
DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 27 listopada 2010 r. Nr 197
 

 

 

ZARZĄDZENIA
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE:

5477 — zarządzenie nr 20 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie rezerwatu przyrody „Olszynka Grochowska” 44031

5478 — zarządzenie nr 21 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie rezerwatu przyrody „Rezerwat im. Króla

Jana Sobieskiego”...........-seuassaananaawayaaaaaatzaw yaantaatak 44036

5479 — zarządzenie nr 22 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie rezerwatu przyrody „Modrzewina”.....1411111111.. 44040

5480 — zarządzenie nr 23 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie rezerwatu przyrody „Rezerwat im. Bolesława

Hryniewieckiego” ...esuesnsaaasaeczare waneaaaaaaaaaAAAAAaAaaAAAaaa a Ee aw aw 44045

5481 — zarządzenie nr 24 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie rezerwatu przyrody „NOSkowo”„mesnisssns101 44048

5482 — zarządzenie nr 25 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

z dnia 29 września 2010r. uchylające zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc

zbioru części sosny pospolitej (Pinus sylvestris) na terenie rezerwatu przyrody

Mor-] 111EWTN 44051

UCHWAŁY ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO:

5483 — uchwała nr 1655/370/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 10 sierpnia

2010r. w sprawie przekazania Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Auto-

strad - zarządcy dróg krajowych, zarządzania drogą wojewódzką nr 579 na odcin-

ku od km 0+448,97 do km 1+110 na terenie gminy Radziejowice .........ueuun110. 44051

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

5484 — uchwała nr XL/290/2010 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 13 października 2010r.

w sprawie utworzenia placówki oświatowo-wychowawczej pod nazwą „Szkolne

Schronisko Młodzieżowe przy Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Nowym Mieście

[zelaIfe:WOETCE 44055

UCHWAŁY RAD GMIN:

5485 — uchwała nr XXXVIII/201/10 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 16 września

2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok... uueeseeeea aaa aaazaawan 44058

5486 — uchwała nr XXXVIII/204/10 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 16 września

2010r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy we wsiKarolina ......eeeaaa 44062
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Dziennik Urzędowy

Województwa Mazowieckiego Nr 197 — 44026 —

5487

5488

5489
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5497

5498

5499

5500

5501
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uchwała nr LI/294/10 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 13 września 2010r.
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Kosewko......1..11:14411.12111111.

uchwała nr LXIV/372/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 sierpnia 2010r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Sulejówek nr LXII/362/2010 z dnia

29 czerwca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Sulejówek na

rok 2010...esesmanaaaaaazaawanaaaaaa aa aaa naaazwatatia nia

uchwała nr LXIV/373/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 sierpnia 2010r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Sulejówek na rok 2010 ................

uchwała nr LXIV/375/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 sierpnia 2010r.

w sprawie korekty uchwały Rady Miasta Sulejówek nr 24/V/07 z dnia 1 lutego

2007r. w sprawie nadania nazw ulicom miasta Sulejówek ..........uuassaonaeaniaesaccnna

uchwała nr LXIV/376/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 sierpnia 2010r.

w sprawie nadania nazwy ulicy miasta Sulejówek ........ueeueszasaesaa aaaona

uchwała nr LXV/378/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 2 września 2010r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkladania

na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadają-

cych Miastu Sulejówek lub jego jednostkom podleglym oraz wskazania organów

do tego uprawnionych........euu esa ssa ona sea aszataaaaaaiantaaa WYŁ YŁ00A

uchwała nr LXV/380/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 2 września 2010r.

w sprawie nadania nazwy ulicy miasta Sulejówek ............:eueuessaesaa

uchwała nr XXVIII/181/2010 Rady Gminy Suchożebry z dnia 23 sierpnia 2010r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2010 ...........e.uesassaaenasaaanaccaa

uchwała nr L/367/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 sierpnia 2010r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odra-

czania i rozkładania na raty nałeżności pieniężnych mających charakter cywilno-

prawny przypadających gminie Nasiełsk lub jej jednostkom podległym ................

uchwała nr L/368/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 sierpnia 2010r.

w sprawie nadania nazwy ulicy .......ueeseeeszezezaAAAAAAAA

uchwała nr 160/XXXII/2010 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 24 sierpnia 2010r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Dzierzgowo narok 2010 ................

uchwała nr XXXII/204/2010 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 23 września 2010r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Wieniawa .......eesassari

uchwała nr XXXII/205/2010 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 23 września 2010r.

w sprawie zmiany określenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych funkcjonu-

jących w szkołach prowadzonych przez Gminę Wieniawa ......uueeaeeaeea annannwa

uchwała nr 580/XLI/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 7 września 2010r.

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin ......eaesaaaza wa awnana

uchwała nr 581/XLI/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 7 września 2010r.

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin ..........eseeassenaan

uchwała nr 582/XLI/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 7 września 2010r.

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin .......eezeazaana

uchwała nr 583/XLI/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 7 września 2010r.

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin ........eassessazencenn

uchwała nr 584/XLI/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 7 września 2010r.

w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie mia-

sta i gminy Radzymin ........euesseesaaas aaa asusa aowaa naa akta a aaazaneta anawa iaakta MLO
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uchwała nr LXIV/376/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 sierpnia 2010r.

w sprawie nadania nazwy ulicy miasta Sulejówek ........ueeueszasaesaa aaaona

uchwała nr LXV/378/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 2 września 2010r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkladania

na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadają-

cych Miastu Sulejówek lub jego jednostkom podleglym oraz wskazania organów

do tego uprawnionych........euu esa ssa ona sea aszataaaaaaiantaaa WYŁ YŁ00A

uchwała nr LXV/380/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 2 września 2010r.

w sprawie nadania nazwy ulicy miasta Sulejówek ............:eueuessaesaa

uchwała nr XXVIII/181/2010 Rady Gminy Suchożebry z dnia 23 sierpnia 2010r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2010 ...........e.uesassaaenasaaanaccaa

uchwała nr L/367/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 sierpnia 2010r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odra-

czania i rozkładania na raty nałeżności pieniężnych mających charakter cywilno-

prawny przypadających gminie Nasiełsk lub jej jednostkom podległym ................

uchwała nr L/368/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 sierpnia 2010r.

w sprawie nadania nazwy ulicy .......ueeseeeszezezaAAAAAAAA

uchwała nr 160/XXXII/2010 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 24 sierpnia 2010r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Dzierzgowo narok 2010 ................

uchwała nr XXXII/204/2010 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 23 września 2010r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Wieniawa .......eesassari

uchwała nr XXXII/205/2010 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 23 września 2010r.

w sprawie zmiany określenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych funkcjonu-

jących w szkołach prowadzonych przez Gminę Wieniawa ......uueeaeeaeea annannwa

uchwała nr 580/XLI/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 7 września 2010r.

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin ......eaesaaaza wa awnana

uchwała nr 581/XLI/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 7 września 2010r.

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin ..........eseeassenaan

uchwała nr 582/XLI/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 7 września 2010r.

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin .......eezeazaana

uchwała nr 583/XLI/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 7 września 2010r.

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin ........eassessazencenn

uchwała nr 584/XLI/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 7 września 2010r.

w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie mia-
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Dziennik Urzędowy

Województwa Mazowieckiego Nr 197 — 44027 —
 

5505

5506

5507

5508

5509

5510

5511

5512

5513

5514

5515

5516

5517

5518

5519

uchwała nr 585/XLI/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 7 września 2010r.

w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materia-

łów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu ..........eea

uchwała nr 586/XLI/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 7 września 2010r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010 gminy Radzymin nr

482/XXX1V/2010 z dnia 27 stycznia 2010r........e...seua eee aaa wa aa ea a aaa oo aan oo aaa ewaaananoninosca

uchwała nr 587/XLI/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 7 września 2010r.

w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi

i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach doty-

czących działalności statutowej tych organizacji i podmiotów ..........uasnasaaana anawa

uchwała nr LI/60/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie

nadania nazwy: „Jacka Soplicy” drodze wewnętrznej położonej we wsi i gminie

Nieporęt oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewid. o nr 157/5 ................

uchwała nr LI/61/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie

nadania nazwy: „Zamkowa” drodze wewnętrznej położonej we wsi i gminie

Nieporęt oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewid. o nr 275/25 ..............

uchwała nr LI/62/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie

nadania nazwy: „Protazego” drodze wewnętrznej położonej we wsi i gminie

Nieporęt oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ewid. o nr 151/12, 151/13,

PIACENZA

uchwała nr LI/63/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie

nadania nazwy „Dzikiej Róży” drodze wewnętrznej położonej we wsi i gminie

Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 914/8 .............eeesoa aaa aaa oaaa awaaaaY0I

uchwała nr LI/64/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie

nadania nazwy „Pięciolinii” drodze wewnętrznej położonej we wsi Stanisławów

Pierwszy gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 120/4 .............euaesaaansnasiea

uchwała nr LI/65/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie

nadania nazwy „Zajazdowa” drodze wewnętrznej położonej we wsi Stanisławów

Pierwszy gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 4...eaeee eneaanawnawia

uchwała nr LI/66/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie

nadania nazwy „Sokola” drodze wewnętrznej położonej we wsi Stanisławów

Pierwszy gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 8...aaatwin

uchwała nr LIII/74/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie

trybu i zasad umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pienięż-

nych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Nieporęt i jej

jednostkom podległym ...........uassassaana saa a aa a anawa aaaaaAAAAAEO

uchwałanr LIII/75/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie

zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej................

uchwała nr LIV/80/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 31 sierpnia 2010r. zmienia-

jąca uchwałę w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych oraz ich przezna-

czenia także wykazu gminnych jednostek budżetowych, które tworzą rachunek

dochodów własnych.....ee..eusseoseeao snowoaaosaaaanawa taaa aaa oaza een ika A NANO

uchwała nr LIV/82/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 31 sierpnia 2010r. zmienia-

jąca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci przedszkoli publicznych i oddziałów

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nieporęt

uchwała nr LIV/85/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 31 sierpnia 2010r. w spra-

wie nadania nazwy „Zaciszna” drodze wewnętrznej stanowiącej część działki

ewidencyjnej nr 129 położonej we wsi Kąty Węgierskie i działki nr 18 położonej

WZA WSEKNECEL

44119

44121

44133

44135

44137

44139

44141

44143

44145

44147

44149

44150

44154

44155

44155

Dziennik Urzędowy

Województwa Mazowieckiego Nr 197 — 44027 —
 

5505

5506

5507

5508

5509

5510

5511

5512

5513

5514

5515

5516

5517

5518

5519

uchwała nr 585/XLI/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 7 września 2010r.

w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materia-

łów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu ..........eea

uchwała nr 586/XLI/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 7 września 2010r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010 gminy Radzymin nr

482/XXX1V/2010 z dnia 27 stycznia 2010r........e...seua eee aaa wa aa ea a aaa oo aan oo aaa ewaaananoninosca

uchwała nr 587/XLI/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 7 września 2010r.

w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi

i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach doty-

czących działalności statutowej tych organizacji i podmiotów ..........uasnasaaana anawa

uchwała nr LI/60/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie

nadania nazwy: „Jacka Soplicy” drodze wewnętrznej położonej we wsi i gminie

Nieporęt oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewid. o nr 157/5 ................

uchwała nr LI/61/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie

nadania nazwy: „Zamkowa” drodze wewnętrznej położonej we wsi i gminie

Nieporęt oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewid. o nr 275/25 ..............

uchwała nr LI/62/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie

nadania nazwy: „Protazego” drodze wewnętrznej położonej we wsi i gminie

Nieporęt oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ewid. o nr 151/12, 151/13,

PIACENZA

uchwała nr LI/63/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie

nadania nazwy „Dzikiej Róży” drodze wewnętrznej położonej we wsi i gminie

Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 914/8 .............eeesoa aaa aaa oaaa awaaaaY0I

uchwała nr LI/64/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie

nadania nazwy „Pięciolinii” drodze wewnętrznej położonej we wsi Stanisławów

Pierwszy gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 120/4 .............euaesaaansnasiea

uchwała nr LI/65/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie

nadania nazwy „Zajazdowa” drodze wewnętrznej położonej we wsi Stanisławów

Pierwszy gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 4...eaeee eneaanawnawia

uchwała nr LI/66/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie

nadania nazwy „Sokola” drodze wewnętrznej położonej we wsi Stanisławów

Pierwszy gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 8...aaatwin

uchwała nr LIII/74/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie

trybu i zasad umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pienięż-

nych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Nieporęt i jej

jednostkom podległym ...........uassassaana saa a aa a anawa aaaaaAAAAAEO

uchwałanr LIII/75/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie

zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej................

uchwała nr LIV/80/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 31 sierpnia 2010r. zmienia-

jąca uchwałę w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych oraz ich przezna-

czenia także wykazu gminnych jednostek budżetowych, które tworzą rachunek

dochodów własnych.....ee..eusseoseeao snowoaaosaaaanawa taaa aaa oaza een ika A NANO

uchwała nr LIV/82/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 31 sierpnia 2010r. zmienia-

jąca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci przedszkoli publicznych i oddziałów

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nieporęt

uchwała nr LIV/85/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 31 sierpnia 2010r. w spra-

wie nadania nazwy „Zaciszna” drodze wewnętrznej stanowiącej część działki

ewidencyjnej nr 129 położonej we wsi Kąty Węgierskie i działki nr 18 położonej

WZA WSEKNECEL
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5520

5521

5522
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5525

5526
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5529

5530

5531

5532

5533

5534

uchwała nr 790/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 września 2010r.

w przedmiocie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 października

2008r. nr 404/2008 w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe

w komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych Gminy Miasta Radomia

uchwała nr 792/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 września 2010r.

WEPEWIELCELIENZYAATI

uchwała nr 364/XXXVII/10 Rady Gminy Słupno z dnia 21 maja 2010r. w sprawie

zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowa-

dzania ścieków na okres od 1 lipca 2010r. do 30 czerwca 2011r. i ustalenia dopła-

ty do grup taryfowych w Nowym Gulczewie i Borowiczkach Pieńkach ...................

uchwała nr 371/XXXVIIV10 Rady Gminy Słupno z dnia 21 czerwca 2010r.
w sprawie nadania nazw ulicy Wiśniowa we wsi Cekanowo gm. Słupno ...............

uchwała nr 276/LII/10 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 9 lipca 2010r. w spra-

wie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy

zasób Gminy Szydlowiec, warunków udzielania bonifikaty oraz wysokości jej

stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych należących do Gminy ..

uchwała nr XLVI/488/2010 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 3 września 2010r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Pułtusk na rok 2010 ......................

uchwała nr XLVI/489/2010 Rady Miejskiej w Pultusku z dnia 3 września 2010r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Pułtusk na rok 2010 ......................

uchwała nr XLVI/491/2010 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 3 września 2010r.

zmieniająca uchwałę nr XLIII/500/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia

23 czerwca 2006r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli

i szkól prowadzonych na terenie gminy Pułtusk przez podmioty nienależące do

sektora finansów publicznych...........ueeosseosassaaaaaAAA

uchwała nr XLVI/493/2010 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 3 września 2010r.

w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku ....

uchwała nr XLVI/498/2010 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 3 września 2010r.

w sprawie przyjęcia „Gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów azbe-

stowych na terenie gminy Pułtusk”..........eaaeeeaeeeaaaawa

uchwała nr 502/10 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 września

2010r. w sprawie nadania nazwy rondu w Strzykułach..........eeeseeeaseaaeenaaainaewiaainae

uchwała nr 506/10 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 września

2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim

nr 217/08 z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie ustanowienia stypendiów dla za-

wodników z terenu gminy Ożarów Mazowiecki osiągających wysokie wyniki

CeleatCCA

uchwała nr XLVII/171/10 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 21 października 2010r.
w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiega-

jący się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbiera-

nia odpadów komunałnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbior-

ników bezodpływowychi transportu nieczystościciekłych.............s.essaassaoiaaaniaa

uchwała nr XLVII/172/10 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 21 października 2010r.

w sprawie określenia wymagań,jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiega-

jący się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony

przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bez-

domnychzwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwlok zwierzęcychi ich części....

uchwała nr XXXVIII/205/2009 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia

28 grudnia 2009r. w sprawie zmian obwodów głosowania ..........usseessaesnanaarnaenece
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5527

5528

5529

5530

5531

5532

5533

5534

uchwała nr 790/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 września 2010r.

w przedmiocie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 października

2008r. nr 404/2008 w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe

w komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych Gminy Miasta Radomia

uchwała nr 792/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 września 2010r.

WEPEWIELCELIENZYAATI

uchwała nr 364/XXXVII/10 Rady Gminy Słupno z dnia 21 maja 2010r. w sprawie

zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowa-

dzania ścieków na okres od 1 lipca 2010r. do 30 czerwca 2011r. i ustalenia dopła-

ty do grup taryfowych w Nowym Gulczewie i Borowiczkach Pieńkach ...................

uchwała nr 371/XXXVIIV10 Rady Gminy Słupno z dnia 21 czerwca 2010r.
w sprawie nadania nazw ulicy Wiśniowa we wsi Cekanowo gm. Słupno ...............

uchwała nr 276/LII/10 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 9 lipca 2010r. w spra-

wie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy

zasób Gminy Szydlowiec, warunków udzielania bonifikaty oraz wysokości jej

stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych należących do Gminy ..

uchwała nr XLVI/488/2010 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 3 września 2010r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Pułtusk na rok 2010 ......................

uchwała nr XLVI/489/2010 Rady Miejskiej w Pultusku z dnia 3 września 2010r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Pułtusk na rok 2010 ......................

uchwała nr XLVI/491/2010 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 3 września 2010r.

zmieniająca uchwałę nr XLIII/500/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia

23 czerwca 2006r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli

i szkól prowadzonych na terenie gminy Pułtusk przez podmioty nienależące do

sektora finansów publicznych...........ueeosseosassaaaaaAAA

uchwała nr XLVI/493/2010 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 3 września 2010r.

w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku ....

uchwała nr XLVI/498/2010 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 3 września 2010r.

w sprawie przyjęcia „Gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów azbe-

stowych na terenie gminy Pułtusk”..........eaaeeeaeeeaaaawa

uchwała nr 502/10 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 września

2010r. w sprawie nadania nazwy rondu w Strzykułach..........eeeseeeaseaaeenaaainaewiaainae

uchwała nr 506/10 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 września

2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim

nr 217/08 z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie ustanowienia stypendiów dla za-

wodników z terenu gminy Ożarów Mazowiecki osiągających wysokie wyniki

CeleatCCA

uchwała nr XLVII/171/10 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 21 października 2010r.
w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiega-

jący się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbiera-

nia odpadów komunałnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbior-

ników bezodpływowychi transportu nieczystościciekłych.............s.essaassaoiaaaniaa

uchwała nr XLVII/172/10 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 21 października 2010r.

w sprawie określenia wymagań,jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiega-

jący się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony

przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bez-

domnychzwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwlok zwierzęcychi ich części....

uchwała nr XXXVIII/205/2009 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia

28 grudnia 2009r. w sprawie zmian obwodów głosowania ..........usseessaesnanaarnaenece
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5535
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5542

5543

5544

5545

5546

5547

uchwała nr L/248/2010 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 15 października

2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organiza-

cjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, rocznego programu współ-

pracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi

dzialalność pożytku publicznego ..........-.u:::2.-seusssua eo sa aaa aaa aaaaaaaaaaaa oanawncn0e

uchwała nr 443/XXXVIII/10 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 września 2010r.

w sprawie nadania kategorii drogi gminnej drogom publicznym na terenie mia-

SENECIO

uchwała nr 444/XXXVII/10 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 września 2010r.

w sprawie nadania nazwy ulicy (Urocza)...esaaaaaaaaaaaanita

uchwała nr 587/LXXII/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 września 2010r.

wsprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu

„Śródmieście Płd, — Goworowska” w Ostrołęce dla jednostki strukturalnej RP .....

uchwała nr 588/LXXII/2010 Rady Miasta Ostrolęki z dnia 30 września 2010r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

rejonu „Turskiego” w Ostrołęce ...........u..eesuees aaa aaaaaa aaaawayawa nata aaa aw aiw

uchwała nr 589/LXXIIV/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 września 2010r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

rejonu „Łużycka” w Ostrołęce ...........u aaa eee aaa aaa aaaaaaaaaata aaa aaa za eoetaaa

uchwała nr XL/339/10 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 5 listopada 2010r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.........11.14111111::

uchwała nr XL/340/10 Rady Gminy Ostrów Mazowieckaz dnia 5 listopada 2010r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ............

uchwała nr XXXVII/192/10 Rady Gminy Stanisławów z dnia 10 sierpnia 2010r.

w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów prowadzonych przez Gmi-

nę Stanisławów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.............1...

ZARZĄDZENIA ORGANÓW WYKONAWCZYCH GMIN:

zarządzenie nr 345/10 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14 września 2010r. w sprawie

zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok ............ueesseessaasonaoeaa aaa ara naa aaa awana san aotaa00A

zarządzenie nr 112/2010 Burmistrza Halinowa z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie

przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy Halinów za pierwsze półrocze

2010 roku oraz przyjęcia informacji z przebiegu wykonania płanu finansowego

Gminnej Biblioteki Publicznej w Halinowie, Domu Kultury w Halinowie i Domu

Kultury w Okuniewie za pierwsze półrocze 2010 roku .........eueeaesz aaa aaa aa ianncaw0a

POROZUMIENIA:

porozumienie nr 15/2010 zawarte w dniu 31 sierpnia 2010r. pomiędzy Gminą

Nieporęt a Gminą Jabłonna w sprawie refundacji kosztów wychowania przed-

szkolnego poniesionych przez Gminę Nieporęt w 2010 roku z tytułu uczęszczania

uczniów będących mieszkańcami Gminy Jabłonna do przedszkola publicznego

prowadzonego przez Gminę Nieporęt ...........eseeeuoooseao sea a aaa owaaaaowtaawanaaeaniat00 01

porozumienie nr 16/2010 zawarte w dniu 31 sierpnia 2010r. pomiędzy Jednostką

Wojskową nr 2474 w Białobrzegach a Gminą Nieporęt w sprawie przejęcia przez

Gminę Nieporęt pracowników oraz mienia tłikwidowanego Przedszkola nr 32

w Białobrzegach .............uuuoeuaa nooo on ano nana aaa n aaa noni aa anawa naiwna kanwie aaa aa aaa kaw ak aaa Y ELLA 00
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5546

5547

uchwała nr L/248/2010 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 15 października

2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organiza-

cjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, rocznego programu współ-

pracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi

dzialalność pożytku publicznego ..........-.u:::2.-seusssua eo sa aaa aaa aaaaaaaaaaaa oanawncn0e

uchwała nr 443/XXXVIII/10 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 września 2010r.

w sprawie nadania kategorii drogi gminnej drogom publicznym na terenie mia-

SENECIO

uchwała nr 444/XXXVII/10 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 września 2010r.

w sprawie nadania nazwy ulicy (Urocza)...esaaaaaaaaaaaanita

uchwała nr 587/LXXII/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 września 2010r.

wsprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu

„Śródmieście Płd, — Goworowska” w Ostrołęce dla jednostki strukturalnej RP .....

uchwała nr 588/LXXII/2010 Rady Miasta Ostrolęki z dnia 30 września 2010r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

rejonu „Turskiego” w Ostrołęce ...........u..eesuees aaa aaaaaa aaaawayawa nata aaa aw aiw

uchwała nr 589/LXXIIV/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 września 2010r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

rejonu „Łużycka” w Ostrołęce ...........u aaa eee aaa aaa aaaaaaaaaata aaa aaa za eoetaaa

uchwała nr XL/339/10 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 5 listopada 2010r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.........11.14111111::

uchwała nr XL/340/10 Rady Gminy Ostrów Mazowieckaz dnia 5 listopada 2010r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ............

uchwała nr XXXVII/192/10 Rady Gminy Stanisławów z dnia 10 sierpnia 2010r.

w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów prowadzonych przez Gmi-

nę Stanisławów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.............1...

ZARZĄDZENIA ORGANÓW WYKONAWCZYCH GMIN:

zarządzenie nr 345/10 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14 września 2010r. w sprawie

zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok ............ueesseessaasonaoeaa aaa ara naa aaa awana san aotaa00A

zarządzenie nr 112/2010 Burmistrza Halinowa z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie

przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy Halinów za pierwsze półrocze

2010 roku oraz przyjęcia informacji z przebiegu wykonania płanu finansowego

Gminnej Biblioteki Publicznej w Halinowie, Domu Kultury w Halinowie i Domu

Kultury w Okuniewie za pierwsze półrocze 2010 roku .........eueeaesz aaa aaa aa ianncaw0a

POROZUMIENIA:

porozumienie nr 15/2010 zawarte w dniu 31 sierpnia 2010r. pomiędzy Gminą

Nieporęt a Gminą Jabłonna w sprawie refundacji kosztów wychowania przed-

szkolnego poniesionych przez Gminę Nieporęt w 2010 roku z tytułu uczęszczania

uczniów będących mieszkańcami Gminy Jabłonna do przedszkola publicznego

prowadzonego przez Gminę Nieporęt ...........eseeeuoooseao sea a aaa owaaaaowtaawanaaeaniat00 01

porozumienie nr 16/2010 zawarte w dniu 31 sierpnia 2010r. pomiędzy Jednostką

Wojskową nr 2474 w Białobrzegach a Gminą Nieporęt w sprawie przejęcia przez

Gminę Nieporęt pracowników oraz mienia tłikwidowanego Przedszkola nr 32

w Białobrzegach .............uuuoeuaa nooo on ano nana aaa n aaa noni aa anawa naiwna kanwie aaa aa aaa kaw ak aaa Y ELLA 00
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5549

5550

5551

5552

5553

5554

5555

5556

5557

5558

porozumienie z dnia 6 września 2010r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce

a Powiatem Mińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegają-

cych na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla

uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Sie-

[| [teOOOO

ANEKSY DO POROZUMIEŃ:

aneks nr 19 do porozumienia międzygminnego z dnia 26 marca 2004r. zawarty

w dniu 4 października 2010r. pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa oraz

(ELE NVEJLOCE

aneks nr 5 do porozumienia z dnia 8 lutego 2006r. zawarty w dniu 1 września

2010r. pomiędzy Powiatem Białobrzeskim a Powiatem Gostynińskim w sprawie

powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć

teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych

kierowanych przez „Powierzającego”......uuaesen aaaaaaaaaaanworaWLAO

aneks nr 6 do porozumienia z dnia 7 listopada 2005r. zawarty w dniu 1 września

2010r. pomiędzy Powiatem Białobrzeskim a Powiatem Szydłowieckim w sprawie

powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć

teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych

kierowanych przez „Powierzającego”.........uuee aaaaaaaaaowaniaALA

WYROK! WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO:

wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 8 grudnia 2009r. sygn. akt

CZWZEGELEZ0:ACE

wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 25 maja 2010r. sygn. akt

MZZEWZEECC

wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 8 czerwca 2010r. sygn.

akt IV SA/WA 670/10 ........uuowaneowanetaaak nat aan anti te

wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 15 czerwca 2010r. sygn.

ENYZZECCE

wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 17 czerwca 2010r. sygn.

ELANETZEEORO

DECYZJE:

decyzja nr OWA-4210-61(4)/2010/1425/VIZM/MB Prezesa Urzędu Regulacji Ener-

getyki z dnia 29 października 2010r..........u...uesu ssa aaaa aaanaaaaa0A

decyzja nr OWA-4210-62(4)/2010/403/XZM/RW Prezesa Urzędu Regulacji Energe-
tyki z dnia 29 października 2010r..............es-eseao aaa awaaaaaaaaaa aan a wata i iURA
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INFORMACJE:

5559 informacja nr $.G.G/7405/1/09-10 Starosty Otwockiego z dnia 12 października

5560

5561

2010r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów oraz założenia ewidencji bu-

dynków dla pięciu obrębów ewidencyjnych gminy Karczew tj. Janów, Brzezinka,

Łukówiec, Całowanie, Glinki powiat otwocki, województwo mazowieckie .............

informacja nr 1 Starosty Żuromińskiego z dnia 15 października 2010r. o operacie

opisowo-kartograficznym obrębu Lutocin jedn. ew. Lutocin, powiat żuromiński,

woj. mazowieckie ............-u:osueeosaoe aaa aaawazanazwaRAYAAAA

OBWIESZCZENIA:

obwieszczenie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 listopada 2010r.

w sprawie ogłoszenia „Wykazu osób prawnychi fizycznych oraz jednostek orga-

nizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości

podatkowe, odsetki za zwłokę łub opłaty prołongacyjne w kwocie przewyższają-

cej 5.000zł w okresie od 1 stycznia 2010r. do dnia 30 września 2010r."..............111..

44430
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WYROK

WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO

z dnia 17 czerwca 2010 r.

sygn. akt IV SA/WA 199/10

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie:

A. Balicka

A. Dąbrowska (spr.)

T. Wykowski

Protokolant: M. Bereziński

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 czerwca 2010r. sprawy ze skargi Wiodzimierza Tadeusza Koziel-

skiego na uchwałę Rady Miejskiej Konstancin — Jeziorna z dnia 18 sierpnia 2005r. nr 408/IV/24/2005 w

przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stwierdza nieważność $ 69 ust. 44

pkt 2 zaskarżonej uchwały w części dotyczącej działki ewidencyjnej nr 169/37 z obrębu 0004 - Czarnów

gminy Konstancin — Jeziorna.


