilizacji industrialnej bu-
dowle techniczne, budynki produkcyjne, roz-
wiązania przestrzenne słuşące komunikacji  
i procesom technologicznym, infrastruktura 
techniczna obszaru etc. Jako zabudowę postin-
dustrialną przyjęto budynki oznaczone na ry-
sunku planu literami : A, B, C, D, E;  

15) krajobraz kulturowy – naleşy przez to rozumieć 
fizyczne wyraşenie kultury ludzkiej na po-
wierzchnię Ziemi, łączący elementy środowiska 
przyrodniczego i kulturowego. Krajobraz kultu-
rowy jest wynikiem przekształcenia krajobrazu 
naturalnego przez grupę lub kilka grup kultu-
rowych i nakładania elementów kulturowych 
róşnego wieku;  

16) obiektach małej architektury – naleşy przez to 
rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:  

a)  posągi, wodotryski i inne obiekty architektu-
ry ogrodowej,  

b)  uşytkowe słuşące rekreacji codziennej  
i utrzymaniu porządku określone w przepi-
sach szczególnych;  

17) ogrodzeniu aşurowym – naleşy przez to rozu-
mieć ogrodzenie, które powinno być aşurowe 
co najmniej powyşej 0,50m od poziomu terenu. 
Łączna ilość prześwitów (otworów), umoşliwia-
jąca naturalny przepływ powietrza, powinna 
wynosić co najmniej 25% powierzchni aşurowej 
części ogrodzenia między słupami.  

§ 3. 1. Następujące oznaczenia przedstawione na 
rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami pla-
nu:  

1)  granica obszaru objętego planem;  

2)  linie rozgraniczające tereny o róşnym przezna-
czeniu lub róşnych zasadach zagospodarowa-
nia;  

3)  obowiązujące linie zabudowy;  

4)  nieprzekraczalne linie zabudowy;  

5)  oznaczenia przeznaczenia terenów.  

2. Pozostałe oznaczenia przedstawione na ry-
sunku planu mają charakter informacyjny.  

Rozdział II 

Ustalenia ogólne  

§ 4. Ogólne zasady zagospodarowania terenów:  

1. Ustala się następujące przeznaczenie terenów:  

1)  1U – teren zabudowy o funkcji usługowo-
handlowej z dopuszczeniem funkcji turystycz-
nej;  

2)  1U,MW – teren zabudowy o funkcji usługowo-
handlowej z dopuszczeniem funkcji turystycz-
nej i mieszkaniowej wielorodzinnej;  

3)  2U,MW – teren zabudowy o funkcji usługowo-
handlowej z dopuszczeniem funkcji turystycz-
nej i mieszkaniowej wielorodzinnej;  

4)  1KDL – teren drogi gminnej klasy lokalnej;  

5)  1KDW; 2KDW; 3KDW – tereny dróg wewnętrz-
nych;  

6)  1TU; 2TU; 3TU – tereny przeznaczone pod par-
kingi;  

7)  Kp – teren przeznaczony pod ciąg pieszy;  

8)  1Ei – teren istniejącej stacji transformatorowej;  

9)  1Ep; 2Ep – tereny pod lokalizację projektowa-
nych stacji transformatorowych 15/04 kV.  

2. Ustala się następujące zasady kształtowania 
zabudowy i zagospodarowania terenów:  

1)  projektowaną zabudowę naleşy lokalizować 
zgodnie z wyznaczonymi liniami zabudowy 
określonymi na rysunku planu;  

2)  dopuszcza się budowę, przebudowę, remonty 
istniejącej zabudowy;  

3)  uwzględnienie potrzeb osób niepełnospraw-
nych w trakcie budowy, przebudowy, remontu 
budynków, oraz urządzeń komunikacyjnych;  

4)  zagospodarowanie istniejących i projektowa-
nych układów komunikacyjnych wymaga za-
chowanie warunków przeciwpoşarowych.  

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego polegające na:  

1)  dopuszczalny poziom hałasu i drgań jak dla te-
renów zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej i zamieszkania zbiorowego;  

2)  ochronie krajobrazu kulturowego ze szczegól-
nym zwróceniem uwagi na krajobraz wzdłuş li-
nii brzegowej rz. Nysa Łuşycka oraz od strony 
ul. Budziszyńskiej;  

3)  odprowadzeniu ścieków komunalnych i wód 
opadowych z całego obszaru objętego planem 
do miejskiej kanalizacji sanitarnej;  

4)  zaopatrzeniu terenów zabudowanych i przezna-
czonych do zabudowy w sieć wodociągową;  
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5)  zakazie stosowania urządzeń nie spełniających 
wymogów ochrony środowiska;  

6)  zachowaniu objętej ochroną zieleni naturalnej, 
w tym istniejącego drzewostanu, jeşeli przepisy 
szczegółowe nie stanowią inaczej;  

7)  prowadzona działalność na terenie objętym 
planem nie moşe powodować pogorszenia się 
komfortu şycia mieszkańców, będących w za-
sięgu bezpośrednim lub pośrednim oddziały-
wania przedmiotowych zmian.  

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków, oraz dóbr kultury współczesnej polegające 
na:  

1)  wpisie do rejestru zabytków zespołu urbani-
styczno-krajobrazowego miasta Gubina nieru-
chomości, na której połoşone są obiekty ozna-
czone na planie literami: A, B, C, D, E;  

2)  wprowadzeniu wymogu konsultowania  
i uzgadniania z Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków wszelkich działań w zakresie:  

a)  budowy nowych obiektów kubaturowych,  

b)  wyburzeń obiektów istniejących,  

c)  przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, re-
montów, a takşe zmiany funkcji obiektów 
wyszczególnionych w rejestrze zabytków, 
zmian historycznie kształtowanych wnętrz 
urbanistycznych,  

d)  realizacji kolorystycznych, wprowadzanie 
małej architektury, oświetlenia, zmiany na-
wierzchni;  

3)  w przypadku ujawnienia podczas robót budow-
lanych i ziemnych przedmiotu, który posiada 
cechy zabytku, naleşy:  

a)  niezwłocznie zawiadomić Prezydenta Miasta, 
oraz organ Słuşby Ochrony Zabytków,  

b)  zabezpieczyć odkryty przedmiot,  

c)  wstrzymać roboty mogące go uszkodzić lub 
zniszczyć do czasu wydania przez Konserwa-
tora Zabytków odpowiednich zarządzeń.  

5. Zasady wynikające z parametrów kształtowa-
nia zabudowy, oraz zagospodarowania terenu. Za-
sady zostały uregulowane w Rozdziale 2.  

6. Szczegółowe zasady i warunki podziału nieru-
chomości objętych planem zostały uregulowane  
w Rozdziale 2.  

7. Zasady przebudowy, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:  

1)  obsługa komunikacyjna terenu:  

a)  ustala się obsługę komunikacyjną terenów 
od wyznaczonych na rysunku planu dróg  
o ile ustalenia szczegółowe nie precyzują in-
aczej. Parametry dróg, ich kategorie, oraz 
klasy podano w Rozdziale 2,  

b)  dopuszcza się lokalizowanie w pasach dro-
gowych urządzeń budowlanych, oraz budow-
li związanych z obsługą komunikacji,  

c)  dopuszcza się prowadzenie ciągów pieszo-
rowerowych,  

d)  dopuszcza się ustawienia nośników rekla-
mowych i informacyjnych w pasach drogo-
wych za zgodą zarządcy drogi;  

e)  obsługa terenów odbywa się za pomocą 
drogi gminnej klasy lokalnej oznaczonej 
symbolem 1KDL, dróg wewnętrznych ozna-
czonych 1KDW, 2KDW, 3KDW, oraz z ulic 
przyległych do terenu objętego planem,  

f)  miejsca parkingowe zabezpieczyć w grani-
cach własnej działki;  

2)  obsługa terenu w sieć infrastruktury technicz-
nej:  

a)  ustala się prowadzenie sieci uzbrojenia pod-
ziemnego w liniach rozgraniczających dróg, 
oraz na terenach właściciela działki,  

b)  ustala się, şe w przypadku prowadzenia ro-
bót ziemnych związanych z budową lub 
przebudową, nieczynne sieci uzbrojenia 
technicznego naleşy zdemontować,  

c)  zabrania się na obszarze planu realizacji na-
ziemnych sieci uzbrojenia technicznego z wy-
jątkiem oświetlenia i przyłączy o charakterze 
czasowym;  

2a)  obsługa terenu w sieć wodociągową:  

a)  zaopatrzenia terenu w wodę dla celów byto-
wych, oraz przeciwpoşarowych z ogólnodo-
stępnej sieci wodociągowej,  

b)  dopuszcza się budowę rozdzielczej sieci wo-
dociągowej w układach pierścieniowych,  

c)  dopuszcza się wydzielenie pasów technicz-
nych dla prowadzenia sieci poza ciągami 
komunikacyjnymi;  

2b)  w zakresie odprowadzenia ścieków komu-
nalnych:  

a)  ustala się budowę rozdzielczego systemu ka-
nalizacji sanitarnej i deszczowej,  

b)  ustala się odprowadzenie ścieków do miej-
skiej sieci kanalizacji sanitarnej,  

c)  ustala się prowadzenie sieci na ścieki komu-
nalne w pasach drogowych, oraz na terenach 
właściciela działki za jego zgodą,  

d)  dopuszcza się budowę lokalnych przepom-
powni ścieków zlokalizowanych na terenach 
właściciela działki,  

e)  dopuszcza się remont, przebudowę i budowę 
nowych odcinków sieci;  

2c)  w zakresie odprowadzenia wód opadowych  
i roztopowych:  
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a)  ustala się budowę rozdzielczego systemu 
sieci ścieków komunalnych i sieci wód opa-
dowych i roztopowych,  

b)  ustala się odprowadzenie wód deszczowych  
i roztopowych do miejskiej sieci kanalizacji 
deszczowej,  

c)  ustala się obowiązek oczyszczenia wód desz-
czowych i roztopowych odprowadzanych  
z terenów zanieczyszczonych określonych  
w przepisach szczególnych,  

d)  dopuszcza się budowę zbiornika retencyjne-
go na działce własnej inwestora,  

e)  ustala się prowadzenie sieci na wody desz-
czowe i roztopowe w pasach drogowych, 
oraz na terenach właściciela działki za jego 
zgodą,  

f)  dopuszcza się budowę separatorów i lokal-
nych przepompowni na wody opadowe i roz-
topowe na działce właściciela,  

g)  dopuszcza się remont, przebudowę i budowę 
nowych odcinków sieci;  

2d)  w zakresie sieci gazowej:  

a)  ustala się prowadzenie sieci gazowej w li-
niach rozgraniczających dróg, oraz na tere-
nach właściciela działki,  

b)  dopuszcza się dostawy gazu z sieci gazowej 
średniego i niskiego ciśnienia,  

c)  dopuszcza się budowę rozdzielczej sieci ga-
zowej średniego i niskiego ciśnienia;  

2e)  w zakresie sieci elektroenergetycznych:  

a)  ustala się zasilanie terenu objętego planem  
z projektowanych stacji transformatorowych 
15/04kV znajdujących się w obszarze planu, 
oraz poza obszarem plan,  

b)  ustala się zasilanie terenu z linii średniego  
i niskiego napięcia,  

c)  ustala się prowadzenie kablowych sieci elek-
troenergetycznych średniego i niskiego na-
pięcia połoşonych w ziemi w pasach drogo-
wych oraz na terenach właściciela działki,  

d)  dopuszcza się budowę stacji transformato-
rowej na działce inwestora,  

e)  dopuszcza się likwidację istniejącej stacji 
transformatorowej połoşonej na terenie 
1U,MW;  

2f)  w zakresie zaopatrzenia w ciepło:  

a)  ustala się podłączenie budynków do istnieją-
cych ŝródeł ciepła,  

b)  stosowanie lokalnych urządzeń grzewczych  
o wysokiej sprawności i niskim stopniu emi-
sji zanieczyszczeń,  

c)  dopuszcza się prowadzenie sieci grzewczych 
w pasach drogowych,  

d)  dopuszcza się prowadzenie sieci grzewczych 
i obiektów, oraz urządzeń z nią związanych 
poza pasami drogowymi, za zgodą właścicie-
la działki, po uzgodnieniu z administratorem 
sieci i pod warunkiem, şe nie zostaną zakłó-
cone podstawowe funkcje tych terenów,  

e)  zakaz prowadzenie sieci grzewczych nad po-
ziomem terenu;  

2g)  w zakresie telekomunikacji :  

a)  ustala się lokalizowanie sieci telekomunika-
cyjnych we wspólnych kanałach zbiorczych 
biegnących w pasach drogowych jak i poza 
pasami, po uzyskaniu zgody właścicieli tere-
nów,  

b)  zakazuje się prowadzenia sieci telekomunika-
cyjnych napowietrznych z wyjątkiem sieci 
wykonanych na okres tymczasowy;  

2h) w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów 
obowiązują zasady określone w odrębnych 
przepisach szczególnych.  

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzenia i uşytkowania terenów. Do-
puszcza się dotychczasowe uşytkowanie terenów do 
czasu rozpoczęcia realizacji ustaleń planu na danym 
terenie.  

9. Obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych 
na własnej działce w ilości:  

1)  nie mniej niş jedno miejsce postojowe na jedno 
mieszkanie;  

2)  nie mniej niş jedno miejsce postojowe na  
35m2 powierzchni uşytkowej dla obiektów han-
dlowych, biurowych, usługowych. Dopuszcza 
się na terenie własnym inwestora budowę ga-
raşu wielopoziomowego do 3-ch kondygnacji 
nadziemnych, jeşeli przepisy szczegółowe nie 
stanowią inaczej.  

Rozdział III 

Przepisy szczegółowe  

§ 5. 1. Określa się następujące przeznaczenia dla 
terenu oznaczonego symbolem: 1U – teren zabudo-
wy o funkcji usługowo - handlowej z dopuszczeniem 
funkcji turystycznej.  

1)  Ustala się :  

a)  obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabu-
dowy,  

b)  powierzchnię zabudowy i powierzchnię 
utwardzoną łącznie max 80% powierzchni 
działki,  

c)  powierzchnię biologicznie czynną min. 20% 
powierzchni działki,  

d)  wytworzenie pierzei wzdłuş obowiązującej li-
nii zabudowy od strony ul. Budziszyńskiej. 
Długość wytworzonej pierzei min. 40% dłu-
gości obowiązującej linii zabudowy,  
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e)  do wykończenia zewnętrznego jako materiału 
licowego naleşy stosować klinkier w ilości 
nie mniej niş 25% powierzchni czystej elewa-
cji. Materiał (klinkier) uzgodnić z Wojewódz-
kim Konserwatorem Zabytków,  

f)  ilość kondygnacji – do dwóch kondygnacji 
nadziemnych,  

g)  dach płaski,  

h)  utrzymanie istniejącej bramy wjazdowej, 
oznaczonej na rysunku planu literą A,  

i)  dojazd od strony drogi 1KDL (ul. Budziszyń-
skiej) i ul. II Armii Wojska Polskiego,  

j)  prowadzenie ciągu pieszo-jezdnego w drodze 
1KDW od strony ul. II Armii Wojska Polskie-
go przez bramę wjazdową do drogi we-
wnętrznej 2KDW,  

k)  prowadzenie ciągu pieszego od strony  
ul. Budziszyńskiej wzdłuş drogi oznaczonej 
2KDW,  

l)  rozbiórkę istniejących budynków, budowli, 
sieci,  

ł)  w przypadku ujawnienia podczas robót bu-
dowlanych i ziemnych przedmiotu, który po-
siada cechy zabytku, naleşy:  

 niezwłocznie zawiadomić Burmistrza Mia-
sta, oraz organ Słuşby Ochrony Zabytków,  

 zabezpieczyć odkryty przedmiot,  

 wstrzymać roboty mogące go uszkodzić 
lub zniszczyć, do czasu wydania przez 
Konserwatora Zabytków odpowiednich za-
rządzeń,  

m)  zapewnienie dla obiektów handlowych 
miejsc postojowych przyjmując 35,0m2 po-
wierzchni sprzedaşowej na 1-no miejsce po-
stojowe. Miejsca postojowe dla terenu 1U 
zabezpieczyć na terenie 1TU,  

n)  przewidzieć miejsce na lokalizację wolnosto-
jących pojemników na odpady stałe;  

2)  Dopuszcza się:  

a)  wykonanie remontu, przebudowy bramy 
wjazdowej w oparciu o dokonane uzgodnie-
nia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabyt-
ków,  

b)  podpiwniczenie projektowanych budynków,  

c)  wykonania górnego naświetla dla projekto-
wanych budynków,  

d)  budowę obiektów małej architektury,  

e)  dojazd dla samochodów dostawczych o na-
cisku do 8 ton na jedną oś do obsługi pawi-
lonu od strony drogi 1KDW lub 2KDW,  

f)  prowadzenie infrastruktury technicznej,  

g)  wycinkę drzew,  

h)  za zgodą Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków sytuowanie wszelkich urządzeń re-

klamowych i wolnostojących tablic informa-
cyjnych związanych z prowadzonymi usłu-
gami na tym terenie;  

3)  Zakazuje się wykonywania ogrodzenia terenu.  

2. Określa się następujące przeznaczenie dla te-
renu oznaczonego symbolem: 1U,MW – teren zabu-
dowy o funkcji usługowo - handlowej z dopuszcze-
niem funkcji turystycznej i mieszkaniowej.  

1)  Ustala się:  

a)  zachowanie budynków zabudowy postindu-
strialnej oznaczonych na rysunku planu lite-
rami: B, C, D, E,  

b)  dla budynków oznaczonych literami B, C, D, 
E utrzymać charakterystyczne dla zabudowy 
postindustrialnej detale architektoniczne jak: 
licowanie ścian zewnętrznych cegłą klinkie-
rową, podział okien, zwieńczenia,  

c)  zachowanie wysokości postindustrialnych 
budynków,  

d)  obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabu-
dowy,  

e)  dojazd na teren od strony: Alei Łuşyckich,  

f)  prowadzenie ciągów pieszych,  

g)  powierzchnię zabudowy i powierzchnię 
utwardzoną łącznie max 85% powierzchni te-
renu,  

h)  powierzchnię biologicznie czynną min. 15% 
powierzchni terenu,  

i)  prowadzenie po terenie sieci technicznych 
związanych z uzbrojeniem terenu,  

j)  zapewnienie miejsc postojowych przyjmując 
35,0m2 powierzchni uşytkowej usługowej na 
1-no miejsce postojowe, oraz 1-no miejsce 
postojowe dla jednego mieszkania, pokoju 
hotelowego. Miejsca postojowe dla terenu 
1U,MW zabezpieczyć na terenach: 2TU, 3TU,  

k)  przewidzieć miejsce na lokalizację wolnosto-
jących pojemników na odpady stałe;  

2)  Dopuszcza się:  

a)  przeprowadzenie remontu, przebudowy lub 
rewaloryzacji budynków postindustrialnych 
pod warunkiem wykonania dokumentacji 
konserwatorskiej w uzgodnieniu z Woje-
wódzkim Konserwatorem Zabytków,  

b)  zmniejszenie ilości kondygnacji do trzech  
w budynku oznaczonym na rysunku planu li-
terą G zlokalizowanym pomiędzy budynkami 
B i D,  

c)  rozbiórkę budynków nie naleşących do zabu-
dowy postindustrialnej,  

d)  zabudowę plombową pomiędzy budynkami 
B i C (oznaczoną na rysunku planu literą F) 
od strony ul. Budziszyńskiej przy spełnieniu 
warunków:  

 ilość kondygnacji trzy,  
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 dach płaski,  

 wysokość kondygnacji jak w budynkach 
przyległych,  

 dopuszcza się wykonanie naświetla gór-
nego w dachu,  

e)  rozbiórkę istniejącego budynku oznaczonego 
literą G i budowę nowego budynku przy 
spełnieniu warunków:  

 ilość kondygnacji trzy,  

 dach płaski,  

 wysokość kondygnacji jak w budynkach 
sąsiednich, przyległych,  

 dopuszcza się wykonanie naświetla gór-
nego w dachu,  

f)  dopuszcza się wykonanie połączenia mostem 
pomiędzy budynkiem G, a budynkiem E na 
wysokości od 1-szego piętra wzwyş,  

g)  likwidację piątej kondygnacji poprzez jej 
otworzenie (usunięcie stropu) z pozostawie-
niem ścian zewnętrznych i niezbędnych ele-
mentów konstrukcyjnych,  

h)  likwidację szybu dŝwigowego zlokalizowane-
go przy budynku oznaczonym literą G,  

i)  wbudowanie stacji transformatorowej w pro-
jektowane lub istniejące budynki,  

j)  rozbiórkę istniejącej stacji transformatoro-
wej,  

k)  za zgoda Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków ustawienie tablic reklamowo - infor-
macyjnych,  

l)  wykonanie połączenia komunikacyjnego  
w formie łączników jedno lub wielopozio-
mowych pomiędzy budynkiem oznaczonym 
literą D i projektowanym budynkiem garaşu 
wielopoziomowego zlokalizowanego na te-
renie 3TU,  

ł)  wykonania na ścianach zewnętrznych bane-
rów reklamowych i elementów metalopla-
styki w porozumieniu z Wojewódzkim Kon-
serwatorem Zabytków,  

m)  podział na działki z moşliwością dostępu kaş-
dej wydzielonej działki do drogi publicznej,  

n)  utrzymanie, przebudowę, rozbudowę anteny 
telefonii cyfrowej zlokalizowanej na kominie 
przy budynku E na warunkach określonych 
przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków,  

o)  wycinkę drzew,  

p)  wykonanie ogrodzenia na granicy terenu 
planu od strony zachodniej. Wysokość ogro-
dzenia do 2,0m. Ogrodzenie aşurowe;  

3)  Zakazuje się wykonywania ogrodzeń od strony 
ul. Budziszyńskiej i od strony terenów: 2TU, 
3TU.  

3. Określa się następujące przeznaczenie dla te-
renu oznaczonego symbolem: 2U,MW – teren zabu-
dowy o funkcji usługowo - handlowej z dopuszcze-
niem funkcji turystycznej i mieszkaniowej.  

1)  Ustala się:  

a)  rozbiórkę istniejących budynków,  

b)  obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabu-
dowy,  

c)  ilość kondygnacji dla nowoprojektowanych 
budynków 3-4 kondygnacje nadziemne,  

d)  dachy płaskie,  

e)  obowiązek wytworzenia pierzei wzdłuş  
ul. Budziszyńskiej na długości wskazanej 
obowiązującej linii zabudowy,  

f)  dojazd na teren od strony ul. Kołłątaja (droga 
3KDW i ul. Budziszyńskiej (droga 1KDL),  

g)  zapewnienie miejsc postojowych przyjmując: 
35m2 powierzchni uşytkowej usługowej na  
1-no miejsce postojowe, oraz 1-no miejsce 
postojowe dla jednego mieszkania,  

h)  powierzchnię zabudowy i powierzchnię 
utwardzoną max do 75% powierzchni działki,  

i)  powierzchnię biologicznie czynną min. 25% 
powierzchni działki,  

j)  w przypadku ujawnienia podczas robót bu-
dowlanych i ziemnych przedmiotu, który po-
siada cechy zabytku, naleşy:  

 niezwłocznie zawiadomić Burmistrza Mia-
sta, oraz organ Słuşby Ochrony Zabytków,  

 zabezpieczyć odkryty przedmiot,  

 wstrzymać roboty mogące go uszkodzić 
lub zniszczyć do czasu wydania przez Kon-
serwatora Zabytków odpowiednich zarzą-
dzeń,  

k)  przewidzieć miejsce na lokalizację wolnosto-
jących pojemników na odpady stałe;  

2)  Dopuszcza się:  

a)  ustawienie tablic reklamowo - informacyj-
nych,  

b)  wykonania górnych naświetli w projektowa-
nych budynkach,  

c)  podział terenu na działki pod warunkiem za-
pewnienia dla kaşdej wydzielonej działki do-
jazdu do drogi publicznej,  

d)  podział terenu na działki pod warunkiem za-
pewnienia dla kaşdej wydzielonej działki do-
jazdu do drogi publicznej,  

e)  wycinkę drzew,  

f)  wykonanie ogrodzenia na granicy terenu 
planu od strony terenów zabudowanych. 
Wysokość ogrodzenia do 2,0m. Ogrodzenie 
aşurowe;  
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3)  Zakazuje się wykonywania ogrodzeń od strony 
ul. Budziszyńskiej i od strony terenu ciągu pie-
szego oznaczone 1Kp.  

4. Określa się następujące przeznaczenie dla te-
renu oznaczonego symbolem: 1KDL – teren drogi 
publicznej lokalnej.  

1)  Ustala się:  

a)  szerokość pasa drogowego 14,0 ÷ 18,0m,  

b)  szerokość jezdni 7,0m;  

2)  Dopuszcza się:  

a)  prowadzenie infrastruktury technicznej,  

b)  prowadzenie ciągów pieszo-rowerowych,  

c)  zmianę klasy i kategorii drogi,  

d)  remont, przebudowę drogi ze zmianą na-
wierzchni,  

e)  ustawienia tablic informacyjnych związanych 
z obsługą komunikacyjną i tablic reklamo-
wych;  

3)  Zakazuje się ustawiania tablic reklamowych.  

5. Określa się następujące przeznaczenie dla te-
renu oznaczonego symbolem: 1KDW – teren drogi 
wewnętrznej.  

1)  Ustala się:  

a)  szerokość pasa drogowego 10,0 – 12,0m,  

b)  szerokość jezdni 6,0 ÷ 7,0m.;  

2)  Dopuszcza się:  

a)  prowadzenie infrastruktury technicznej,  

b)  prowadzenie ciągów pieszo-rowerowych,  

c)  dojazd samochodów dostawczych o nacisku 
do 8 ton na jedną oś do obsługi terenu 1U,  

d)  zmianę klasy i kategorii drogi,  

e)  ustawienia tablic informacyjnych związanych 
z obsługą komunikacyjną i tablic reklamo-
wych.  

6. Określa się następujące przeznaczenie dla te-
renu oznaczonego symbolem: 2KDW – teren drogi 
wewnętrznej.  

1)  Ustala się:  

a)  szerokość pasa drogowego 12,0m,  

b)  szerokość jezdni 6,0 ÷ 7,0m;  

2)  Dopuszcza się:  

a)  prowadzenie infrastruktury technicznej,  

b)  prowadzenie ciągów pieszo-rowerowych,  

c)  dojazd samochodów dostawczych o nacisku 
do 8 ton na jedną oś do obsługi terenu 1U,  

d)  zmianę klasy i kategorii drogi,  

e)  ustawianie tablic informacyjnych związanych 
z obsługą komunikacyjną i tablic reklamo-
wych.  

7. Określa się następujące przeznaczenie dla te-
renu oznaczonego symbolem: 3KDW – teren drogi 
wewnętrznej.  

1)  Ustala się:  

a)  szerokość pasa drogowego – w istniejących 
granicach,  

b)  szerokość jezdni 6,0 ÷ 7,0m, nawierzchnia 
utwardzona;  

2)  Dopuszcza się:  

a)  prowadzenie infrastruktury technicznej,  

b)  prowadzenie ciągów pieszo-rowerowych,  

c)  zmianę klasy i kategorii drogi,  

d)  ustawianie tablic informacyjnych związanych 
z obsługą komunikacyjną i tablic reklamo-
wych.  

8. Określa się następujące przeznaczenie dla te-
renu oznaczonego symbolem: 1TU – teren przezna-
czony pod parking dla potrzeb terenu 1U.  

1)  Ustala się:  

a)  wyznacza się teren pod parking dla obsługi 
terenu 1U,  

b)  wjazd na teren parkingu od strony dróg we-
wnętrznych: 1KDW; 2KDW;  

2)  Dopuszcza się:  

a)  rozbiórkę budynków,  

b)  budowę garaşu wielopoziomowego do 3-ch 
kondygnacji nadziemnych,  

c)  połączenie z parkingiem 2TU,  

d)  prowadzenie infrastruktury technicznej,  

e)  ustawianie tablic informacyjnych związanych 
z obsługą komunikacyjną i tablic reklamo-
wych,  

f)  wykonanie ogrodzenia od strony terenu 2TU,  

g)  budowę stacji transformatorowej.  

9. Określa się następujące przeznaczenie dla te-
renu oznaczonego symbolem: 2TU – teren przezna-
czony pod parking dla potrzeb terenu 1U,MW.  

1)  Ustala się:  

a)  rozbiórkę budynków,  

b)  wyznacza się teren pod parking dla obsługi 
terenu 1U,MW,  

c)  wjazd na teren parkingu od strony dróg we-
wnętrznych: 2KDW i od Alei Łuşyckich,  

d)  pozostawienie frontowej elewacji budynku 
od strony Alei Łuşyckiej;  

2)  Dopuszcza się:  

a)  budowę garaşu wielopoziomowego do 3-ch 
kondygnacji nadziemnych,  

b)  połączenia z parkingiem 1TU,  
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c)  prowadzenie infrastruktury technicznej,  

d)  wykonanie ogrodzenia od strony terenu 2TU,  

e)  budowę stacji transformatorowej,  

f)  ustawianie tablic informacyjnych związanych 
z obsługą komunikacyjną i tablic reklamo-
wych.  

10. Określa się następujące przeznaczenie dla te-
renu oznaczonego symbolem: 3TU – teren przezna-
czony pod parking dla potrzeb terenu 1U,MW.  

1)  Ustala się:  

a)  rozbiórkę budynków,  

b)  wyznacza się teren pod parking dla obsługi 
terenu 1U,MW,  

c)  wjazd na teren parkingu od strony drogi 
1KDL  

2)  Dopuszcza się:  

a)  budowę garaşu wielopoziomowego do  
4-ch kondygnacji nadziemnych i do 1-nej 
kondygnacji podziemnej,  

b)  wykonanie połączenia komunikacyjnego  
w formie łączników jedno lub wielopozio-
mowych pomiędzy budynkiem oznaczonym 
literą D i projektowanym budynkiem garaşu 
wielopoziomowego,  

c)  obsługę terenu 2U,MW,  

d)  prowadzenie infrastruktury technicznej,  

e)  budowę stacji transformatorowej,  

f)  ustawianie tablic informacyjnych związanych 
z obsługą komunikacyjną i tablic reklamo-
wych.  

11. Określa się następujące przeznaczenie dla te-
renu oznaczonego symbolem: 1Kp – teren przezna-
czony pod ciąg pieszy:  

1)  Ustala się:  

a)  szerokość ciągu pieszego 15,0m,  

b)  rozbiórkę istniejących budynków,  

c)  połączenie ciągu pieszego ul. Budziszyńskiej 
z terenami zielonymi połoşonymi przy Alei 
Łuşyckiej;  

d)  nawierzchnia ciągu pieszego przystosowana 
do ruchu pojazdów uprzywilejowanych.  

2)  Zakazuje się wykonania ogrodzeń od strony te-
renów 3TU i 2U/MW.  

12. Określa się następujące przeznaczenie dla te-
renu oznaczonego symbolem: 1Ei – teren lokalizacji 
istniejącej stacji transformatorowej.  

1)  Dopuszcza się likwidację stacji transformato-
rowej.  

13. Określa się następujące przeznaczenie dla te-
renów oznaczonych symbolami: 1Ep, 2Ep – orienta-
cyjne tereny pod lokalizację projektowanych stacji 
transformatorowych.  

1)  Ustala się:  

a)  działkę 6,0x 6,0m dla potrzeb lokalizacji stacji 
transformatorowej;  

2)  Dopuszcza się:  

a)  zmianę lokalizacji działki dla stacji transfor-
matorowej w obszarze terenu,  

b)  wbudowanie stacji transformatorowych  
w istniejące i projektowane budynki,  

c)  ogrodzenie działki w przypadku stacji wolno-
stojących.  

Rozdział IV 

Przepisy końcowe  

§ 6. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala 
się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieru-
chomości w wysokości 30%.  

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Gubina.  

§ 8. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 30 dni 
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego.  

Przewodniczący Rady  
Leszek Ochotny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Lubuskiego Nr 136 – 8123 – Poz. 1886 
 

Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr XXXVI/453/2009 

Rady Miejskiej w Gubinie 

z dnia 30 października 2009r. 
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Załącznik Nr 2 

do uchwały Nr XXXVI/453/2009 

Rady Miejskiej w Gubinie 

z dnia 30 października 2009r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Śródmieścia miasta Gubin obszaru 
połoşonego w obrębie ulic: II Armii Wojska Polskie-
go, Budziszyńskiej, Kołłątaja i Alei Łuşyckich.  

1)  Uwaga wniesiona w dniu 16.09.2009r. przez 
BMB INVEST Sp. z o.o. 62-020 Swarzędz  
ul. Dworcowa 7. Adres do korespondencji:  
66-470 Kostrzyn nad Odrą ul. Sikorskiego 16.  

Wniesiona uwaga porusza 3 zagadnienia.  

Zagadnienia nr 1. i nr 2. dotyczą - ujednolicenia za-
pisów w planie z częścią graficzną.  

Zagadnienie nr 1.  

Dla terenu 1U § 5 ust. 1 pkt 1 j) jest zapis: „prowa-
dzenie ciągu pieszo-jezdnego w drodze 1KDW od 
strony ul. II Armii wojska Polskiego przez bramę 
wjazdową do drogi wewnętrznej 2KDW”, a w części 
graficznej planu ciąg pieszy zaznaczony jest na tere-
nie 1U, obok bramy wjazdowej, tym samym ograni-
czona została moşliwość zabudowy na terenie 1U od 
strony zachodniej. Korekta części graficznej jest tym 
bardziej uzasadniona, iş w § 5 ust. 5 pkt 2 b) dopusz-
cza się prowadzenie ciągów pieszo-rowerowych dla 
terenu oznaczonego symbolem 1KDW, a zapropo-
nowana szerokość jezdni to 6-7m co kompensuje się 
w całości w tym terenie.  

W związku z powyşszym wnosi się o zmianę w za-
łączniku graficznym do projektu planu i dostosowa-
nie jego treści do treści projektu uchwały, tj. przesu-
nięcie oznaczeń ciągu pieszego w drogę 1KDW,  
a w związku z tym przesunięcie równieş nieprzekra-
czalnej linii zabudowy w stronę zachodnią, aş do 
zlicowania jej z zewnętrzną krawędzią bramy prze-
jazdowej  

Rozstrzygnięcie uwagi. Uwaga nieuwzględniona.  

UZASADNIENIE  

W projekcie uchwały przy §5 ust.1, pkt 2, ppkt „j” 
znalazł się zapis dot. dopuszczenia prowadzenia 
ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi oznaczonej 
1KDW. Zapis ciągu pieszego na rysunku planu na 
terenie 1U był związany ze wskazaniem organizacji 
ruchu pieszego dla obsługi obiektu usługowo-
handlowego i nie miał nic wspólnego z ciągiem pie-
szo-rowerowym w drodze 1KDW.  

Propozycja przesunięcia linii zabudowy dla projek-
towanego obiektu usługowo- handlowego na grani-
cę pasa drogowego 1KDW spowoduje zakłócenie 
funkcji drogi 1KDW, poniewaş pas chodnikowy cią-
gu pieszo-rowerowego będzie miał ok. 2,50m szero-

kości, oraz ograniczy wjazdy i wejścia do projekto-
wanego obiektu usługowo-handlowego. Przyjęta 
odległość 5,0 m dla nieprzekraczalnej linii zabudowy 
od pasa drogowego daje min. gwarancję uniknięcia 
w przyszłości nieprzewidzianych problemów.  

Zagadnienie nr 2.  

Dla terenu 2KDW §5 ust.6 pkt 2 b) dopuszcza się 
prowadzenie ciągów pieszo-rowerowych dla terenu 
oznaczonego symbolem 2KDW, tymczasem w części 
graficznej zaproponowano teren drogi wewnętrznej 
2KDW o szerokości 12 m, który ma obejmować dro-
gę o szerokości 6-7 m, a ponadto proponuje się ciąg 
pieszy o szerokości 10m. Takie rozwiązanie jest nie-
uzasadnione zarówno pod względem ekonomicz-
nym jak i pod względem słusznego interesu strony 
jaką w tym przypadku jest właściciel działki 259/20 
dla której zostały wprowadzone powyşsze zapisy, 
poniewaş zapisem w planie zobowiązany jest z wła-
snych środków wybudować drogę, oraz ciąg pieszy 
o szerokości w sumie 22 m, a ponadto w póŝniej-
szym okresie ponosić opłaty związane z podatkiem 
od nieruchomości za budowlę. Takie rozwiązanie 
jest tym bardziej nieuzasadnione, şe doprowadzają-
ca do terenu 1U droga - ulica Budziszyńska, wraz  
z chodnikami nie przekracza 15 m szerokości, nato-
miast teren 2KDW który ma być jedyną drogą we-
wnętrzną ma mieć zgodnie z postanowieniami planu 
szerokość 22 m.  

W związku z powyşszym wnoszę o korektę oznaczeń 
w części graficznej planu, przesunięcie oznaczeń 
ciągu pieszego w ciąg drogi wewnętrznej 2KDW  
w przypadku budynku B na terenie 1U,MW.  

Rozstrzygnięcie uwagi. Uwaga nieuwzględniona.  

UZASADNIENIE  

W projekcie uchwały w §5 ust. 6, pkt 2, ppkt „b” 
znalazł się zapis dot. dopuszczenia prowadzenia 
ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi oznaczonej 
2KDW.  

Zapis ciągu pieszego na rysunku planu na terenie 
1U (tak jak w przypadku dot. drogi 1KDW) był zwią-
zany ze wskazaniem organizacji ruchu pieszego dla 
obsługi obiektu usługowo-handlowego i nie miał nic 
wspólnego z ciągiem pieszo-rowerowym w drodze 
2KDW.  

Propozycja przesunięcia linii zabudowy dla projek-
towanego obiektu usługowo-handlowego na grani-
cę pasa drogowego 2KDW spowoduje zakłócenie 
funkcji drogi 2KDW, poniewaş pas chodnikowy cią-
gu pieszo-rowerowego będzie miał ok. 2,50m szero-
kości.  

Przesunięcie granicy pasa drogowego 2KDW na 
granicę terenu 1U,MW od strony budynku oznaczo-
nego na rysunku planu symbolem B, uniemoşliwi 
wykonanie wejść do budynku B od strony drogi 
2KDW w przypadku wysunięcia ich poza lico budyn-
ku B. 

 

 

 

 

 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Lubuskiego Nr 136 – 8125 – Poz. 1886, 1887 
 
Zagadnienie nr 3.  

Wnioskuję o wprowadzenie zapisu §5 ust.1 pkt 2 e) 
„dopuszcza się dojazd dla samochodów dostaw-
czych o nacisku do 8 ton na jedną oś do obsługi 
pawilonu od strony drogi 1KDW lub 2KDW”. Obec-
ny zapis jest w tym względzie mało precyzyjny  
i moşe prowadzić do róşnych interpretacji z ograni-
czającymi do zatowarowania małymi samochodami 
dostawczymi typu bus włącznie.  

Rozstrzygnięcie uwagi. Uwaga uwzględniona.  

UZASADNIENIE  

Zapisy zostały wprowadzone do ustaleń planu  
w: § 5, ust. 1, pkt 2, ppkt „e”, § 5, ust. 5, pkt 2,  
ppkt „c”, § 5, ust. 6, pkt 2, ppkt „e”. 

 

 

 

Załącznik Nr 3 

do uchwały Nr XXXVI/453/2009 

Rady Miejskiej w Gubinie 

z dnia 30 października 2009r. 

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 Śródmieścia miasta Gubin obszaru 
połoşonego w obrębie ulic: II Armii Wojska Polskie-
go, Budziszyńskiej, Kołłątaja i Alei Łuşyckich  

Gmina Gubin nie poniesie şadnych kosztów związa-
nych z realizacją inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej.  

 

=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XXV/145/09 

 RADY GMINY TRZEBIEL 

 z dnia 3 listopada 2009r. 

 w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom 

zamieszkałym na terenie gminy Trzebiel 

Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 
1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, 
poz. 2572 ze zmianami.) uchwala się co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXIV/142/05 Rady Gminy 
Trzebiel z dnia 26 kwietnia 2005r. w sprawie udzie-
lania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 
uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Trzebiel 
wprowadza się następujące zmiany:  

1. § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Stypendium 
szkolne przysługuje osobom wymienionym § 1 
ust. 2, znajdującym się w trudnej sytuacji mate-
rialnej, wynikającej z niskich dochodów na 
osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w ro-
dzinie tej występuje: bezrobocie, niepełno-
sprawność, cięşka lub długotrwała choroba, 
wielodzietność, brak umiejętności wypełniania 
funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoho-
lizm, narkomania, a takşe gdy rodzina jest nie-
pełna.” 

2. Po § 1 ust. 3 dodaje się ust. 3a o treści: „Mie-
sięczna wysokość dochodu na osobę w rodzi-
nie ucznia ubiegającego się o stypendium 
szkolne nie moşe być większa niş kwota, o któ-
rej mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia  
12 marca 2004r. o pomocy społecznej  
(j.t. Dz. U z 2008r. Nr 115 poz. 728 ze zmiana-
mi).” 

3. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „kwotę mie-
sięcznego stypendium szkolnego ustala Wójt  
w wysokości od 80% do 200% kwoty, o której 
mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 li-
stopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych  
(j.t. Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z zmianami), 
uwzględniając wysokość przekazanej Gminie 
dotacji celowej z budşetu państwa oraz ilość 
złoşonych wniosków na dany rok szkolny .” 

4. § 3 ust. 1a otrzymuje brzmienie: „Uczeń, 
otrzymujący inne stypendium o charakterze so-
cjalnym ze środków publicznych, moşe otrzy-
mać stypendium szkolne w wysokości, która 
łącznie z innym stypendium o charakterze so-
cjalnym ze środków publicznych nie przekracza 
dwudziestokrotności kwoty, o której mowa  
w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach ro-
dzinnych (j.t. Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992  
z zmianami), a w przypadku słuchaczy kolegiów 
nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języ-
ków obcych i kolegiów pracowników słuşb spo-
łecznych osiemnastokrotności kwoty, o której 
mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadcze-
niach rodzinnych. (j.t. Dz. U. z 2006r. Nr 139, 
poz. 992 z zmianami).” 

5. § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Wnioski mogą 
być złoşone po terminie określonym w ust. 3  
w szczególnych przypadkach, tj.: 


