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UCHWAŁA Nr 136/XXII/2009 

RADY GMINY W LUBOWIDZU 

z dnia 18 maja 2009 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

części miejscowości Osówka, Żelaźnia i Lubowidz. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591 z póŝniejszymi zmianami) oraz art. 14 
ust. 8, art. 15 ust. 1 i 2, art. 20 i art. 29 ustawy z 
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z 
póŝniejszymi zmianami) w związku z uchwałą nr 
169/XXVII/2006 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 
25 paŝdziernika 2006r. i uchwałą nr 39/VI/2007 
Rada Gminy w Lubowidzu z 28 czerwca 2007r. – 
Rada Gminy po stwierdzeniu zgodności planu z 
ustaleniami zmiany „Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. 
Lubowidz” przyjćtego uchwałą nr 104/XVIII/2008 
Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 16 grudnia 
2008r. uchwala, co nastćpuje: 

§ 1.1. Uchwala sić Miejscowy Plan Zagospoda-
rowania Przestrzennego obejmujący czćści obrć-
bów geodezyjnych Osówka, Şeleŝnia i Lubowidz, 
zwany dalej „Planem”. 

2. Czćściami składowymi planu są: 

1) czćść tekstowa stanowiąca treść niniejszej 
uchwały, 

2) czćść graficzna – rysunek planu stanowiący 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, 

3) rozstrzygnićcie dotyczące rozpatrzenia uwag 
do projektu Planu - załącznik nr 2, 

4) rozstrzygnićcie dotyczące sposobu realizacji 
zapisanych w Planie inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które naleşą do zadań 
własnych gminy oraz zasad ich finansowania - 
załącznik nr 3. 

3. Rysunek Planu w skali 1:2000 stanowiący za-
łącznik nr 1 do uchwały obowiązuje w nastćpują-
cym zakresie ustaleń: 

1) granicy obszaru objćtego planem, 

2) linii rozgraniczających tereny o róşnych funk-
cjach i zasadach zagospodarowania, 
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3) nieprzekraczalnej linii zabudowy, 

4) symbolu przeznaczenia terenów funkcjonal-
nych określonych odpowiednio symbolem cy-
frowym i literowym lub literowym. 

§ 2.1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1. planie – naleşy przez to rozumieć ustalenia 
niniejszej uchwały (wraz z załącznikiem gra-
ficznym), dotyczące czćści obrćbów geodezyj-
nych Osówka, Şelaŝnia i Lubowidz, 

2. przepisach szczególnych – naleşy przez to ro-
zumieć przepisy ustaw wraz z aktami wyko-
nawczymi oraz przepisy zawarte w rozporzą-
dzeniach ministrów oraz wojewody, wydanych 
z upowaşnienia ustawowego, 

3. uchwale – naleşy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałć, o ile z treści przepisu nie wynika ina-
czej, 

4. rysunku planu – naleşy przez to rozumieć ry-
sunek w skali 1:2000, stanowiący załącznik gra-
ficzny do uchwały, 

5. terenie – naleşy przez to rozumieć teren funk-
cjonalny wyznaczony liniami rozgraniczającymi 
oraz określony symbolem terenu zgodnie z ry-
sunkiem planu, dla którego obowiązują ustale-
nia planu, 

6. linii rozgraniczającej – naleşy przez to rozumieć 
linić oddzielającą tereny o róşnych funkcjach i 
róşnych zasadach zagospodarowania, 

7. linii zabudowy – naleşy przez to rozumieć linić 
ustaloną niniejszym planem, określającą naj-
mniejszą (nieprzekraczalną) dopuszczalną od-
ległość obiektów budowlanych od linii rozgra-
niczającej teren, 

8. maksymalny wskaŝnik intensywności zabudo-
wy – naleşy przez to rozumieć powierzchnić 
zabudowaną budynków i budowli w stosunku 
do powierzchni całkowitej wyznaczonego tere-
nu, 

9. wskaŝnik procentowy powierzchni biologicznie 
czynnej – naleşy przez to rozumieć najmniejszą 
dopuszczalną wielkość łącznej powierzchni bio-
logicznie czynnej, wyraşoną w stosunku do 
powierzchni całkowitej działki, przy czym za 
powierzchnie biologicznie czynne uznaje sić: 
grunt rodzimy pokryty roślinnością, wodą po-
wierzchniową, a takşe 50% sumy powierzchni 
nawierzchni urządzonych jako stałe trawniki 
lub kwietniki na podłoşu zapewniającym ich 
naturalną wegetacjć, o powierzchni nie mniej-
szej niş 10m2. 

 

§ 3.1. Dla obszaru objćtego uchwałą plan okre-
śla: 

1) przeznaczenie terenów, określone liniami roz-
graniczającymi tereny o róşnym przeznaczeniu 
i róşnych zasadach zagospodarowania, 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego, 

4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

5) parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaŝnik inten-
sywności zabudowy, 

6) warunki zagospodarowania terenu oraz ogra-
niczenia w ich uşytkowaniu, 

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemu komunikacji i infrastruktury technicz-
nej, 

8) sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i uşytkowania terenów, 

9) stawki procentowe, na podstawie których usta-
la sić jednorazową opłatć z tytułu wzrostu war-
tości nieruchomości na skutek uchwalenia pla-
nu. 

2. Na obszarze objćtym planem nie zachodzą 
przesłanki do określenia: 

1) wymagań dotyczących potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych , 

2) granic i sposobów zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrćbnych przepisów, a 
takşe naraşonych na niebezpieczeństwo powo-
dzi oraz naraşonych osuwaniem sić mas ziem-
nych, 

3) szczegółowych zasad i warunków scalania i 
podziału nieruchomości. 

§ 4.1. Dla obszaru objćtego planem określa sić 
nastćpujące przeznaczenie terenów, wydzielonych 
liniami rozgraniczającymi, oznaczone symbolem: 

1) tereny przeznaczone pod elektrownie wiatrowe 
wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej 
niezbćdnej do ich obsługi – oznaczone na ry-
sunku planu symbolem od 1EW do 5EW, 

2) tereny zabudowy zagrodowej w gospodar-
stwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, 
oznaczone na rysunku planu symbolem od 
1RM do 8RM, 
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3) tereny rolnicze – obejmujące tereny uşytków 

rolnych z drogami dojazdowymi do pól, ozna-
czone na rysunku planu symbolem R, 

4) tereny lasów – obejmujące tereny gruntów 
leśnych z drogami leśnymi (wg geodezyjnej 
ewidencji gruntów), oznaczone na rysunku 
planu symbolem ZL, 

5) tereny komunikacji drogowej – wyznaczone 
liniami rozgraniczającymi: 

a) tereny dróg publicznych oznaczone 1KDP -  
3 KDP (droga powiatowa) i KDG (droga 
gminna), 

b) tereny dróg wewnćtrznych dla potrzeb ob-
sługi elektrowni wiatrowych, oznaczone na 
rysunku planu symbolem od 1KDW do 
4KDW. 

Ustalenia ogólne 

§ 5. W zakresie ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego ustala sić nastćpujące zasady: 

1) przekształcanie wskazanych w planie terenów 
w kierunku zgodnym z jego przeznaczeniem, 

2) kaşda działka budowlana musi mieć dostćp do 
drogi publicznej poprzez takie ukształtowanie 
działki, które umoşliwi wjazd na działkć z tere-
nu drogi publicznej, zgodnie z przepisami 
szczególnymi, 

3) moşliwość budowy nowej oraz przebudowy i 
modernizacji istniejącej infrastruktury tech-
nicznej i komunikacji, 

4) wszelkie budynki, obiekty i urządzenia nie-
zbćdne do ich prawidłowego funkcjonowania 
powinny być realizowane w sposób zgodny z 
ustaleniami planu w zakresie warunków, zasad 
i standardów kształtowania zabudowy, przepi-
sami szczególnymi i zasadami współşycia spo-
łecznego. 

§ 6. Ustala sić nastćpujące zasady ochrony 
środowiska i przyrody: 

1) obowiązek przestrzegania zasad gospodaro-
wania określonych w rozporządzeniu Woje-
wody Mazowieckiego nr 18 z dnia 15 kwietnia 
2005r. w sprawie Zieluńsko - Rzćgnowskiego 
Obszaru Chronionego Krajobrazu, 

2) lokalizacja siłowni wiatrowych wymaga prze-
prowadzenia postćpowania w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko, zgodnie z 
przepisami ustawy prawo ochrony środowi-
ska, 

3) w celu minimalizacji negatywnego oddziały-
wania realizacji elektrowni wiatrowych na 
środowisko przyrodnicze i ludzi nakazuje sić: 

a) przeprowadzenie badań geotechnicznych 
terenu objćtego posadowieniem funda-
mentów obiektu budowlanego, 

b) racjonalne korzystanie z terenu w trakcie 
przygotowania i realizacji inwestycji, 

c) przeprowadzanie okresowego monitorin-
gu w zakresie wpływu elektrowni wiatro-
wych na śmiertelność ptaków (o ile to 
zjawisko w ogóle wystąpi) oraz pomiarów 
rzeczywistego poziomu hałasu w otocze-
niu obiektów, 

d) odbiór i utylizacjć odpadów zakwalifiko-
wanych do niebezpiecznych (oleje z prze-
kładni wiatrowych) przez specjalistyczne 
słuşby, zgodnie z warunkami wynikający-
mi z ustawy o odpadach, 

4) maksymalną ochronć istniejącego drzewo-
stanu i zakaz nieuzasadnionego usuwania 
istniejących zadrzewień i zakrzaczeń, 

5) ewentualna uciąşliwość dla środowiska wy-
wołana przez obiekty usługowe i produkcyjne 
nie moşe wykraczać poza granice działki, do 
której inwestor posiada tytuł prawny, 

6) konieczność zachowania powierzchni terenu 
biologicznie czynnej (niezabudowanej 
i nieutwardzonej) na poziomie min. 70% po-
wierzchni terenu wyznaczonego pod lokaliza-
cjć elektrowni wiatrowych oraz min. 40% po-
wierzchni terenu zabudowy zagrodowej. 

7) W zakresie ochrony wód ustala sić nastćpu-
jące zasady: 

a) utrzymanie istniejącego układu hydrogra-
ficznego - cieków powierzchniowych i 
oczek wodnych, 

b) zakaz odprowadzania do wód powierzch-
niowych i gruntowych nie oczyszczonych 
ścieków nie spełniających warunków 
określonych w przepisach odrćbnych, 

c) utrzymanie droşności cieków wodnych z 
uwzglćdnieniem budowy przepustów przy 
urządzaniu nowych dróg. Wszelkie działa-
nia związane z przebudową, przykryciem, 
przekroczeniem drogami lub liniowymi 
urządzeniami infrastruktury technicznej 
rowów naleşy przeprowadzać w porozu-
mieniu i na warunkach zarządcy urządzeń 
melioracyjnych, 

8) W zakresie ochrony powietrza atmosferycz-
nego ustala sić nastćpujące zasady: 

a) podejmowanie działań realizacyjnych do-
tyczących instalowania urządzeń przeciw-
działających zanieczyszczaniu powietrza, 
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b) ewentualna uciąşliwość obiektów produk-
cyjnych i usługowych powinna być utrzy-
mana w granicach własnych działek, 

c) preferencje do stosowania czynników 
grzewczych ze ŝródeł bezpiecznych ekolo-
gicznie (olej opałowy, gaz, biomasa lub 
energia elektryczna), 

9) w zakresie ochrony ludzi i środowiska przed 
hałasem i wibracjami obowiązują nastćpują-
ce zasady: 

a) dopuszczalne poziomy hałasu dla po-
szczególnych obszarów zgodnie z przepi-
sami szczególnymi, 

b) preferowanie działań słuşących wyelimi-
nowaniu hałasu o ponad normatywnym 
natćşeniu, głównie z obszarów zabudowy 
mieszkaniowej poprzez zabezpieczenia 
techniczne lub zmianć technologii i urzą-
dzeń, 

10) w zakresie ochrony ludzi i środowiska przed 
szkodliwym elektroenergetycznym promie-
niowaniem niejonizującym obowiązuje zakaz 
realizacji budynków mieszkalnych w odległo-
ści mniejszej niş 5m od skrajnego przewodu 
linii SN 15kV, 

11) w zakresie gospodarki odpadami plan ustala 
realizacjć gminnego systemu gospodarki od-
padami komunalnymi, w tym gromadzenie 
odpadów w szczelnych zbiornikach z 
uwzglćdnieniem selektywnej zbiórki (odpady 
wymieszane przeznaczone na składowisko, 
surowce wtórne, odpady organiczne przezna-
czone do kompostowania, wydzielone odpa-
dy niebezpieczne). 

§ 7. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturo-
wego ustala sić obowiązek dokonania rozpozna-
nia archeologicznego przed przystąpieniem do 
prac ziemnych lokalizacji elektrowni wiatrowych, 
w przypadku natrafienia na stanowisko archeolo-
giczne przeprowadzenie jego zbadania na koszt 
inwestora a wyniki rozpoznania oraz ewentual-
nych badań naleşy dostarczyć do Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. 

§ 8. W zakresie szczególnych warunków zago-
spodarowania terenu plan ustala: 

1) zakaz realizacji budynków i obiektów związa-
nych ze stałym pobytem ludzi, na terenach rol-
niczych i leśnych, 

2) obowiązek zachowania istniejących urządzeń 
wodno-melioracyjnych (rowów, sieci drenar-
skiej). Wszelkie zmiany kolidujące z lokalizacją 
obiektów powinny być przebudowane w poro-
zumieniu z zarządcą sieci, 

3) realizacjć obiektów elektrowni wiatrowych po 
przeprowadzeniu badań gruntowych terenu. 

§ 9. W zakresie systemu komunikacyjnego i in-
frastruktury technicznej plan ustala: 

1. obsługć komunikacyjną terenu zapewniają: 

1) drogi publiczne powiatowe relacji: Zielona – 
Osówka nr 4636W oznaczona na rysunku 
planu symbolem 1KDP; Osówka - Lubowidz 
2KDP oraz Osówka – Şuromin 3KDP; 

2) droga publiczna gminna oznaczona na ry-
sunku planu symbolem KDG, 

3) drogi wewnćtrzne dla obsługi elektrowni 
wiatrowych oznaczone na rysunku planu 
symbolami 1KDW – 4KDW, 

4) drogi wewnćtrzne dojazdowe do pól i lasów 
wystćpujące na terenach rolnych oznaczo-
nych na rysunku symbolem R i ZL, 

2. odprowadzanie wód opadowych z nawierzchni 
ciągów komunikacyjnych w oparciu o urządze-
nia odwadniające w pasach drogowych z od-
prowadzeniem do systemu melioracyjnego. 

3. w zakresie zaopatrzenia w energić elektryczną 
ustala sić: 

1) zachowanie z moşliwością modernizacji lub 
przebudowy istniejącej sieci elektroenerge-
tycznej, 

2) zaopatrzenie elektrowni wiatrowych w 
energić elektryczną dla potrzeb własnych 
zgodnie z warunkami określonymi przez 
właściwy Zakład Energetyczny, 

3) odbiór energii elektrycznej wytworzonej 
przez poszczególne elektrownie wiatrowe 
poprzez linie kablowe średniego napićcia do 
stacji transformatorowej zgodnie z warun-
kami określonymi przez właściwy Zakład 
Energetyczny. 

4. utrzymanie istniejących urządzeń sieciowych 
infrastruktury technicznej z moşliwością ich 
przebudowy i modernizacji wynikającą z po-
trzeby utrzymania ich w naleşytym stanie 
techniczno-uşytkowym oraz zastosowania no-
wych technologii, 

5. dopuszcza sić budowć i eksploatacjć innych 
sieciowych urządzeń infrastruktury technicznej 
nie wymienionych w tekście uchwały bez po-
trzeby zmiany planu, pod warunkiem spełnie-
nia wymagań przepisów szczególnych, 

6. sieci infrastruktury technicznej powinny być 
prowadzone w liniach rozgraniczających drogi. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza sić lo-
kalizowanie sieci na terenach o innym przezna-
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czeniu, po zawarciu umowy mićdzy inwesto-
rem a właścicielem gruntu. 

§ 10. Ustalenia szczegółowe dotyczące prze-
znaczenia terenów i sposobu ich zagospodarowa-
nia 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami od 1EW do 5EW przeznaczonych 
pod elektrownie wiatrowe wraz z urządzeniami 
infrastruktury technicznej niezbćdnej do ich 
obsługi ustala sić: 

1) powierzchnia kaşdego wyznaczonego li-
niami rozgraniczającymi terenu EW – ok. 
1,0ha, 

2) dopuszcza sić w uzasadnionych przypad-
kach np. wynikających z badań grunto-
wych pod posadowienie fundamentu elek-
trowni przesunićcie linii rozgraniczającej 
teren w stosunku do określonej na rysun-
ku planu do 20,0 m w kierunku uzasadnio-
nym rozwiązaniem technicznym, 

3) powierzchnia zabudowy elektrowni (fun-
dament şelbetowy, platforma montaşowa, 
wieşa elektrowni z rotorem, pomieszcze-
nia innych urządzeń) do 1000,0m2, pozo-
stała czćść terenu EW pozostaje w uşyt-
kowaniu rolniczym, 

4) nieprzekraczalna linia zabudowy w odle-
głości min. 5,0m od linii rozgraniczającej 
drogć wewnćtrzną, 

5) parametry i wskaŝniki kształtowania zabu-
dowy: 

a) wysokość wieşy elektrowni do osi roto-
ra - do 100,0m i całkowitej wysokości w 
stanie wzniesionej łopaty wirnika - do 
150,0 m mierzonej od poziomu terenu, 

b) minimalna moc generatora - 1,5 MW o 
regulowanym poziomie emisji hałasu, 

c) maksymalna moc akustyczna elektrow-
ni na poziomie, który nie spowoduje 
przekroczeń dopuszczalnego poziomu 
hałasu na granicy obszarów przezna-
czonych pod zabudowć mieszkaniową 
lub inną przeznaczoną na stały pobyt 
ludzi, zgodnie z przepisami prawa 
ochrony środowiska, 

d) ujednolicenie kolorystyki całego parku 
elektrowni, 

6) dostćp komunikacyjny poprzez drogi pu-
bliczne lub wewnćtrzne, 

7) ewentualne kolizje zjazdów z drogi powia-
towej lub gminnej oraz przejazdy pojaz-
dów ponadnormatywnych dowoşących 

elementy konstrukcyjne powinny być 
uzgodnione na etapie projektu budowla-
nego z zarządcą drogi, 

8) maksymalny wskaŝnik intensywności za-
budowy – 0,2, 

9) minimalny procentowy wskaŝnik po-
wierzchni biologicznie czynnej – 70% . 

2. Dla terenów zabudowy zagrodowej oznaczo-
nych symbolami od 1RM do 8RM ustala sić: 

1) adaptacjć istniejącej zabudowy z moşliwo-
ścią rozbudowy, wymiany i modernizacji, 

2) dopuszcza sić moşliwość lokalizacji usług o 
ewentualnej uciąşliwości nie przekraczającej 
granic działki, do której inwestor posiada ty-
tuł prawny, 

3) dopuszcza sić moşliwość zmiany funkcji 
obiektów zabudowy zagrodowej na cele za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej, re-
kreacyjnej lub usługowej, 

4) nieprzekraczalna linić zabudowy w odległo-
ści min. 5,0m od linii rozgraniczającej drogć 
gminną, 

5) parametry i wskaŝniki kształtowania zabu-
dowy: 

a) wysokość budynków mieszkalnych do 
dwóch kondygnacji ze stromym dachem, 

b) wysokość obiektów związanych z pro-
dukcją rolniczą wynikająca z wymogów 
technologicznych i konstrukcyjnych, 

c) wskaŝnik intensywności zabudowy do 
0,5, 

6) minimalny procentowy wskaŝnik po-
wierzchni biologicznie czynnej – 40%, 

7) dopuszcza sić moşliwość lokalizacji lokal-
nych urządzeń infrastruktury technicznej. 

3. Dla terenów rolniczych oznaczonych na rysun-
ku plany symbolem R ustala sić: 

1) racjonalne uşytkowanie rolnicze uşytków 
rolnych oraz utrzymanie dojazdów gospo-
darczych do pól, 

2) zakaz realizacji budynków i obiektów zwią-
zanych ze stałym pobytem ludzi, 

3) zachowanie istniejących rowów, oczek 
wodnych, zadrzewień śródpolnych i przy-
droşnych, 

4) moşliwość realizacji obiektów inwentarskich 
lub budynków związanych z produkcją rol-
ną, bez funkcji mieszkaniowej. Wysokość 
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obiektów dostosowana do wymogów tech-
nologicznych i konstrukcyjnych, 

5) dopuszcza sić realizacjć stawów rybnych, 
zbiorników wodnych oraz urządzeń melio-
racji wodnych słuşących zrównowaşonemu 
wykorzystaniu uşytków rolnych, 

6) moşliwość realizacji dróg dojazdowych oraz 
napowietrznej i podziemnej sieci infrastruk-
tury technicznej (wodociągowej, kanaliza-
cyjnej, telefonicznej, gazowej i energetycz-
nej), 

7) dopuszcza sić lokalizacjć obiektów związa-
nych z produkcją rolniczą na terenach bez-
pośrednio sąsiadujących z siedliskiem, poza 
liniami rozgraniczającymi teren RM. 

4. Dla terenów lasów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem ZL ustala sić: 

1) zachowanie z moşliwością uzupełniania ist-
niejącego drzewostanu, 

2) zakaz wszelkiej zabudowy, 

3) moşliwość lokalizacji niezbćdnych siecio-
wych elementów infrastruktury technicznej. 

5. Dla terenów tras komunikacyjnych wyznaczo-
nych liniami rozgraniczającymi ustala sić: 

1) tereny dróg publicznych oznaczone na ry-
sunku planu symbolem KDP – droga powia-
towa relacji Zielona – Osówka nr 4636W, 
szerokość w liniach rozgraniczających min. 
14,0 m, 

2) tereny dróg publicznych oznaczone na ry-
sunku planu symbolem KDG – droga gmin-
na, szerokość w liniach rozgraniczających 
min. 10,0 m, 

3) tereny dróg wewnćtrznych oznaczone na 
rysunku planu symbolami 1KDW – 4KDW, 
szerokość w liniach rozgraniczających min. 
8,0 m 

4) w obrćbie linii rozgraniczających tereny 
komunikacji: 

a) zakazuje sić lokalizacji obiektów budow-
lanych nie związanych z gospodarką 
drogową oraz potrzebami ruchu drogo-
wego, 

b) dopuszcza sić lokalizacjć sieci infrastruk-
tury technicznej i zieleni, pod warunkiem 
spełnienia wymagań określonych w 

przepisach dotyczących dróg publicz-
nych, 

5) nieprzekraczalne linie zabudowy dla no-
wych inwestycji w odległości min: 

a) 20,0m od linii rozgraniczającej drogć 
powiatową, 

b) 5,0m od linii rozgraniczającej drogć 
gminną, 

c) 5,0m od linii rozgraniczającej drogi we-
wnćtrzne. 

6) dopuszcza sić moşliwość przekształcenia 
dróg wewnćtrznych na drogi publiczne, przy 
zachowaniu parametrów wynikających z 
przepisów szczególnych, 

7) dopuszcza sić moşliwość tworzenia dróg 
wewnćtrznych dla obsługi elektrowni wia-
trowych po innych śladach niş wyznaczone 
na rysunku planu. 

Ustalenia końcowe 

§ 11. 

Wysokość stawki procentowej słuşącej naliczaniu 
opłaty związanej ze wzrostem wartości nierucho-
mości wynikającej z art. 36 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym na skutek 
uchwalenia niniejszego planu ustala sić 
w wysokości dla: 

 terenów przeznaczonych pod elektrownie wia-
trowe - 10%, 

 pozostałych terenów- 0%. 

§ 12.1. Plan nie ustala terminów realizacji in-
westycji na poszczególnych terenach. 

2. Tereny do czasu zabudowy i zagospodaro-
wania zgodnie z określonym w planie przeznacze-
niem i zasadami zagospodarowania, pozostają w 
dotychczasowym uşytkowaniu. 

§ 13. Wykonanie uchwały powierza sić Wójto-
wi Gminy. 

§ 14.1. Uchwała podlega publikacji w Dzienni-
ku Urzćdowym Województwa Mazowieckiego i na 
stronie internetowej gminy. 

2. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 30 dni 
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym 
Województwa Mazowieckiego 

 
Przewodniczący Rady Gminy: 

mgr Edward Boruszewski 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr 136/XXII/2009 

Rady Gminy w Lubowidzu 
z dnia 18 maja 2009r. 

 
Rozstrzygnićcie dotyczące rozpatrzenia nieuwzglćdnionych uwag do projektu miejscowego planu  

zagospodarowania przestrzennego czćści miejscowości Osówka, Şelaŝnia i Lubowidz 
 

W okresie wyłoşenia do publicznego wglądu oraz w terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłoşenia 
projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego czćści miejscowości Osówka, Şelaŝnia i 
Lubowidz, nie zgłoszono uwag. 
 

Przewodniczący Rady Gminy: 
mgr Edward Boruszewski 

 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały n 136/XXII/2009 

Rady Gminy w Lubowidzu 
z dnia 18 maja 2009r. 

 
Rozstrzygnićcie o sposobie realizacji zapisanych w projekcie miejscowego planu  

zagospodarowania przestrzennego czćści miejscowości Osówka, Şelaŝnia i Lubowidz 
inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 

 
W opracowanym projekcie miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego czćści miejscowości 
Osówka, Şelaŝnia i Lubowidz nie wystćpują inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej naleşącej do za-
dań własnych gminy. 
 

Przewodniczący Rady Gminy: 
mgr Edward Boruszewski 
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UCHWAŁA Nr XXXIV/174/09 

RADY GMINY PNIEWY 

z dnia 25 marca 2009 r. 

w sprawie uchwalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia za pracę oraz szczegóło-

we warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za           
warunki pracy, nagród oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, zasady wynagradzania za godziny       
ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady            
przyznawania i wypłacania dodatku motywacyjnego. 

Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a, art. 54 ust. 3 i 7 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela 
(tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z 
póŝniejszymi zmianami) w związku z art. 18 ust. 2 
pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzą-
dzie gminnym (tj. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. 
z póŝniejszymi zmianami), po uzgodnieniu ze 
Związkami Zawodowymi zrzeszającymi nauczycie-
li na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w 
sprawie wysokości minimalnych stawek wyna-
grodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych 
warunków przyznawania dodatków do wynagro-
dzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracć 
w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181 z 
2005r.), Rada Gminy w Pniewach uchwala, co 
nastćpuje: 

 


