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2. Informacje, o których mowa w ust. 1, 

jednostka OSP jest obowiązana przekazywać 
Dostawcy co kwartał, do 10-tego każdego mie-
siąca po mijającym kwartale. 
 

3. Należności za wodę pobraną na cele 
przeciwpożarowe obciążają budżet Gminy. 

 

4. Pobór wody z hydrantów na cele inne 
niż przeciwpożarowe jest zabroniony i trak-
towany będzie jako pobór wody bez uprzedniego 
zawarcia umowy.  

 
§ 42. Dostawca jest zobowiązany zapewnić 

zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych 
dla celów poboru wody na cele przeciw-
pożarowe w miejscach wyżej wskazanych. 

 
Rozdział XI 

Przepisy końcowe 
 
§ 43. Dostawca zobowiązany jest do udostępnienia na żądanie Odbiorcy niniejszego regulaminu. 
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UCHWAŁA NR LI/261/2010 
 RADY GMINY W SOBKOWIE 

 z dnia 30 sierpnia 2010 r. 

w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/238/2010 Rady Gminy Sobków z dnia 30 czerwca 2010 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobków, 

obejmującego teren sołectw: Jawór, Karsy i Lipa 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 
ze zmianami) oraz art. 14 ust. 8, art. 20 ust 1  
i art. 29 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), po 
przedłożeniu przez Wójta Gminy Sobków, pro-
jektu zmiany Uchwały Nr XLIX/238/2010 Rady 
Gminy Sobków z dnia 30 czerwca 2010 r.  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego gminy Sob-
ków, obejmującego teren sołectw: Jawór, Karsy 
i Lipa, Rada Gminy Sobków uchwala, co na-
stępuje: 

 
§ 1. Uchwala się zmianę Uchwały  

Nr XLIX/238/2010 Rady Gminy Sobków z dnia  
30 czerwca 2010 r. w sprawie miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Sobków, obejmującego teren sołectw: Jawór, 

Karsy i Lipa, polegającą na dodaniu w § 8 
uchwały, tiretu 14, który otrzymuje brzmienie: 
„– nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy 
przez to rozumieć linię określoną na rysunku 
planu i opisaną w tekście planu, określającą do-
puszczalne zbliżenie ściany frontowej budynku 
do linii rozgraniczającej teren”. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wój-

towi Gminy Sobków. 
 
§ 3. Zobowiązuje się Wójta Gminy Sobków 

do ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego. 

 
§ 4. Uchwała obowiązuje po upływie  

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

 
Przewodniczący Rady Gminy: 

Krzysztof Karoń 
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