
DZIENNIK URQDOWY
WOJEWÖDZTWAMAZOWIECKIEGO

Warszawa,dnia23grudnia2009r. N r 216

UCHWALY RAD pow1ATOw:

uchwala nr Radv Powiatu w Legionowie z dnia 26 listopada
2009r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szk61ponadgimnazjalnych
oraz spocjalnych majqcych 'iodzibe na obszarze powiatu legionowskiego

uchwala nr XXXIV/199/09Rady powiatu Orardowskiego z dnia 16 grudnia
2009%w sprawie Czasupracy aptek Ogålnodostqpnych na terenie powiatu tyrar•
dowskiego .

uchwalanr XXXIIVS36/09RadyPowiatu2uromihskiogoz dnia 16grudnia2009r.
w sprawie ustalenio rotkladu godzin pracy aptek ogdnodostepnych na terenie
powiatu *uromihskiego —

uchwaianr XXXIIIt339/09Rady 2uromihskiegoz dnia 16grudnia2009r.
zmieniajqca uchwale w sprawie okreilenia rodzajåw åwiadezei' przyznawanvch
w ramoch pomocy tdrowotnei dla nauczycieli szkåf i placå%'ek oåwiatow,'ch
prowadzonychprzezpowiat 2uromiöski,a takie warunkåwi sposobuich
znawania

UCHWALY RAD GMIN:

uchw•ala nr XXXVII 10/09 Rady Gminy Parysåw • Komisarz Rzqdowy z dnia
18 grudnia 2009r. w sprawie dokonania zmian uchwa'v nr XXXII/104/09 Rady
Gminy ParysÖw—Komisarz Rzqdonn,'z dnia 3 grudnia 2009r.

uchwala nr 399/V/33/2009 Rady Miejskiej Konstancin•Jezi0rna z dnia 2B wrzeinia
2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
solectwa Parcela

uchwaia nr XLIV225/2009 Rady Grninv w Zakrzowio z dnia 4 grudnia 2009r.
w sprawie likwidacii zakladu bud*etowego „PrzedszkoIe Samorzadowe w Za-
krzewie" w celu jego prteksttalcenia w jednostke bud*etowq „Przedszk01e Sa•
morzadowe w Zakrzewie"

uchwala nr XUl/226J2009 Radv Grniny w Zakrzewie z dnia 4 grudnia 2009r.
w sprawieutworzeniajednostkiorganizacyjnejpodnozwq„gwietlica w Zatopo•
licach" i nadaniu Statutu tei jednostce organizacyinei

— uchwala nr XLIV230/09 Rady Mieiskiej w z dnia 17 lipca 2009r. w spraw•ie
trybu udzielenia i rozliczania dotacji Oroz trybu i zakresu kontroli prowidlowoici
wykorzystania dotacji przez niepubliczna plac6wki Oiwiatowo o uprawnioniach
szk6t publicznvch, przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnogo
prowadzone na terenie gminy

uchwala nr XLV/244,'09 Rady Miejskiej w z dnia 9 listopada 2009r. w sprawie
reasumpcji uchwaly nr XLIIt230/09 dotyczaeej trybu udzielania i rozliczonia dota-
cii oraz trybu i zakresu kontroli prawidlowoåci wykorzystania dotacji przet nie•
publiczne placåwki Oiwiatowe o uprawnieniach szk6t publicznvch, przedszkola

inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone no terenie gminy
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UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

6887 — uchwała nr 219/XXXVII/2009 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 26 listopada
2009r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych
oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu legionowskiego... 40247

6888 — uchwała nr XXXIV/199/09 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 16 grudnia

2009r. w sprawie czasu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu żyrar-

dowskiego GiwiWEGWOEGOAAA0000000000 40248

6889 — uchwała nr XXXIII/336/09 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 16 grudnia 2009r.
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powiatu żuromińskiego .........44su:::::s0u sau aaa aaa aaa aaa naa aaa aaa aaa aaa aaa aaa aaa w ka zaaeskritkeGENA 40258
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zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych

w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych

prowadzonych przez Powiat Żuromiński, a także warunków i sposobu ich przy-
ZNAWANIEsooAOJĄPYYOAWG 40259

UCHWAŁY RAD GMIN:

6891 — uchwała nr XXXV/110/09 Rady Gminy Parysów - Komisarz Rządowy z dnia
18 grudnia 2009r. w sprawie dokonania zmian uchwały nr XXXII/104/09 "e.

Gminy Parysów — Komisarz Rządowy z dnia 3 grudnia 2009r. . aaaaaaaaaaaac c 40260
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6893 — uchwała nr XLII/225/2009 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 4 grudnia 2009r.
w sprawie likwidacji zakładu budżetowego „Przedszkole Samorządowe w Za-

krzewie” w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową „Przedszkole Sa-

morządowew Zakrzewie” sssGGGGGGGEEK050400100 40263

6894 — uchwała nr XLII/226/2009 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 4 grudnia 2009r.

w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą „Świetlica w Zatopo-

licach” i nadaniu statutu tej jednostce organizacyjnej............s:-4s4ausaa aaa aa nas ais 1 40276

6895 — uchwała nr XLII/230/09 Rady Miejskiej w lłży z dnia 17 lipca 2009r. w sprawie

trybu udzielenia i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości
wykorzystania dotacji przez niepubliczne placówki oświatowe o uprawnieniach

szkół publicznych, przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego
prowadzone na terenie gminy Iłża ............e::4:suu aaa aaa aaa aaa aa aa aaa waka na aaa asi iiG001 40278

6896 — uchwała nr XLV/244/09 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 9 listopada 2009r. w sprawie

reasumpcji uchwały nr XLII/230/09 dotyczącej trybu udzielania i rozliczania dota-
cji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez nie-

publiczne placówki oświatowe o uprawnieniach szkół publicznych, przedszkola

oraz inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone na terenie gminy Iłża 40282
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Dziennik I-Jrzedovvy
Wo•ewödztwaMazowiecki o Nr 216

Poz. 6887

004

uchwalanr XXXIIV184t09 RadyGminyJakubåwz dnia14 grudnia2009r.
wsprawieustaleniagornychstawekopiatponoszonvchprzezwlaicicielinieru.
chomoicizaustugiwzakresieodbieraniaOdpadåwkomunalnychorazoprå*nie.
niezbiomikÖwbezodptvwowych

uchwafanr XXXIII/lB6/09RadyGminyJakub6Wz dnia14 grudnia2009%
w sprawiezwolnieåw podatkuOdnieruchomoicina2010rok

uchwalanrXXW221/08RadyMiasta2yrardowat dnia30paidziernika2008r,
w sprawiezmian w bud2eciemiasta na2008rok

uchwolanrXXIV198/08RadyMiejskiejw Halinowiezdnia24paidziernika2008r.
wsprawiezmiani przeniesiehw bud*ociegminyHalin6wna2008rok

uchwaianrXXIIIt210/08 RadyMiejskieiw Halinowiez dnia7 listopada2008r.
wsprawiezmiani przeniesiefiw bud*ociegminyHalinÖwna2008rok.

— uchwalanr XXVV99/08RadyGminyRzøczniöwz dnia12 listOpada2008r.
w sprawie zmian w budtecie na rok 2008 .

ZARZADZENIAORGANOWWYKONAWCZYCHGMIN:
— zarzqdzenie nr149/2008WöitaGminyMichalowicazdnio16patdziemika2008r.

wspr.wiedokOnaniazmianw bud*eciearninvMichalowicena2008rok

zarzqdzenie nr163/2008WöitaGminyMichalowicezdnia31paidziernika2008r.
wsprawiedokOnaniazmianw budteciegrninyMichalowicena2008rok „ 40310

zarzqdzenie nr108t2008BurmistrzaMiastaHalinåwzdnia8paidziernika2008r.
w sprawiezmiani przeniesierhwbudieciegminyHalinöwna2008rok 40312

Zarzadzenie nr116/2008BurmistrzaMiastaHalinåwzdnia22paidziemika2008%
w sprawiezmiani przeniesieåw budieciegrninyHalinöwna2008rok 40314

zarzadzenie nr125Q008BurmistrzaMiastaHalinåwzdnia30paidziemika2008r.
wsprawiezmiani przeniesiehwbud*ociegminyHalinÖWna2008rok 40315

zarzqdzenie nr WOjtaGminyPrzasnvszzdnia17listopada2008r.wspra•
WiezmianydouchwalybudtetoweinrXVIIIJ118/07RadyGminyPrzasnyszzdnia
28 grudnia 2007r.

40317

zarzqdzenie nr 3910BWOjtaGminyKrasnosielcz dnia31paidziernika2008%
wsprawiewprowodzeniazmianw bud*ociegminyna2008rok 40320

INFORMACJE:

StarostyPlockiegozdnia14grudnia2009%oprzyiociuprojoktuopo•
ratuopisowo•kartograficznego modernizacjiewidencjigruntåwi budynk6w
ObrebuewidencyjnegoBrzechowowjednostceowidencyjnejgminaDrobin 40324

Dziennik Urzędowy
Województwa MazowieckiegoNr 216 — 40246 — Poz. 6887

6897 —- uchwała nr XXXIII/184/09 Rady Gminy Jakubów z dnia 14 grudnia 2009r.w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieru-chomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnie-nie zbiorników bezodpływowych -.2--:-2s susa asa saaa aaa aaaaaaananuzaanunnnninninLidy, 40282

6898 — uchwała nr XXXIII/186/09 Rady Gminy Jakubów z dnia 14 grudnia 2009r.w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomościna 2010 rok ..........-......u::-..... 40283

6899 — uchwała nr XXIX/221/08 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 października 2008r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 rok... su. uue uuu ouuasaeasaan a aaaiiaii, 40284

6900 — uchwała nr XXII/198/08 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 24 października 2008r.
w sprawie zmian i przeniesień w budżecie gminy Halinów na 2008 rok ............... 40289

6901 —- uchwała nr XXIII/210/08 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 7 listopada 2008r.w sprawie zmian i przeniesień w budżecie gminy Halinów na 2008 rok ............... 40296

6902 — uchwała nr XXVI/99/08 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 12 listopada 2008r.
w sprawie zmian w budżecie na rok 2008 4048006000504/064040014000000000 00009000 ooo ooo oon oc ioo00 40304

ZARZĄDZENIA ORGANÓW WYKONAWCZYCH GMIN:

6903 — zarządzenie nr 149/2008 Wójta Gminy Michałowice z dnia 15 października 2008r.w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Michałowice na 2008 rok ............ 40308

6904 — zarządzenie nr 163/2008 Wójta Gminy Michałowice z dnia 31 października 2008r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Michałowice na 2008 rok ............ 40310

6905 — zarządzenie nr 108/2008 Burmistrza Miasta Halinów z dnia 8 października 2008r.
w sprawie zmian i przeniesień w budżecie gminy Halinów na 2008 rok ............... 40312

6906 — zarządzenie nr 116/2008 Burmistrza Miasta Halinów z dnia 22 października 2008r.w sprawie zmian i przeniesień w budżecie gminy Halinów na 2008 rok ............... 40314

6907 — zarządzenie nr 125/2008 Burmistrza Miasta Halinów z dnia 30 października 2008r.
w sprawie zmian i przeniesień w budżecie gminy Halinów na 2008 rok ............... 40315

6908 — zarządzenie nr 111/08 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 17 listopada 2008r. w spra-
wie zmiany do uchwały budżetowej nr XVIII/118/07 Rady Gminy Przasnyszz dnia
28 grudnia 2007r. 44424 oasass oazaowaneaaa aaa aaa aaaa aber ajarur LLL 40317

6909 — zarządzenie nr 39/08 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 31 października 2008r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminyna 2008 rok .............s:::41111.. 40320

INFORMACJE:

6910 — informacja Starosty Płockiego z dnia 14 grudnia 2009r. o przyjęciu projektu ope-
ratu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków
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Dziennik Urzqdowy
Woiewådztwa Mazowieckieao Nr 216 - 40260 —

6892

Poz. 6891 $892

UCHWALA Nr 399/V/33/2009

RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN.JEZIORNA

z dnia 28 wrzeénia 2009 r,

w sprawiezmianymiejscowegoplanuzagospodarowaniaprzestrzennegosofectwaParcela.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorZQdzie gminnyrn (Dz.u. z
2001r.Nr 142,poz. 1591,ze zm.) Orazart. 20 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.u, z 2003r.
Nr 80, poz. 717,zezmianami), w zwiqzkuz uchwa-

nr 203/V/14t2008 Rady Miejskiej Konstancin.
Jezioma z dnia 1 kwietnia 2008r. w sprawie przy•
stapienia do sporzqdzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego solec-
twa Parcela zatwierdzonego uchwafq nr
186/11/30/96 RadyMiasta i Gminyw Konstancinie-
Jeziomie z dnia 8 lipca 1996r., zmienionego
uchwala nr 181,111/27/2000Rady Miejskiej Kon-

stancinueziorna z dnia 12 paidziernika 2000r.,
Rada Miejska Konstancindezioma uchwala, co
nastqpuje:

5 1,W uchwale nr 186/11/30/96Rady Miasta i
Gminy w Konstancinie4eziornie z dnia 8 lipca
1996r. w sprawie mieiscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego solectwa Parcela w gmi-
nie Konstancin-Jeziorna, zmienionej uchwalq nr
181/111/272000 Rady Miejskiej Konstancin.Jeziorna
z dnia 12 paidziernika 2000r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania prze•
strzennego solectwa Parcela w gminie Konstan-
cin-Jeziorna wprowadza sie nastepujqce zmiany:

Dziennik Urzędowy
Województwa Mazowieckiego Nr 216 — 40260 —

6892

Poz. 6891,6892

UCHWAŁA Nr 399/V/33/2009

RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 28 września 2009r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Parcela.

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, ze zm.) oraz art. 20 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r.

Nr 80, poz. 717, ze zmianami), w związku z uchwa-
łą nr 203/V/14/2008 Rady Miejskiej Konstancin-
Jeziorna z dnia 1 kwietnia 2008r. w sprawie przy-

stąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego sołec-
twa Parcela zatwierdzonego uchwałą nr

186/11/30/96 Rady Miasta i Gminy w Konstancinie-

Jeziornie z dnia 8 lipca 1996r., zmienionego

uchwałą nr 181/II/27/2000 Rady Miejskiej Kon-

stancin-Jeziorna z dnia 12 października 2000r.,
Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala, co

następuje:

$ 1.W uchwale nr 186/I1/30/96 Rady Miasta i

Gminy w Konstancinie-Jeziornie z dnia 8 lipca

1996r. w sprawie miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego sołectwa Parcela w gmi-

nie Konstancin-Jeziorna, zmienionej uchwałą nr

181/11/27/2000 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

z dnia 12 października 2000r. w sprawie zmiany

miejscowego planu zagospodarowania  prze-

strzennego sołectwa Parcela w gminie Konstan-

cin-Jeziorna wprowadza się następujące zmiany:

Dziennik Urzędowy
Województwa Mazowieckiego Nr 216 — 40260 —

6892

Poz. 6891,6892

UCHWAŁA Nr 399/V/33/2009

RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 28 września 2009r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Parcela.

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, ze zm.) oraz art. 20 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r.

Nr 80, poz. 717, ze zmianami), w związku z uchwa-
łą nr 203/V/14/2008 Rady Miejskiej Konstancin-
Jeziorna z dnia 1 kwietnia 2008r. w sprawie przy-

stąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego sołec-
twa Parcela zatwierdzonego uchwałą nr

186/11/30/96 Rady Miasta i Gminy w Konstancinie-

Jeziornie z dnia 8 lipca 1996r., zmienionego

uchwałą nr 181/II/27/2000 Rady Miejskiej Kon-

stancin-Jeziorna z dnia 12 października 2000r.,
Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala, co

następuje:

$ 1.W uchwale nr 186/I1/30/96 Rady Miasta i

Gminy w Konstancinie-Jeziornie z dnia 8 lipca

1996r. w sprawie miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego sołectwa Parcela w gmi-

nie Konstancin-Jeziorna, zmienionej uchwałą nr

181/11/27/2000 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

z dnia 12 października 2000r. w sprawie zmiany

miejscowego planu zagospodarowania  prze-

strzennego sołectwa Parcela w gminie Konstan-

cin-Jeziorna wprowadza się następujące zmiany:



Dziennik Urzedowy
WojewédztwaMazowieckiegoNr 216 - 40261 —

1) w 4 ust 2 po punkcie 8 dodaje sie punkty 9 i
10 w brzmieniu:

„9. Plan adaptuje istniejqee w dniu wejécia w
±ycie ustaleå planu wyodrebnione dzialki oraz
adaptuje dzialki powstale w wyniku wydziele-
nia drog wyznaczonych na rysunku planu, da.
jqc moiliwoié ich zagospodarowania nawet
wåwczas, gdy nie spelniajq okreilonej w planie
minimalnej powierzchni.

10. Dopuszcza sie podziafy prawne na dzialki
budowlane o powierzchni mniejszej od po-
wierzchni minimalnej okreålonej w ustaleniach
planu, jeleli powierzchnia dzialki zostaje
zmniejszona w wyniku dokonanych lub projek•
towanych wydzieleh pod ulice, drogi wo-
wnetrzne, dojazdy pieszo-jezdne i tråjkqty wi-
docznoici, wyznaczone lub nie wyznaczone na
rysunku planu."

2) 6 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala sie zasade zaopatrzenia w wode w
oparciu o wodociqg wskazany przoz wlaiciv•w
Zaklad Gospodarki Komunalnej.

1.1. Siec wodociagowa rozdzieleza winna spel-
niaé warunki ochrony przeciwpoiarowej.

1.2. przy pracach ziemnych zwiQzanych z bu-
dowq przewod6w wodociqgowych obowiqzuie
stosowanie w wykopach materialöw zasypo.
wych uniemoiliwiajacych przeplywy wody
gruntowej w gruncie zasypowym.

1.3. Realizacja sieci wodociqgowej skutkuje ko-
nieczno'ciQ przylQczenia istniejQcej zabudowy,
z dopuszczeniem pozostawienia istniejqcych
ujeé wody.

1.4. Do czasu uruchomienia sieci wodociqgo-
wej dopuszcza sie zaopatrzenie w wodq z in-
dywidualnych ujeé wody,

2. Ustala sie obowiqzek zbiorczego odprowa-
dzania éciekåw poprzez gminna siec kanalizacji
sanitarnej do oczyszczalni iciekéw, wedlug wa-
runk6w zarzqdcy sieci.

2.1. przy pracach ziemnych zwiazanych z bu.
dowa sieci kanalizacyjnej obowiazuje stosowa-
nie w wykopach materia16w zasypowych
uniemoiliwiajqcych przeplywy wody gruntowej
w gruncie zasypowym.

2.2. Przy budowie przewodåw kanalizacji sani-
tarnej w ulicy Podlaskiej naleiy zastosowaé ta-
kie rozwiqzania techniczne, ktåre nie spowodu-
ja pogorszenia stosunkåw wodnvch na obsza-
rze Chojnowskiego parku Krajobrazowego i re-
zerwatu „tyczyfiskie Olszyny"; obowiQzujo za-
stosowanie technologii wykluczajacej powsta.

Poz. 6892

nie leja depresyjnego o zasieguwykraczajqcym
Poza pas roböt drogowych.

2.3. Wybudowanie i uruchomienie sieci kanali-
zacji sanitarnej skutkuje koniecznoicia likwida-
cji istniejqcych osadnikåw gnilnych.
2.4. Wybudowanie i uruchomienie sieci kanali-
zacii sanitarnej skutkuje koniecznoicia likwida-
cji zbiornikOw na nieczystoéci plynne, ie±eli nie
zostaly wbudowane w ukfad zbiorczy.

2.5. Do czasu budowy i uruchomienia sieci ka-
nalizacji sanitarnej dopuszcza sie gromadzenie
åciek6w w atestowanvch zbiornikach bezod-
plywovwch i odprowadzenie wyspecjalizowa-
nym transportem do punktu zlewnego przy
Oczyszczalni åciekåw, z zastrzeieniern ust. 2.5.1
i 2.5.2.

2.5.1. PodstawQ do okreilenia moiliwoici loka.
lizacji atestowanych zbiornik6w bezodpfywo-
wych na nieczystoici plynne jest przeprowa-
dzenie badah hydrogeologicznych, w tym
okreålenie poziomu zwierciadla wod grunto-
wych.

2,5.2.Zakazuje sie lokalizowania atestowanych
zbiornikéw bezodpiywowych na nieczystoici
plynne poniiej zwierciadla wod gruntowych.

2.6. Nie dopuszcza sie budowy indywidualnych
i grupowych oczyszczalni éciekåw.

2.7. Zakazujo sie odprowadzania nieoczyszczo-
nych iciekOw do gruntu.

3, Ustala sie zasade odprowadzania wåd opa-
dowych z terenöw zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej oraz terenöw uslug do gruntu
na terenie wtasnej dzialki budowlanej.
3.1.Wody opadowe z teren6w uslug oraz ulic
zbiorczych i lokalnych naleiy odprowadzaé do
sieci kanalizacji deszczowej lub do studni
chlonnych.

3.2.Zakazuje sie budowy kanalizacji deszczo-
wej w strefie 100m od granicy Chojnowskiego
parku Kraiobrazowego w reionie rezerwatu
„Eyczyfiskie Olszyny".

4. Ustala sie zaopatrzenie zabudowy mieszka-
niowej i uslugowej w gaz ziemny do ce16wgo-
spodarczych i grzewczych z istniejqcej sieci
'redniego ciånienia w ulicach Podlaskiei, Ba-
czyhskiego i Grzybowskiei, po jej modernizacji.
4.1. W linii ogrodzeh naleiy umieåcié szafke
gazowa Otwieranq na zewnqtrz od strony ulicy.

4.2. Linia ogrodzeh powinna przebiegaé w od-
legloici nie mniejszej nil 0.5m od gazociqgu.

Dziennik Urzędowy

Województwa Mazowieckiego Nr 216

1)

2)

w $ 4 ust 2 po punkcie 8 dodaje się punkty 9.i

10 w brzmieniu:

„9. Plan adaptuje istniejące w dniu wejścia w

życie ustaleń planu wyodrębnione działki oraz

adaptuje działki powstałe w wyniku wydziele-

nia dróg wyznaczonych na rysunku planu, da-

jąc możliwość ich zagospodarowania nawet

wówczas, gdy nie spełniają określonej w planie

minimalnej powierzchni.

10. Dopuszcza się podziały prawne na działki

budowlane o powierzchni mniejszej od po-
wierzchni minimalnej określonej w ustaleniach
planu, jeżeli powierzchnia działki zostaje

zmniejszona w wyniku dokonanych lub projek-

towanych wydzieleń pod ulice, drogi we-
wnętrzne, dojazdy pieszo-jezdne i trójkąty wi-

doczności, wyznaczone lub nie wyznaczone na

rysunku planu.”

8 6 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się zasadę zaopatrzenia w wodę w

oparciu o wodociąg wskazany przez właściwy

Zakład Gospodarki Komunalnej.

1.1. Sieć wodociągowa rozdzielcza winna speł-

niać warunki ochrony przeciwpożarowej.

1.2. Przy pracach ziemnych związanych z bu-

dową przewodów wodociągowych obowiązuje

stosowanie w wykopach materiałów zasypo-

wych uniemożliwiających przepływy wody

gruntowej w gruncie zasypowym.

1.3. Realizacja sieci wodociągowej skutkuje ko-
niecznością przyłączenia istniejącej zabudowy,

z dopuszczeniem pozostawienia istniejących

ujęć wody.

1.4. Do czasu uruchomienia sieci wodociągo-

wej dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z in-

dywidualnych ujęć wody.

2. Ustala się obowiązek zbiorczego odprowa-

dzania ścieków poprzez gminną sieć kanalizacji

sanitarnej do oczyszczalni ścieków, według wa-

runków zarządcysieci.

2.1.Przy pracach ziemnych związanych z bu-

dowąsieci kanalizacyjnej obowiązuje stosowa-

nie w wykopach materiałów zasypowych

uniemożliwiających przepływy wody gruntowej

w gruncie zasypowym.

2.2. Przy budowie przewodów kanalizacji sani-

tarnej w ulicy Podlaskiej należy zastosowaćta-

kie rozwiązania techniczne, które nie spowodu-

ją pogorszenia stosunków wodnych na obsza-

rze Chojnowskiego Parku Krajobrazowego i re-
zerwatu „Łyczyńskie Olszyny”; obowiązuje za-

stosowanie technologii wykluczającej powsta-

— 40261 — Poz. 6892

nie leja depresyjnego o zasięgu wykraczającym
poza pas robót drogowych.

2.3. Wybudowanie i uruchomienie sieci kanali-

zacji sanitarnej skutkuje koniecznością likwida-

cji istniejących osadników gnilnych.

2.4. Wybudowanie i uruchomienie sieci kanali-

zacji sanitarnej skutkuje koniecznością likwida-
cji zbiorników na nieczystości płynne,jeżeli nie
zostały wbudowane w układ zbiorczy.

2.5. Do czasu budowy i uruchomienia sieci ka-

nalizacji sanitarnej dopuszcza się gromadzenie

ścieków w atestowanych zbiornikach bezod-

pływowych i odprowadzenie wyspecjalizowa-

nym transportem do punktu zlewnego przy

oczyszczalni ścieków, z zastrzeżeniem ust. 2.5.1
i 2.5.2.

2.5.1. Podstawą do określenia możliwości loka-

lizacji atestowanych zbiorników bezodpływo-

wych na nieczystości płynne jest przeprowa-

dzenie badań hydrogeologicznych, w tym

określenie poziomu zwierciadła wód grunto-
wych.

2.5.2. Zakazuje się lokalizowania atestowanych

zbiorników bezodpływowych na nieczystości

płynne poniżej zwierciadła wód gruntowych.

2.6. Nie dopuszcza się budowy indywidualnych
i grupowychoczyszczalni ścieków.

2.7. Zakazuje się odprowadzania nieoczyszczo-

nych ścieków do gruntu.

3. Ustala się zasadę odprowadzania wód opa-

dowych z terenów zabudowy mieszkaniowej

jednorodzinnej oraz terenów usług do gruntu

na terenie własnej działki budowlanej.

3.1. Wody opadowez terenów usług oraz ulic

zbiorczych i lokalnych należy odprowadzać do
sieci kanalizacji deszczowej lub do studni
chłonnych.

3.2. Zakazuje się budowy kanalizacji deszczo-

wej w strefie 100m od granicy Chojnowskiego

Parku Krajobrazowego w rejonie rezerwatu
„Łyczyńskie Olszyny”.

4. Ustala się zaopatrzenie zabudowy mieszka-

niowej i usługowej w gaz ziemny do celów go-

spodarczych i grzewczych z istniejącej sieci

średniego ciśnienia w ulicach Podlaskiej, Ba-

czyńskiego i Grzybowskiej, po jej modernizacji.

4.1.W linii ogrodzeń należy umieścić szafkę
gazową otwieraną na zewnątrz od strony ulicy.

4.2. Linia ogrodzeń powinna przebiegać w od-

ległości nie mniejszej niż 0,5m od gazociągu.

Dziennik Urzędowy

Województwa Mazowieckiego Nr 216

1)

2)

w $ 4 ust 2 po punkcie 8 dodaje się punkty 9.i

10 w brzmieniu:

„9. Plan adaptuje istniejące w dniu wejścia w

życie ustaleń planu wyodrębnione działki oraz

adaptuje działki powstałe w wyniku wydziele-

nia dróg wyznaczonych na rysunku planu, da-

jąc możliwość ich zagospodarowania nawet

wówczas, gdy nie spełniają określonej w planie

minimalnej powierzchni.

10. Dopuszcza się podziały prawne na działki

budowlane o powierzchni mniejszej od po-
wierzchni minimalnej określonej w ustaleniach
planu, jeżeli powierzchnia działki zostaje

zmniejszona w wyniku dokonanych lub projek-

towanych wydzieleń pod ulice, drogi we-
wnętrzne, dojazdy pieszo-jezdne i trójkąty wi-

doczności, wyznaczone lub nie wyznaczone na

rysunku planu.”

8 6 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się zasadę zaopatrzenia w wodę w

oparciu o wodociąg wskazany przez właściwy

Zakład Gospodarki Komunalnej.

1.1. Sieć wodociągowa rozdzielcza winna speł-

niać warunki ochrony przeciwpożarowej.

1.2. Przy pracach ziemnych związanych z bu-

dową przewodów wodociągowych obowiązuje

stosowanie w wykopach materiałów zasypo-

wych uniemożliwiających przepływy wody

gruntowej w gruncie zasypowym.

1.3. Realizacja sieci wodociągowej skutkuje ko-
niecznością przyłączenia istniejącej zabudowy,

z dopuszczeniem pozostawienia istniejących

ujęć wody.

1.4. Do czasu uruchomienia sieci wodociągo-

wej dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z in-

dywidualnych ujęć wody.

2. Ustala się obowiązek zbiorczego odprowa-

dzania ścieków poprzez gminną sieć kanalizacji

sanitarnej do oczyszczalni ścieków, według wa-

runków zarządcysieci.

2.1.Przy pracach ziemnych związanych z bu-

dowąsieci kanalizacyjnej obowiązuje stosowa-

nie w wykopach materiałów zasypowych

uniemożliwiających przepływy wody gruntowej

w gruncie zasypowym.

2.2. Przy budowie przewodów kanalizacji sani-

tarnej w ulicy Podlaskiej należy zastosowaćta-

kie rozwiązania techniczne, które nie spowodu-

ją pogorszenia stosunków wodnych na obsza-

rze Chojnowskiego Parku Krajobrazowego i re-
zerwatu „Łyczyńskie Olszyny”; obowiązuje za-

stosowanie technologii wykluczającej powsta-

— 40261 — Poz. 6892

nie leja depresyjnego o zasięgu wykraczającym
poza pas robót drogowych.

2.3. Wybudowanie i uruchomienie sieci kanali-

zacji sanitarnej skutkuje koniecznością likwida-

cji istniejących osadników gnilnych.

2.4. Wybudowanie i uruchomienie sieci kanali-

zacji sanitarnej skutkuje koniecznością likwida-
cji zbiorników na nieczystości płynne,jeżeli nie
zostały wbudowane w układ zbiorczy.

2.5. Do czasu budowy i uruchomienia sieci ka-

nalizacji sanitarnej dopuszcza się gromadzenie

ścieków w atestowanych zbiornikach bezod-

pływowych i odprowadzenie wyspecjalizowa-

nym transportem do punktu zlewnego przy

oczyszczalni ścieków, z zastrzeżeniem ust. 2.5.1
i 2.5.2.

2.5.1. Podstawą do określenia możliwości loka-

lizacji atestowanych zbiorników bezodpływo-

wych na nieczystości płynne jest przeprowa-

dzenie badań hydrogeologicznych, w tym

określenie poziomu zwierciadła wód grunto-
wych.

2.5.2. Zakazuje się lokalizowania atestowanych

zbiorników bezodpływowych na nieczystości

płynne poniżej zwierciadła wód gruntowych.

2.6. Nie dopuszcza się budowy indywidualnych
i grupowychoczyszczalni ścieków.

2.7. Zakazuje się odprowadzania nieoczyszczo-

nych ścieków do gruntu.

3. Ustala się zasadę odprowadzania wód opa-

dowych z terenów zabudowy mieszkaniowej

jednorodzinnej oraz terenów usług do gruntu

na terenie własnej działki budowlanej.

3.1. Wody opadowez terenów usług oraz ulic

zbiorczych i lokalnych należy odprowadzać do
sieci kanalizacji deszczowej lub do studni
chłonnych.

3.2. Zakazuje się budowy kanalizacji deszczo-

wej w strefie 100m od granicy Chojnowskiego

Parku Krajobrazowego w rejonie rezerwatu
„Łyczyńskie Olszyny”.

4. Ustala się zaopatrzenie zabudowy mieszka-

niowej i usługowej w gaz ziemny do celów go-

spodarczych i grzewczych z istniejącej sieci

średniego ciśnienia w ulicach Podlaskiej, Ba-

czyńskiego i Grzybowskiej, po jej modernizacji.

4.1.W linii ogrodzeń należy umieścić szafkę
gazową otwieraną na zewnątrz od strony ulicy.

4.2. Linia ogrodzeń powinna przebiegać w od-

ległości nie mniejszej niż 0,5m od gazociągu.



Dziennik Urzedowy
Woiewödztwa Mazowieckiego Nr 216 - 40262 —

4.3. Zakres modernizacji sieci gazowej zostaniø
okreélony w koncepcji programowej gazyfikacji
solectwa Parcel..

5. Ustala sie zaopatrzenie w energie elektrycz-
na z istniejqcej napowietrznej linii iredniego
nepiecia 15kV.

5.1. Zakres rozbudowy linii oraz rozmieszczenie
nowych transformatorowych okreilonø
bed. w koncepcji budowy linii elektroenerge-
tycznych die obslugi osiedla.

5.2. Nakazuje sic podjecie dzialah w celu prze-
prowadzenia linii energetycznych 'redniego i
niskiego napiecia kablami podziemnymi za-
miennie za istniejQcelinie napowietrzne,
6.W liniach rozgraniezajqcychulic rezerwujø
sie trasy dla infrastruktury technicznej.
7.Zakazujesie stosowania paleniskna paliwo

8. Ustala sie zasade gromadzenia, odprowa.
dzania i unieszkodliwiania odpadöw w ramach
zorganizowanego i o powszechnej dostepnoåci
komunalnego systemu zbierania i usuwania
odpad6w stafych.

Poz. 6892

8.1. Nakazuje sie podjecie dzialah w celu zor-
ganizowania wstqpnej segregacji odpadöw sta-
lych.

2.1.Pozostale ustalenia uchwaty nr
186/11/30/96z dnia 8 lipca 1996r., zmienionei
uchwaiq nr 181/111/27/2000z dnia 12 paidziernika
2000m, nie ulegajQ zmianom.

2. Rysunek stanowiqcy zaIQcznik nr 1 do
uchwaty nr 186/11/30/96z dnia 8 lipca 1996%zmie-
nionej uchwatQnr 181/111/27/2000z dnia 12 pai-
dziernika 2000r., pozostaie bezzmian.

5 3. Zalacznikami do uchwaty Sq:
1) rozstrzygniecieo sposobiørozpatrzeniauwag

do projektuzmiany planu—stanowiqceza'qcz.
nik nr 1,

2) rozstrzygniecieo sposobierealizacjiinwestycii
z zakresu infrastruktury technicznej, kt6re nale-

do zadahwlasnych gminy, orazzasadachich
finansowania —stanowiqce zaiacznik nr 2.

4. Wykonanie uchwaly powierza sie Burmi-
Strzowi Gminy Konstancin.Jeziorna.

55.Uchwala wchodzi w tycie po uplywie 30
dni od dnia jej ogloszeniaw DziennikuUrzedo-
wym WojewOdztwaMazowieckiego.

PrzewodniczacyRadyMieiskiej:
Kazimierz Jahczuk

Zalacznik nr 1
do uchwafy nr

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 28 wrzeinia 2009r.

Wykazuwagwniesionychdowyloionegodopublicznegowglqduprojektuzmiany
miejscowegoplanu zagospodarowaniaprzestrzennegosolectwaParcela

PrzewodniczaeyRadyMieiskiej:
Kazimierz Jariczuk

Dziennik Urzędowy

Województwa Mazowieckiego Nr 216

4.3. Zakres modernizacji sieci gazowej zostanie

określony w koncepcji programowej gazyfikacji
sołectwa Parcela.

5. Ustala się zaopatrzenie w energię elektrycz-

ną z istniejącej napowietrznej linii średniego
napięcia 15kV.

5.1. Zakres rozbudowy linii oraz rozmieszczenie

nowych stacji transformatorowych określone

będą w koncepcji budowy linii elektroenerge-

tycznych dla obsługi osiedla.

5.2. Nakazuje się podjęcie działań w celu prze-

prowadzenia linii energetycznych średniego i

niskiego napięcia kablami podziemnymi za-

miennie za istniejące linie napowietrzne.

6. W liniach rozgraniczających ulic rezerwuje
się trasy dla infrastruktury technicznej,

7. Zakazuje się stosowania palenisk na paliwo
stałe.

8. Ustala się zasadę gromadzenia, odprowa-

dzania i unieszkodliwiania odpadów w ramach

zorganizowanego i o powszechnej dostępności
komunalnego systemu zbierania i usuwania
odpadów stałych.

— 40262 — Poz. 6892

8.1. Nakazuje się podjęcie działań w celu zor-
ganizowania wstępnej segregacji odpadów sta-
tych.

$ 2.1. Pozostałe ustalenia uchwały nr
186/I1/30/96 z dnia 8 lipca 1996r., zmienionej
uchwałą nr 181/I1/27/2000 z dnia 12 października
2000r., nie ulegają zmianom.

2.Rysunek stanowiący załącznik nr 1 do
uchwały nr 186/I1/30/96 z dnia 8 lipca 1996r. zmie-
nionej uchwałą nr 181/II/27/2000 z dnia 12 paź-
dziernika 2000r., pozostaje bez zmian.

$ 3. Załącznikami do uchwały są:

1) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag
do projektu zmiany planu — stanowiące załącz-
nik nr 1,

2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które nale-
żą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich
finansowania — stanowiące załącznik nr2.

$ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Gminy Konstancin-Jeziorna.

$ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30
dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:

Kazimierz Jańczuk

Załącznik nr 1
do uchwały nr 399/V/33/2009

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

z dnia 28 września 2009r.

Wykaz uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Parcela

 

 

           

L.p.

|

Data wplywu

|

Nazwisko i imię, Treść Oznaczenie Ustalenia Rozstrzygnięcie burmistrza w Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Uwagiuwagi nazwajednostki uwagi nieruchomości, projektu planu sprawie rozpatrzenia uwag Konstancin-Jeziorna
org. i adres której dotyczy

|

dła nieruchomości, zalącznik do uchwały
zglaszającego uwaga której dotyczy Nr 399/V/33/2009

uwagi uwaga z dnia 28 września 2009r.

Uwaga Uwaga Uwaga Uwaga
ględniona

|

ni ględni: uwzględniona

|

ni ględniona
Do wykładanego projektu zmiany miej. go planu podarowaniapr 1ego nie ma uwag nieuwzględnionych przez Burmistrza     
 

Przewodniczący Rady Miejskiej:

Kazimierz Jańczuk

Dziennik Urzędowy

Województwa Mazowieckiego Nr 216

4.3. Zakres modernizacji sieci gazowej zostanie

określony w koncepcji programowej gazyfikacji
sołectwa Parcela.

5. Ustala się zaopatrzenie w energię elektrycz-

ną z istniejącej napowietrznej linii średniego
napięcia 15kV.

5.1. Zakres rozbudowy linii oraz rozmieszczenie

nowych stacji transformatorowych określone

będą w koncepcji budowy linii elektroenerge-

tycznych dla obsługi osiedla.

5.2. Nakazuje się podjęcie działań w celu prze-

prowadzenia linii energetycznych średniego i

niskiego napięcia kablami podziemnymi za-

miennie za istniejące linie napowietrzne.

6. W liniach rozgraniczających ulic rezerwuje
się trasy dla infrastruktury technicznej,

7. Zakazuje się stosowania palenisk na paliwo
stałe.

8. Ustala się zasadę gromadzenia, odprowa-

dzania i unieszkodliwiania odpadów w ramach

zorganizowanego i o powszechnej dostępności
komunalnego systemu zbierania i usuwania
odpadów stałych.

— 40262 — Poz. 6892

8.1. Nakazuje się podjęcie działań w celu zor-
ganizowania wstępnej segregacji odpadów sta-
tych.

$ 2.1. Pozostałe ustalenia uchwały nr
186/I1/30/96 z dnia 8 lipca 1996r., zmienionej
uchwałą nr 181/I1/27/2000 z dnia 12 października
2000r., nie ulegają zmianom.

2.Rysunek stanowiący załącznik nr 1 do
uchwały nr 186/I1/30/96 z dnia 8 lipca 1996r. zmie-
nionej uchwałą nr 181/II/27/2000 z dnia 12 paź-
dziernika 2000r., pozostaje bez zmian.

$ 3. Załącznikami do uchwały są:

1) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag
do projektu zmiany planu — stanowiące załącz-
nik nr 1,

2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które nale-
żą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich
finansowania — stanowiące załącznik nr2.

$ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Gminy Konstancin-Jeziorna.

$ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30
dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:

Kazimierz Jańczuk

Załącznik nr 1
do uchwały nr 399/V/33/2009

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

z dnia 28 września 2009r.

Wykaz uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Parcela
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Data wplywu
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Nazwisko i imię, Treść Oznaczenie Ustalenia Rozstrzygnięcie burmistrza w Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Uwagiuwagi nazwajednostki uwagi nieruchomości, projektu planu sprawie rozpatrzenia uwag Konstancin-Jeziorna
org. i adres której dotyczy

|

dła nieruchomości, zalącznik do uchwały
zglaszającego uwaga której dotyczy Nr 399/V/33/2009

uwagi uwaga z dnia 28 września 2009r.

Uwaga Uwaga Uwaga Uwaga
ględniona

|

ni ględni: uwzględniona

|

ni ględniona
Do wykładanego projektu zmiany miej. go planu podarowaniapr 1ego nie ma uwag nieuwzględnionych przez Burmistrza     
 

Przewodniczący Rady Miejskiej:

Kazimierz Jańczuk



Dziennik Urzedowy
Wojewådztwa Mazowieckieqo Nr 216 - 40263 - Pot. 6892.6893

ZalQcznik nr 2
Rady Miejskiei Konstancin.Jeziorna

do uchwaly nr 399Nt33/2009
z dnia 28 wrzeinia 2W9r.

Rozstrzygniecie o sposobierealizacji,zapisanychw planie,inwestycjiz zakresuinfrastrukturytechnicznøj,
kt6renale±ado zadahwtasnychgminyorezzasadachichfinansowania,zgodniez przepisamio finansach
publicznychna podstawieart. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca2003r.o planowaniui zagospodarowaniu
przestrzennym(Dz.u.Nr BO,poz.717ze.zm.),art.7 ust. 1 pkt2 i 3 ustawyz8 marca1990r.o samorzQdzie
gminnym(Dz,tJ.'z 2001r.Nr 142,poz.1591ze.zm.) i art. 111ust. 2 pkt 1 ustav•.ryz 26 listopada1998r.
o finansachpublicznych(Dz.u.z2003r.Nr15,poz.148z., zm.)RadaMiejskaKonstancin-J0ziornarozstrzp
go, co nastepuje:

• nr wypelnié numerarnlz podanyehw nog'6w*achkolumn

przewodniczacy RadyMiejskiej:
Kazimierz Jahczuk

Dziennik Urzędowy
Województwa Mazowieckiego Nr 216 — 40263 — Poz. 6892,6893

. Załącznik nr 2
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

do uchwały nr 399/V/33/2009
z dnia 28 września 2009r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach
publicznych na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. 'z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze. zm.) i art. 111 ust. 2 pkt 1 ustawy z 26 listopada 1998r.
o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 ze. zm.) Rada Miejska Konstancin-Jeziorna rozstrzy-
ga, co następuje:

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

  
 

 
 

 

      

Lp. Inwestycja Sposóbrealizacji * Zasady financowania*
2 zakresu infrastruktury tochnicznej Forma: Tryb zamówień Odpowi: za P źródlafi P: lny udział innych

1- zadania (podać na podstawia | wspólpracujący: 1 - dochody własna, inwestorów w finansowaniu
krótkookrosowo

|

ustawy) 1- wójt, burmistrz, prozydant,

|

2 - dotacje, zadania (% w stosunku do
2- zadania 2 - wykonawca, - kradyty, poży wart
wieloletnie 3 - pracownik urzędu właściwy 4 -krodyty, poży f 1 - właściciel

o apraw Infrastruktury 5 - obligacjo komunalna, 2 - fundacje i organizacja
4 - inne (podać kto) 6 - pry ja majątku k 9 i

7 dwyżki budżotu z lat 3-1 i
8— inna (podaćjakie) 4 - inno (podać kto)

1 Drogi publiczna Wykup teronów 1,2 Zgodnia z ustawami o 1 1,4, 6, 7,8
gospodarce nieruchomościa-
mii prawo zamówioń
ublicznych

2 Budowa 2 Zgodnio z ustawą prawo 1,2,3 1, 4, 6,7,8 1,2,3,4
zamówień publicznych

3 Pozostala Wodociągi 1,2 Zgodnie z ustawą prawo 1,2,3 1,4, 6, 7,8 12,34
zamówień publicznych

4 Kanalizacja 1,2 Zgodnie z ustawą prawo 12,3 1, 4, 6, 7,8 1, 2, 3,4
zamówień publicznych

5 Gospodarka odpadami 1" Zgodnia z obowiązującymi 1,23 1,2 1
rzopisami

8 Eloktroonorgotyka 1,2 Zgodnia z obowiązującymi 3;2 8 113,4
rzopisarni

7 Gazownictwo 1,2 Zgodnie z obowiązującymi 3,2 8 1,3,4
rzepicamni    

* wiersze nr 1-7 wypelnić odpowiednimi numeramiz podanych w nagłówkach kolumn

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Kazimierz Jańczuk


