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6) zakaz posiadania przedmiotów niebez-
piecznych, materiałów wybuchowych, 
środków żrących, materiałów łatwopal-
nych oraz innych przedmiotów stwarzają-
cych zagrożenie zdrowia i życia. 

4. Osoby będące w posiadaniu alkoholu lub 
przedmiotów wymienionych w ust. 3 pkt 6 
zobowiązane są do przekazania ich do depo-
zytu. 

5. Osoby nie stosujące się do obowiązków 
określonych w ust. 3 mogą być usunięte ze 
Schroniska bez prawa zwrotu poniesionych 
kosztów. 

Rozdział 7 
Gospodarka finansowa 

§ 14. 

1. Schronisko jako jednostka budżetowa Miasta 
prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się 
na zasadach przewidzianych dla jednostek 
budżetowych. 

2. Podstawą gospodarki finansowej Schroniska 
jest roczny plan finansowy. 

3. Schronisko prowadzi rachunkowość i spra-
wozdawczość zgodnie z odrębnymi przepi-
sami. 

4. Schronisko posiada odrębny rachunek ban-
kowy. 

Rozdział 8 
Postanowienia końcowe 

§ 15. 

W Schronisku w widocznym i dostępnym miej-
scu umieszcza się: 

1) ekspozycję i materiały informacyjne o War-
szawie; 

2) informację turystyczną, wykaz niezbędnych 
numerów telefonów, informację o rozkładzie 
jazdy komunikacji publicznej oraz o dostęp-
nej bazie żywieniowej, a także informację o 
lokalizacji obiektów kulturalnych i sporto-
wych; 

3) statut i regulamin Schroniska, cennik opłat za 
korzystanie ze Schroniska oraz książkę życzeń 
i zażaleń. 

§ 16. 

Zmian w statucie dokonuje się w trybie właści-
wym dla jego nadania. 
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UCHWAŁA Nr XCIV/2803/2010 

RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 

z dnia 9 listopada 2010 r. 

zmieniająca uchwałę nr XC/2662/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 23 września 2010r.  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

obszaru Gocławka Północnego. 

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 z późn. zm.1)) 
oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.2)), w 
związku z uchwałą nr LX/1636/2005 Rady m.st. 
Warszawy z dnia 12 września 2005r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obsza-
ru Gocławka Północnego, oraz stwierdzając 
zgodność z ustaleniami Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego 
m.st. Warszawy przyjętego uchwałą Rady m.st. 

Warszawy nr LXXXII/2746/2006 z dnia 10 paź-
dziernika 2006r. ze zm.3), uchwala się, co nastę-
puje: 

§ 1. W uchwale nr XC/2662/2010 Rady m.st. 
Warszawy z dnia 23 września 2010r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego obszaru Gocławka Pół-
nocnego w Rozdziale I Ustalenia ogólne w § 16, 
istniejący zapis w brzmieniu: 

„Stawki procentowe służące naliczaniu opłaty, o 
której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym”. 
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Uzupełnienia się o zapis: 

„Ustala się dla całego obszaru planu wysokość 
stawki procentowej, służącej naliczaniu jednora-
zowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomo-
ści związanego z uchwaleniem planu, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym na 15%”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezy-
dentowi m.st. Warszawy. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienni-
ku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

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

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 
558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 
1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z.2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 
162, poz. 1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz. 1203, Dz.U. z.2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 
1457, Dz.U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, 
Dz.U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, 
poz. 1218, Dz.U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 
1458, Dz.U. z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, 
Dz.U z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, 
poz. 675. 

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 
2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, Dz.U. z 2005r. Nr 
113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, Dz.U. z 2006 Nr 45, poz. 
319, Nr 225, poz. 1635, Dz.U. z 2007r. Nr 127, poz. 880, 
Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 
220, poz. 1413, Dz.U. z 2010r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 
474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, 
Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043. 

3) Zmiany studium: uchwała nr L/1521/2009 z 26.02.2009r., 
uchwała nr LIV/1631/2009 z dnia 28.04.2009r. 

 
Wiceprzewodnicząca Rady m.st. Warszawy: 

Ligia Krajewska 
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UCHWAŁA Nr XCIV/2804/2010 

RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 

z dnia 9 listopada 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Stare Włochy. 

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 z późn. zm.1)) 
oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.2)), 
w związku z uchwałą nr XXXIII/729/2004 Rady 
Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 lipca 
2004r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego obszaru Stare Włochy, stwierdzając, 
że plan jest zgodny ze Studium Uwarunkowań i 
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
m.st. Warszawy, przyjętym uchwałą nr 
LXXXII/2746/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 
10 października 2006r. z późn. zm.3)) - uchwala 
się, co następuje: 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

§ 1.1. Uchwala się miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego obszaru Stare Wło-
chy, zwany dalej planem, obejmujący obszar, 
którego granice wyznaczają kolejno: 

 

- od północy - północna linia rozgraniczająca 
ul. Popularnej, 

- od wschodu - wschodnia i południowa grani-
ca działki nr 52 z obrębu 2-08-26, linia wyzna-
czona wschodnimi granicami działek położo-
nych po wschodniej stronie ul. Czereśniowej 
do południowej granicy działki nr 50 z obrębu 
2-08-26, południowa granica działki nr 50 z 
obrębu 2-08-26 i wschodnia granica działki nr 
58/3 z obrębu 2-08-26 do północnej linii roz-
graniczającej ul. Kleszczowej, 

- od południa - północna linia rozgraniczająca 
ul. Kleszczowej do ul. Bolesława Chrobrego, 

- od zachodu - wschodnia linia rozgraniczająca 
ul. Bolesława Chrobrego do ul. Popularnej. 

2. Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały 
jest rysunek planu będący integralną częścią 
planu, sporządzony w skali 1: 1000, na którym 
wyznaczono granice obszaru planu, o których 
mowa w ust. 1. 

3. Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały 
jest rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia nie-
uwzględnionych przez Prezydenta uwag do pro-
jektu planu. 


