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dycznego i Medycznego „MEDYK” w Ra-
domsku. 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza Zarzą-

dowi Województwa Łódzkiego. 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Łódzkiego. 

 
 Przewodniczący Sejmiku:  

Marek Mazur 
3050  

 
3051 

 
UCHWAŁA NR XLVI/299/10 RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE 

  
 z dnia 29 wrzeņnia 2010 r. 

 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Działoszyn 
w częņci dotyczącej działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 674, 675/2, 676/2, 677, 678, 679, 

680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688 położonych w Zalesiakach 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 
2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. 
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 
1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 
1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 
2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, 
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 
1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 
2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 
230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 20 ust. 1 i art. 29 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141 poz. 1492, 
z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 
2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. 
Nr 880, poz. 127, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 
201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, 
poz. 124 Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675), w 
związku z uchwałą Nr XXV/146/08 Rady Miejskiej 
w Działoszynie z dnia 30 wrzeņnia 2008 r., po 
stwierdzeniu zgodnoņci ustaleń ze Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Miasta i Gminy Działoszyn, Rada Miej-
ska w Działoszynie uchwala, co następuje:  

 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne 
 
§ 1. Uchwala się zmianę miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego Miasta i 
Gminy Działoszyn w częņci dotyczącej działek 
oznaczonych numerami ewidencyjnymi 674, 675/2, 
676/2, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 
686, 687, 688 położonych w Zalesiakach, zwaną 
dalej planem. Obszar objęty zmianą miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego wyzna-
czony jest na rysunku planu w skali 1:1000. 

§ 2. Załączniki do niniejszej uchwały sta-
nowią: 
1) rysunek planu – zał. Nr 1; 

2) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrywa-
nia uwag zgłoszonych do projektu planu – zał. 
Nr 2; 

3) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji i 
zasad finansowania inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej – zał. Nr 3. 

§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwały jest mowa o: 
1) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą 

Uchwałę Rady Miejskiej w Działoszynie, o ile z 
jej treņci nie wynika inaczej; 

2) rysunku planu – należy przez to rozumieć opra-
cowanie graficzne sporządzone na mapie w 
skali 1:1000, stanowiące załącznik do niniejszej 
uchwały; 

3) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć 
oznaczoną na rysunku planu linię ciągłą, dzielą-
cą obszar objęty planem na częņci o różnym 
przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospo-
darowania; 

4) terenie - należy przez to rozumieć teren o okre-
ņlonym rodzaju przeznaczenia i zasadach zago-
spodarowania, wyznaczony na rysunku planu 
liniami rozgraniczającymi oraz oznaczony sym-
bolami literowymi, o ile z treņci niniejszej 
uchwały nie wynika inaczej; 

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez 
to rozumieć linię, w której może być umiesz-
czona ņciana budynku, bez jej przekraczania w 
kierunku drogi lub innych wskazanych rysun-
kiem planu elementów zagospodarowania te-
renu, i która nie dotyczy takich elementów ar-
chitektonicznych, jak: balkon, schody, wykusz, 
gzyms, pilaster, ryzalit, okap dachu, rynna, rura 
spustowa, podokienniki oraz innych detali wy-
stroju architektonicznego; 

6) funkcji podstawowej – należy przez to rozumieć 
funkcję przeważającą w danym terenie: 

  - na działce budowlanej obowiązuje mini-
malny procent powierzchni użytkowej funk-
cji podstawowej w stosunku do powierzchni 
użytkowej w wysokoņci 60%; 

7) funkcji uzupełniającej – należy przez to rozumieć 
funkcję mającą na celu wzbogacenie funkcji pod-
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stawowej: 
  - na działce budowlanej obowiązuje maksy-

malny procent powierzchni użytkowej 
funkcji uzupełniającej w stosunku do po-
wierzchni użytkowej w wysokoņci 40%; 

8) budynku usługowym – należy przez to rozu-
mieć budynek służący funkcji usługowej; 

9) budynku mieszkalnym – należy przez to rozu-
mieć budynek mieszkalny jednorodzinny zgod-
nie z przepisami dotyczącymi prawa budowla-
nego; 

10) budynku mieszkalno-usługowym – należy przez 
to rozumieć budynek służący zaspokajaniu po-
trzeb mieszkaniowych, stanowiący konstruk-
cyjnie samodzielną całoņć, w którym dopuszcza 
się wydzielenie lokalu użytkowego o powierzchni 
całkowitej nieprzekraczającej 40% powierzchni 
całkowitej tego budynku oraz jednego lub 
dwóch lokali mieszkalnych; 

11) budynku gospodarczym – należy przez to ro-
zumieć budynek gospodarczy zgodnie z przepi-
sami dotyczącymi prawa budowlanego; 

12) budynku garażowym – należy przez to rozumieć 
budynek garażowy zgodnie z przepisami doty-
czącymi prawa budowlanego; 

13) powierzchni zabudowy - należy przez to rozu-
mieć powierzchnię działki budowlanej zajętą 
przez rzuty poziome wszystkich budynków w 
ich obrysie zewnętrznym; 

14) wskaźniku intensywnoņci zabudowy – należy 
przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni 
całkowitych wszystkich kondygnacji nadziem-
nych wszystkich budynków położonych na 
działce budowlanej do całej powierzchni tej 
działki budowlanej; 

15) udziale powierzchni biologicznie czynnej - należy 
przez to rozumieć powierzchnię terenu biolo-
gicznie czynnego na działce budowlanej w sto-
sunku do powierzchni całej działki budowlanej; 

16) wysokoņci zabudowy – należy przez to rozu-
mieć różnicę rzędnej kalenicy lub najwyższego 
punktu na pokryciu kubatury (bez masztów od-
gromnikowych, anten i kominów) i rzędnej te-
renu w najniżej położonym punkcie w obrysie 
zewnętrznym budynku; 

17) wysokoņci posadowienia parteru – należy przez 
to rozumieć różnicę rzędnej posadzki parteru 
budynku i rzędnej terenu w najniżej położonym 
punkcie w obrysie zewnętrznym budynku; 

18) przepisach odrębnych i szczególnych – należy 
przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami 
wykonawczymi. 

§ 4. Przedmiotem ustaleń planu są: 
1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

oznaczony na rysunku planu symbolem MN; 
2) teren drogi publicznej – ulicy lokalnej, oznaczo-

ny na rysunku planu symbolem KDL. 
§ 5. Integralną częņcią ustaleń planu sta-

nowiących treņć niniejszej uchwały jest rysunek 
planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik do ni-

niejszej uchwały: 
1) następujące oznaczenia graficzne na rysunku 

planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 
 a) granica obszaru objętego planem, 
 b) linia rozgraniczająca tereny o różnym prze-

znaczeniu lub różnych zasadach zagospoda-
rowania, 

 c) przeznaczenie terenów, 
 d) nieprzekraczalna linia zabudowy; 
2) następujące oznaczenia graficzne na rysunku 

planu są oznaczeniami informacyjnymi: 
 a) granica projektowanego Pajęczańsko-Gidel-

skiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 
 

Rozdział 2 
Ustalenia ogólne 

dla całego obszaru objętego planem 
 
§ 6. W granicach obszaru objętego planem 

ustala się: 
1) zasady ochrony ņrodowiska, przyrody i krajo-

brazu kulturowego: 
 a) cały obszar objęty planem znajduje się w gra-

nicach projektowanego Pajęczańsko-Gidel-
skiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, w 
związku z czym mogą być wprowadzone wa-
runki zagospodarowania wg przepisów o 
ochronie przyrody, 

 b) zakaz lokalizacji przedsięwzięć o uciążliwoņci 
wykraczającej poza granice nieruchomoņci, 
do której inwestor ma tytuł prawny, 

 c) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na ņrodowisko, z wy-
jątkiem realizacji dróg i infrastruktury tech-
nicznej, 

 d) obowiązek zachowania poziomu hałasu w 
ņrodowisku okreņlony w obowiązujących 
przepisach o ochronie ņrodowiska dla terenu 
oznaczonego na rysunku planu symbolami 
MN jak dla terenu przeznaczonego pod za-
budowę mieszkaniową; 

2) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

 a) na obszarze objętym planem nie występują 
stanowiska archeologiczne i obszar ten nie 
leży w strefie ochrony konserwatorskiej; 

3) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: 

 a) ze względu na specyfikę obszaru objętego 
planem, nie nakłada się wymagań wynikają-
cych z potrzeb kształtowania przestrzeni pu-
blicznych; 

4) granice i sposoby zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrębnych przepisów, w 
tym terenów górniczych, a także narażonych na 
niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych 
osuwaniem się mas ziemnych: 

 a) na obszarze objętym planem nie występuje 
sieć drenarska, wobec czego plan nie ustala 
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wymagań w tym zakresie, 
 b) na obszarze objętym planem nie występują 

tereny narażone na niebezpieczeństwo po-
wodzi, wobec czego plan nie ustala wyma-
gań w tym zakresie, 

 c) obszar objęty planem nie leży na terenach 
górniczych, wobec czego plan nie ustala wy-
magań w tym zakresie, 

 d) na obszarze objętym planem nie występują 
zjawiska związane z osuwaniem się mas 
ziemnych, wobec czego plan nie ustala wy-
magań w tym zakresie; 

5) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy: 

 a) zakaz realizacji obiektów (wież, kominów, 
masztów, słupów itp. o wysokoņci 50 m 
n.p.t. i większej, 

 b) zakaz sytuowania budynków bezpoņrednio 
przy granicy działki budowlanej, 

 c) dopuszcza się sytuowanie budynków w od-
ległoņci 1,5 m od granicy działki budowlanej 
z uwzględnieniem przepisów odrębnych a 
zwłaszcza przepisów przeciwpożarowych; 

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

 a) dopuszcza się realizację sieci infrastruktury 
technicznej pomiędzy linią rozgraniczającą 
drogi a linią zabudowy, 

 b) zasilanie w energię elektryczną: 
  - z sieci elektroenergetycznej niskiego na-

pięcia, 
 c) zaopatrzenie w wodę: 
  - z sieci wodociągowej, 
  - zakaz budowy indywidualnego ujęcia wo-

dy, 
 d) zaopatrzenie w energię cieplną: 
 - z lokalnych źródeł ciepła, 
 e) odprowadzenie ņcieków sanitarnych: 
  - do szczelnych zbiorników bezodpływo-

wych, 
 f) odprowadzenie wód opadowych: 
  - powierzchniowo, 
 g) usuwanie nieczystoņci stałych: 
  - obowiązek gromadzenia odpadów stałych 

w szczelnych pojemnikach w granicach 
działki budowlanej, 

  - obowiązek zapewnienia odbioru odpadów 
przez specjalistyczne służby; 

7) sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów: 

 a) nie ustala się innego sposobu tymczasowe-
go zagospodarowania terenów, aniżeli do-
tychczasowy; 

8) szczegółowe zasady, warunki scalenia i podzia-
łu nieruchomoņci: 

 a) nie ustala się koniecznoņci przeprowadzenia 
scalania nieruchomoņci i ich ponownego 
podziału na działki gruntu, 

 b) przy wydzielaniu nowych działek budowla-

nych należy zapewnić dojazd do pól stano-
wiących częņć pierwotnej działki gruntu, wg 
przepisów odrębnych a zwłaszcza przepisów 
o gospodarce nieruchomoņciami, 

 c) działka budowlana może się składać z kilku 
działek gruntu, 

 d) minimalna powierzchnia działki budowlanej 
wynosi 1000 m2, 

 e) minimalna szerokoņć frontu działki budow-
lanej 20,0 m, 

 f) kąt położenia granic działek budowlanych w 
stosunku do pasa drogowego 80º – 90º; 

9) stawki procentowe, na podstawie których usta-
la się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym wynoszą: 

 a) 25% dla terenu MN, 
 b) 0% dla terenu KDL. 
 

Rozdział 3 
Ustalenia szczegółowe 

dotyczące poszczególnych terenów 
 
§ 7. Wyznacza się teren przeznaczony na 

zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, oznaczo-
ny na rysunku planu symbolem MN. Na terenie, o 
którym mowa ustala się: 
1) funkcję mieszkaniową jako funkcję podstawo-

wą; 
2) funkcję usługową w budynku mieszkalnym, 

mieszkalno-usługowym, usługowym jako funk-
cję uzupełniającą; 

3) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

 a) lokalizacja na działce budowlanej budynku 
mieszkalnego lub mieszkalno-usługowego, 

 b) dopuszcza się lokalizację budynku usługo-
wego, 

 c) dopuszcza się lokalizację budynków gospo-
darczych i garażowych, 

 d) obsługa komunikacyjna: 
  - z istniejącej drogi publicznej - drogi powia-

towej nr 3502E, 
  - obowiązek zapewnienia 1 miejsca posto-

jowego na działce budowlanej oraz dodat-
kowo 1 miejsca postojowego na 20 m2 
powierzchni użytkowej funkcji usługowej, 
przy czym otrzymany wynik należy zaokrą-
glić wzwyż do liczby całkowitej; 

4) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy; 

  - maksymalna wysokoņć ogrodzenia – 180 
cm, 

  - nakaz stosowania od strony dróg publicz-
nych ogrodzenia ażurowego o łącznej po-
wierzchni przeņwitów wynoszącej co naj-
mniej 1/2 całej powierzchni; 

5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
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budowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywnoņci zabudowy: 

  - lokalizowanie budynków wyłącznie w stre-
fie wyznaczonej na rysunku planu liniami 
zabudowy, 

  - maksymalna wielkoņć powierzchni zabu-
dowy w stosunku do powierzchni działki 
budowlanej: 
40%, 

  - maksymalna wartoņć wskaźnika intensyw-
noņci zabudowy: 
 0,6, 

  - minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej: 
 30%, 

  - wysokoņć zabudowy: 
 do 9 m dla budynków mieszkalnych, 
do 9 m dla budynków mieszkalno-usłu-
gowych, 
 do 6 m dla budynków usługowych, 
do 5 m dla budynków gospodarczych i ga-
rażowych; 

6) dopuszcza się podpiwniczenie budynków; 
7) maksymalna wysokoņć posadowienia parteru: 
  - 90 cm; 
8) rodzaj dachu: 
  - dwuspadowy o jednakowym kącie nachy-

lenia połaci lub wielospadowy o jednako-
wym kącie nachylenia połaci, 

  - kąt nachylenia połaci: 30º - 45º, 
  - dopuszcza się w budynkach usługowych 

dachy o mniejszym kącie nachylenia połaci, 

  - dopuszcza się w budynkach gospodar-
czych i garażowych dachy o mniejszym ką-
cie nachylenia połaci, w tym jednospado-
we, 

  - pokrycie dachu jednolitą lub podobną ko-
lorystyką na działce budowlanej. 
§ 8. Wyznacza się teren drogi lokalnej, 

oznaczony na rysunku planu symbolem KDL. Na 
terenie, o którym mowa ustala się: 
1) przeznaczenie terenu na poszerzenie drogi po-

wiatowej nr 3502E; 
2) szczególne warunki zagospodarowania tere-

nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy: 

 - możliwoņć lokalizacji sieci infrastruktury 
technicznej na warunkach okreņlonych w 
przepisach odrębnych i uzgodnionych z za-
rządcą drogi. 

 
Rozdział 4 

Przepisy końcowe 
 
§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzien-

niku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 

30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Łódzkiego. 

 
 

 Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Działoszynie:  

Stanisław Ranoszek 
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Załącznik nr 1 
do uchwały nr XLVI/299/10 
Rady Miejskiej w Działoszynie 
z dnia 29 wrzeņnia 2010 r. 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr XLVI/299/10 
Rady Miejskiej w Działoszynie 
z dnia 29 wrzeņnia 2010 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE DOTYCZĄCE SPOSOBU ROZPATRYWANIA 

UWAG ZGŁOSZONYCH DO PROJEKTU PLANU 
 

Lp.. Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i 
imię, nazwa 
jednostki 
organiza-
cyjnej i adres 
zgłaszającego 
uwagi 

Treņć uwagi Oznaczenie 
nieruchomoņci, 
której dotyczy 
uwaga 

Ustalenia 
projektu planu 
dla nierucho-
moņci, której 
dotyczy uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w 
sprawie rozpa-
trzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej w 
Działoszynie  

Uwagi 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nieu-
wzglę-
dniona 

uwaga 
uwzglę-
dniona 

uwaga 
nieu-
wzglę-
dniona 

1. 2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 
1 5.03.2010  Leszek Kope-

ra 
Proņba o 
umożliwienie 
podzielenia 
na działki 
budowlane i 
rekreacyjne 
oraz o moż-
liwoņć 
wydzielenia 
drogi dojaz-
dowej do 
gruntów 
rolnych. 

dz. nr ewid. 
676/2, 677, 678, 
338, 343, 341, 
339 położone 
w miejscowo-
ņci Zalesiaki. 

Teren zabu- 
dowy miesz-
kaniowej 
jedno-
rodzinnej. 

 X  X Ustalenia Studium 
uwarunkowań i 
kierunków zago-
spodarowania 
przestrzennego 
Miasta i Gminy 
Działoszyn nie 
pozwalają na 
tworzenie działek 
rekreacyjnych w 
obszarze objętym 
przedmiotowym 
planem. 
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Załącznik nr 3 
do uchwały nr XLVI/299/10 
Rady Miejskiej w Działoszynie 
z dnia 29 wrzeņnia 2010 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE DOTYCZĄCE SPOSOBU REALIZACJI I ZASAD FINANSOWANIA 

INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 
 
Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 mar-

ca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 
1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 
116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 
128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 
138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, 
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 
420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 
28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) zaspokojenie zbio-
rowych potrzeb wspólnoty należy do zadań wła-
snych gminy. 

W szczególnoņci zadania własne gminy 
obejmują sprawy: - ładu przestrzennego, gospo-
darki nieruchomoņciami, ochrony ņrodowiska i 
przyrody oraz gospodarki wodnej; - gminnych 
dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu 
drogowego; - wodociągów i zaopatrzenia w wodę, 
kanalizacji, usuwania i oczyszczania ņcieków ko-
munalnych, utrzymania czystoņci i porządku oraz 
urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwia-

nia odpadów komunalnych, zaopatrzenia w ener-
gię elektryczną i cieplną oraz gaz, itp. 

W związku z uchwaleniem zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Miasta i Gminy Działoszyn w częņci dotyczącej 
działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 
674, 675/2, 676/2, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 
684, 685, 686, 687, 688 położonych w Zalesiakach 
zostaną zagospodarowane i zabudowane nowe 
tereny gminy. W konsekwencji wywołane zostaną 
do realizacji zadania inwestycyjne. 

Zadania własne gminy związane z realiza-
cją ustaleń planu będą wprowadzone do wielolet-
niego programu inwestycyjnego, w którym zosta-
ną okreņlone i podane do publicznej wiadomoņci 
terminy realizacji tych inwestycji. 

Finansowanie inwestycji odbywać się bę-
dzie w oparciu o budżet gminy i z wykorzystaniem 
ņrodków zewnętrznych, funduszy strukturalnych 
Unii Europejskiej. 

 
 Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Działoszynie:  
Stanisław Ranoszek 

 
 

3052 
3051  

 
UCHWAŁA NR LIV/260/10 RADY GMINY GŁOWNO 

  
 z dnia 20 października 2010 r. 

 
w sprawie okreņlenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalnoņci pożytku publicznego 

lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalnoņci pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego 

w dziedzinach dotyczących działalnoņci statutowej tych organizacji 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 
1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 
162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, 
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 
1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 
2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, 
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 
1458 i 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 
2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz 
art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia-
łalnoņci pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. 

U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, 
poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 
1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, 
poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, 
poz. 1316, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120 i 
Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146) 
uchwala się, co następuje:  

§ 1. Przyjmuje się „Regulamin konsultowa-
nia z radą działalnoņci pożytku publicznego lub 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalno-
ņci pożytku publicznego i o wolontariacie projek-
tów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 
dotyczących działalnoņci statutowej tych organiza-


