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Załņcznik 
do uchwały nr LIV/322/09 

Rady Miejskiej w Warce 
z dnia 30 grudnia 2009r. 

 
ZARZĄDZENIE Nr 157/09 

BURMISTRZA WARKI 

z dnia 30 grudnia 2009 r. 

w sprawie czasowego zakazu sprzedaży alkoholu. 

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. samorzņdzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 
142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 paŎdziernika 1982r. o wychowaniu w trzeŎwoŌci i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z póŎn. zm.) zarzņdzam, co nastňpuje: 

§ 1. Wprowadza siň zakaz sprzedaŐy alkoholu w dniu 31 grudnia 2009r. w godzinach 22.00 –24.00 oraz w 
dniu 1 stycznia 2010r. w godzinach 0.00 – 01.00 w punktach handlowych połoŐonych przy Placu Stefana 
Czarnieckiego w Warce oraz w punktach połoŐonych przy ulicach przyległych do Placu Stefana Czarnieckie-
go (ul. Senatorska do Placu I Pułku Lotnictwa MyŌliwskiego). 

§ 2. Zarzņdzenie wchodzi w Őycie z dniem podpisania. 
 

Burmistrz: 
mgr inż. Zygmunt Pałczyński 
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UCHWAŁA Nr XL/417/10 

RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE 

z dnia 28 stycznia 2010 r. 

w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Maciołki  
w Kobyłce obejmującej działki nr ew. 44/1, 44/3, 44/4, 44/5 obręb 09  

położone pomiędzy ul. Dworkową i ul. Wrzosową. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, 
zm.: Dz.U. z 2004r. Nr 6, poz. 41; Dz.U. z 2004r. Nr 
141, poz. 1492; Dz.U. z 2005r. Nr 113, poz. 954; 
Dz.U. z 2005r. Nr 130, poz. 1087; Dz.U. z 2006r. Nr 
45, poz. 319, Dz.U. z 2007r. Nr 127, poz. 880; Dz.U. 
z 2008r. Nr 199, poz. 1227; Dz.U. z 2008r. Nr 201, 
poz. 1237, Dz.U. z 2008r. Nr 220, poz. 1413) Rada 
Miejska w Kobyłce uchwala, co nastňpuje: 

Rozdział I 
Przepisy ogólne 

§ 1.1. Zgodnie z uchwałņ nr XXXI/336/09 Rady 
Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 kwietnia 2009r. w 
sprawie przystņpienia do sporzņdzenia zmiany 
czňŌci miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego osiedla Maciołki w Kobyłce obej-
mujņcej działki nr ew. 44/1, 44/3, 44/4, 44/5 obrňb 
09 połoŐone pomiňdzy ul. Dworkowņ i ul. Wrzo-

sowņ, po stwierdzeniu zgodnoŌci z ustaleniami 
„Studium uwarunkowaŊ i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Kobyłka” zatwier-
dzonego uchwałņ Rady Miejskiej w Kobyłce Nr 
XXXII/233/01 z dnia 29 maja 2001 roku, uchwala 
siň zmianň czňŌci miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego osiedla Maciołki w Ko-
byłce obejmujņcej działki nr ew. 44/1, 44/3, 44/4, 
44/5 obrňb 09 połoŐone pomiňdzy ul. Dworkowņ i 
ul. Wrzosowņ zwanņ dalej „planem”. 

2. Plan obejmuje obszar o łņcznej powierzchni 
1,20ha, którego granice ustala rysunek planu 
miejscowego, stanowiņcy załņcznik nr 1 do niniej-
szej uchwały. 

3. Integralnņ czňŌń uchwały stanowiņ nastňpu-
jņce załņczniki: 

1) rysunek planu w skali 1:1000 stanowiņcy za-
łņcznik nr 1; 
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2) rozstrzygniňcie sposobu rozpatrzenia uwag 

złoŐonych do planu stanowiņce załņcznik nr 2; 

3) rozstrzygniňcie o sposobie realizacji oraz zasa-
dach finansowania zapisanych w planie inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
naleŐņ do zadaŊ własnych gminy stanowiņce 
załņcznik nr 3. 

4. Przedmiotem planu jest całoŌciowe opraco-
wanie zagospodarowania terenu z uwzglňdnie-
niem funkcji zabudowy usługowej, obiektów pro-
dukcyjnych, składów i magazynów, wraz z obsłu-
gņ w zakresie infrastruktury technicznej i komuni-
kacji. 

§ 2.1. Nastňpujņce oznaczenia graficzne na ry-
sunku planu sņ obowiņzujņcymi ustaleniami pla-
nu: 

1) granica obszaru objňtego planem miejscowym, 

2) linie rozgraniczajņce tereny o róŐnym przezna-
czeniu i róŐnym sposobie zagospodarowania, 

3) symbol terenu złoŐony z oznaczenia literowo-
cyfrowego, 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy. 

2. Istniejņce i projektowane drogi poza obsza-
rem objňtym planem miejscowym stanowiņ ozna-
czenie informacyjne. 

§ 3. Ilekroń w przepisach niniejszej uchwały jest 
mowa o: 

1) maksymalnej wysokoŌci budynku – naleŐy 
przez to rozumień nieprzekraczalnņ wysokoŌń 
budynku mierzonņ od poziomu terenu przy 
najniŐej połoŐonym wejŌciu do budynku lub je-
go czňŌci pierwszej kondygnacji nadziemnej 
budynku do górnej płaszczyzny stropu bņdŎ 
najwyŐej połoŐonej krawňdzi stropodachu nad 
najwyŐszņ kondygnacjņ uŐytkowņ, łņcznie z 
gruboŌciņ izolacji cieplnej i warstwy jņ osłania-
jņcej, albo do najwyŐej połoŐonej górnej po-
wierzchni innego pokrycia; 

2) obiektach obsługi technicznej – naleŐy przez to 
rozumień budowle i urzņdzenia infrastruktury 
technicznej, obsługi transportu publicznego, 
utrzymania dróg i zieleni gminnej, urzņdzenia 
wodne i inne słuŐņce zaspokajaniu zbiorowych 
potrzeb mieszkaŊców oraz celom publicznym; 

3) obiektach produkcyjnych - naleŐy przez to ro-
zumień wszelkie budynki i budowle, które słuŐņ 
do działalnoŌci, której celem jest przetwarzanie 
zasobów naturalnych w dobra materialne, przy 
zastosowaniu podziału pracy i przy uŐyciu ma-
szyn na duŐņ skalň wraz z słuŐņcņ im zabudowņ 
gospodarczņ, garaŐowņ, biurowo-socjalnņ oraz 

koniecznņ komunikacjņ wewnňtrznņ i infra-
strukturņ technicznņ; 

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleŐy przez 
to rozumień liniň wyznaczonņ na rysunku pla-
nu, poza którņ zakazuje siň wprowadzania 
wszelkich budynków; 

5) powierzchni zabudowy – naleŐy przez to rozu-
mień powierzchniň terenu zajňtņ przez budynek 
lub budynki w stanie wykoŊczonym, mierzonņ 
po obrysie rzutu zewnňtrznego budynku (lub 
budynków) na powierzchniň terenu; 

6) wskaŎniku intensywnoŌci zabudowy – naleŐy 
przez to rozumień maksymalnņ wartoŌń sto-
sunku powierzchni całkowitej wszystkich kon-
dygnacji nadziemnych wszystkich budynków 
istniejņcych i lokalizowanych na danej działce 
budowlanej do powierzchni całkowitej działki; 

7) zabudowie usługowej – naleŐy przez to rozu-
mień wszelkie budynki i budowle, które w cało-
Ōci lub czňŌci słuŐņ do działalnoŌci, której celem 
jest zaspokajanie potrzeb ludnoŌci, a nie wy-
twarzanie bezpoŌrednio metodami przemysło-
wymi dóbr materialnych wraz z słuŐņcņ im za-
budowņ gospodarczņ, garaŐowņ, biurowo-
socjalnņ oraz koniecznņ komunikacjņ we-
wnňtrznņ i infrastrukturņ technicznņ; 

§ 4. Ustala siň, Őe cały obszar objňty niniejszym 
planem stanowi jeden teren elementarny wyzna-
czony liniami rozgraniczajņcymi i oznaczony sym-
bolem U/P-1 bňdņcy terenem zabudowy usług 
nieuciņŐliwych, zabudowy przemysłowej, składów 
i magazynów. 

Rozdział II 
Ustalenia szczegółowe 

§ 5. Dla terenu elementarnego oznaczonego na 
rysunku planu symbolem U/P-1 (o powierzchni 
około: 1,1965 ha) obowiņzujņ nastňpujņce ustale-
nia: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) usługi, 

b) produkcja, 

c) składy i magazyny; 

2) w zakresie ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) ustala siň, Őe wszelkie niezbňdne dla pra-
widłowego funkcjonowania miasta bu-
dowle i urzņdzenia, a w szczególnoŌci 
obiekty infrastruktury technicznej moŐna 
realizowań w liniach rozgraniczajņcych te-
renu elementarnego oznaczonego symbo-
lem U/P-1 w sposób zgodny z ustaleniami 
planu i przepisami odrňbnymi, 
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b) w zakresie umieszczania w przestrzeni no-
Ōników reklamowych oraz szyldów: 

- dopuszcza siň noŌniki reklamowe wy-
łņcznie w formie: tablic reklamowych o 
całkowitej powierzchni mierzonej w ob-
rysie zewnňtrznym 6m2, reklam Ōwietl-
nych lub podŌwietlanych, umieszcza-
nych wyłņcznie na elewacjach ze-
wnňtrznych budynków, przy czym tabli-
ce reklamowe mogņ łņcznie przykrywań 
maksymalnie 25% powierzchni poje-
dynczej Ōciany zewnňtrznej budynku 
przy obowiņzku zachowania jednolitej 
wielkoŌci i kształtu tablic reklamowych 
umieszczanych w obrňbie jednej Ōciany 
zewnňtrznej budynku, 

- dopuszcza siň szyldy wyłņcznie w for-
mie tablic o maksymalnej powierzchni 
pojedynczej tablicy mierzonej w obrysie 
zewnňtrznym 2m2, umieszczane wy-
łņcznie na Ōcianie zewnňtrznej budynku 
w obrňbie wejŌcia do budynku lub jako 
noŌniki wolnostojņce – słupy o maksy-
malnej wysokoŌci do 2m, umieszczane 
przy wejŌciu do budynku, przy czym 
przy jednym wejŌciu moŐna umieŌciń 
maksymalnie jeden słup lub jednņ ta-
blicň, 

c) zabrania siň realizacji ogrodzeŊ z prefabry-
katów betonowych i Őelbetonowych; 

3) w zakresie ochrony Ōrodowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

a) ustala siň całkowity zakaz lokalizowania 
przedsiňwziňń mogņcych zawsze znaczņco 
oddziaływań na Ōrodowisko, 

b) dopuszcza siň lokalizacjň przedsiňwziňń 
mogņcych potencjalnie znaczņco oddzia-
ływań na Ōrodowisko, pod warunkiem po-
przedzenia decyzji o lokalizacji takiej inwe-
stycji raportem o oddziaływaniu na Ōro-
dowisko zgodnie z przepisami odrňbnymi, 

c) ustala siň całkowity zakaz składowania 
wszelkich odpadów w tym odpadów nie-
bezpiecznych, 

d) ustala siň, Őe dopuszczalne poziomy hała-
su muszņ byń zgodne z obowiņzujņcymi w 
tym zakresie przepisami odrňbnymi, 

e) wskazuje siň teren objňty niniejszym pla-
nem jako teren połoŐony w granicach 
głównego zbiornika wód podziemnych, 
wszelkie zagospodarowanie i uŐytkowanie 
terenu musi byń zgodne z obowiņzujņcymi 
w tym zakresie przepisami odrňbnymi; 

4) w granicach objňtych niniejszym planem nie 
wystňpujņ obiekty dziedzictwa kulturowego, 
zabytki oraz obiekty dóbr kultury współcze-
snej; 

5) w zakresie kształtowania zabudowy i zago-
spodarowania terenu ustala siň: 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z 
rysunkiem planu, tj.: 

- w odległoŌci 5m od linii rozgraniczajņ-
cej z ul. Wrzosowņ, 

- w odległoŌci 10m od linii rozgraniczajņ-
cej z ul. Dworkowņ, 

b) dopuszcza siň lokalizacjň budynków bez-
poŌrednio przy granicy sņsiedniej działki 
budowlanej lub w odległoŌci 1,5m od gra-
nicy sņsiedniej działki budowlanej; 

c) minimalny teren biologicznie czynny w 
granicach działki budowlanej - 25% po-
wierzchni działki budowlanej,  

d) maksymalna powierzchnia zabudowy w 
granicach działki budowlanej – 50% po-
wierzchni działki budowlanej, 

e) maksymalny wskaŎnik intensywnoŌci za-
budowy – 1.0 w granicach działki budow-
lanej, 

f) maksymalna wysokoŌń budynków: 

- usługowych, produkcyjnych, składów i 
magazynów – 15m, 

- budynków biurowo-socjalnych wolno-
stojņcych lub dobudowanych do bu-
dynków usługowych, produkcyjnych, 
składów i magazynów – 10m, 

- garaŐowych i gospodarczych – 7m, 

- maksymalna wysokoŌń niezbňdnych 
obiektów technologicznych towarzyszņ-
cych zabudowie usługowej, produkcyj-
nej, składów, magazynów – 35m, 

g) dachy, płaskie, dwuspadowe, wielospa-
dowe o maksymalnym kacie nachylenia 
połaci dachowych do 450, przy czym dla 
dachów spadzistych główne połacie dachu 
muszņ posiadań jednakowy spadek,  

h) pokrycia dachowe dla dachów spadzistych 
wyłņcznie w kolorach: czarnym, ciemno-
szarym, odcieniach brņzu, w naturalnym 
kolorze metalu; 

6) w zakresie zasad podziału nieruchomoŌci: 

a) minimalna powierzchnia działki budowla-
nej – 2000m2, 
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b) minimalna szerokoŌń frontu działki budow-
lanej -35m, 

c) kņt połoŐenia granic działek w stosunku do 
pasa drogowego drogi, z której nastňpuje 
wjazd na działkň budowlanņ musi byń 70o 
do 90o, 

d) ograniczenia wielkoŌci wydzielanych dzia-
łek oraz zakazy podziałów nie dotyczņ wy-
dzieleŊ pod urzņdzenia infrastruktury 
technicznej; 

7) w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i 
budowy systemów komunikacji: 

a) ustala siň obsługň komunikacyjnņ działek 
budowlanych z dróg publicznych (ul. 
Wrzosowej i Dworkowej) zlokalizowanych 
poza obszarem objňtym niniejszym pla-
nem, 

b) ustala siň nastňpujņce warunki parkingo-
we dla obsługi terenu U/P-1: 

- dla biur – minimum 3 miejsca postojo-
we na kaŐde 100m2 powierzchni uŐyt-
kowej tych budynków, 

- dla obiektów handlu detalicznego i in-
nych usług – minimum 3 miejsca po-
stojowych na kaŐde 100m2 powierzchni 
uŐytkowej tych budynków, 

- dla obiektów produkcyjnych – mini-
mum 2 miejsca postojowe na kaŐde 
100m2 powierzchni uŐytkowej tych bu-
dynków, 

- dla składów, magazynów, hurtowni – 
minimum 5 miejsc postojowe na kaŐde 
1000m2 powierzchni uŐytkowej tych 
budynków, 

- dla obiektów produkcyjnych, składów, 
magazynów, w profilu działalnoŌci, któ-
rych wymagana jest obsługa ciňŐkim 
transportem samochodowym (powyŐej 
10ton) – dodatkowo minimum 1 miej-
sce parkingowe dla samochodów ciňŐa-
rowych powyŐej 10 ton na kaŐde 
1000m2 powierzchni uŐytkowej tych 
budynków, 

- potrzeby parkingowe naleŐy realizowań 
w granicach własnej działki budowla-
nej, 

- w przypadku, gdy na jednej działce bu-
dowlanej sņ realizowane budynki róŐ-
nego przeznaczenia, dla których plan 
zakłada róŐne wskaŎniki miejsc posto-
jowych, dla kaŐdego z tych obiektów 

miejsca postojowe naleŐy obliczań 
osobno; 

8) w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i 
budowy systemów infrastruktury technicznej: 

a) odnoŌnie odprowadzania Ōcieków: 

- ustala siň odprowadzenie Ōcieków by-
towych wytwarzanych na poszczegól-
nych działkach budowlanych do miej-
skiej sieci kanalizacyjnej, 

- do czasu realizacji miejskiej sieci kanali-
zacyjnej dopuszcza siň odprowadzanie 
Ōcieków do zbiorników bezodpływo-
wych lokalizowanych w granicach dzia-
łek budowlanych i wywóz do punktu 
zlewnego przy oczyszczalni Ōcieków, 

- ustala siň, Őe Ōcieki bytowe bňdņ od-
prowadzane do oczyszczalni Ōcieków w 
Wołominie, 

- ustala siň podczyszczane wód opado-
wych z terenów utwardzonych i zabu-
dowanych zgodnie z przepisami odrňb-
nymi, i gromadzenie ich nadmiaru w 
zbiornikach retencyjnych otwartych lub 
zamkniňtych, 

- ustala siň, Őe po wybudowaniu zbior-
czej kanalizacji deszczowej podczysz-
czone wody opadowe mogņ byń od-
prowadzanie do tej sieci kanalizacyjnej, 

b) odnoŌnie zaopatrzenia w wodň: 

- ustala siň zaopatrzenie w wodň poprzez 
miejskņ sień wodociņgowņ z ujňcia wód 
głňbinowych dla miasta Kobyłka, 

- ustala siň, Őe do czasu wykonania miej-
skiej sieci wodociņgowej dopuszcza siň 
realizacjň indywidualnych ujňń wody, 

- ustala siň, Őe indywidualne ujňcia wody 
bňdņ miały charakter tymczasowy i po 
realizacji sieci wodociņgowej muszņ 
ulec likwidacji lub byń wykorzystywane 
wyłņcznie do celów gospodarczych; 

c) odnoŌnie zaopatrzenia w energiň elek-
trycznņ: 

- ustala siň zasilanie w energiň elektrycz-
nņ z istniejņcych lub projektowanych li-
nii elektroenergetycznych 15kV i 0,4kV 
lub z alternatywnych Ŏródeł energii, 

- dopuszcza siň moŐliwoŌń realizowania 
nowych stacji transformatorowych 
wnňtrzowych w przypadku duŐych mo-
cy i braku napowietrznych linii SN; 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 72 – 11058 – Poz. 1097 
 

d) odnoŌnie zaopatrzenia w energiň cieplnņ i 
gaz:  

- ustala siň zasilanie w energiň cieplnņ ze 
zbiorowych lub indywidualnych Ŏródeł 
dostarczania ciepła w stopniu wystar-
czajņcym dla prawidłowego uŐytkowa-
nia zgodnego z funkcjņ, z zaleceniem 
wykorzystania energii elektrycznej, ga-
zu, oleju niskosiarkowego, wňgla spa-
lanego w piecach niskoemisyjnych lub 
odnawialnych Ŏródeł energii, 

- dopuszcza siň podłņczenie do sieci ga-
zowych Ōredniego i niskiego ciŌnienia, 

- ustala siň, Őe linia ogrodzeŊ musi prze-
biegań w minimalnej odległoŌci 0,5m 
od osi gazociņgu, 

- ustala siň lokalizacjň szafek gazowych w 
miejscu uzgodnionym z zarzņdcņ sieci 
gazowej; 

e) odnoŌnie telekomunikacji: 

- dopuszcza siň podłņczenie do kablowej 
sieci telekomunikacyjnej, 

- zabrania siň realizacji urzņdzeŊ radio-
komunikacyjnych, radiolokacyjnych i 
radionawigacyjnych na wolnostojņcych 
konstrukcjach noŌnych; 

f) odnoŌnie gromadzenie odpadów: 

- na kaŐdej działce budowlanej ustala siň 
obowiņzek wydzielenia miejsca groma-
dzenia odpadów stałych zgodnie z 
przepisami odrňbnymi, 

- ustala siň obowiņzek stworzenia wa-
runków do segregacji odpadów, z po-
działem na: odpady wymieszane prze-
znaczone na składowisko, surowce 
wtórne, odpady organiczne przezna-

czone do kompostowania, odpady nie-
bezpieczne, 

- ustala siň, Őe, selektywne gromadzenie 
odpadów moŐe odbywań siň osobno w 
obrňbie poszczególnych działek budow-
lanych lub zbiorowo dla zespołu działek 
budowlanych, pod warunkiem zacho-
wania ogólnej dostňpnoŌci miejsca wy-
znaczonego na gromadzenie odpadów, 

- ustala siň wywóz odpadów na składo-
wisko odpadów komunalnych; 

9) w zakresie tymczasowego zagospodarowa-
nia, urzņdzania i uŐytkowania terenu ustala 
siň: 

a) zakaz tymczasowego zagospodarowania, 
urzņdzania i uŐytkowania terenów, za wy-
jņtkiem wykorzystania rolniczego lub 
ogrodniczego lub sadowniczego lub zgod-
nego z dotychczasowym uŐytkowaniem, 

b) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów 
usługowo-handlowych; 

10) stawka procentowa słuŐņca naliczeniu opłaty 
z tytułu wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci – 
30%. 

Rozdział III 
Postanowienia końcowe 

§ 6.1. W zakresie uregulowanym niniejszņ 
uchwałņ traci moc miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego osiedla Maciołki w Kobyłce 
zatwierdzony uchwałņ nr XXIV/238/04 Rady Miej-
skiej w Kobyłce z dnia 25 listopada 2004r. 

2. Uchwała wchodzi w Őycie po upływie 30 dni 
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Woje-
wództwa Mazowieckiego oraz jest publikowana na 
stronie internetowej Urzňdu Miasta Kobyłka. 

 
Przewodniczņcy Rady Miejskiej: 

Ryszard Nowak 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr XL/417/10 

Rady Miejskiej w Kobyłce 
z dnia 28 stycznia 2010r. 

 
 

w sprawie rozpatrzenia uwag złoŐonych do zmiany czňŌci miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego osiedla Maciołki w Kobyłce obejmujņcej działki nr ew. 44/1, 44/3, 44/4, 

44/5 obrňb 09 połoŐone pomiňdzy ul. Dworkowņ i ul. Wrzosowņ 
 
 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) Rada 
Miejska w Kobyłce rozstrzyga, co nastňpuje: 

§ 1.1. Zgodnie z art. 17 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, 
poz. 717 ze zm.) ogłoszono w prasie miejscowej 
oraz obwieszczono na tablicy ogłoszeŊ a takŐe w 
internecie, o terminie wyłoŐenia projektu planu do 
publicznego wglņdu. 

2. W ogłoszeniu i obwieszczeniu, a takŐe za-
wiadomieniu wyznaczono termin, w którym osoby 
fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie 
posiadajņce osobowoŌci prawnej mogły wnosiń 
uwagi dotyczņce projektu planu. 

§ 2.1. Rada Miejska w Kobyłce stwierdza, iŐ do 
wyłoŐonego do publicznego wglņdu projektu 
zmiany czňŌci miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego osiedla Maciołki w Kobyłce 
obejmujņcej działki nr ew. 44/1, 44/3, 44/4, 44/5 
obrňb 09 połoŐone pomiňdzy ul. Dworkowņ i ul. 
Wrzosowņ nie złoŐono Őadnych uwag. 

 
 
 
 

Załņcznik nr 3 
do uchwały nr XL/417/10 

Rady Miejskiej w Kobyłce 
z dnia 28 stycznia 2010r. 

 
 

w sprawie sposobu realizacji oraz zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,  
które naleŐņ do zadaŊ własnych gminy na obszarze objňtym zmianņ czňŌci miejscowego planu  

zagospodarowania przestrzennego osiedla Maciołki w Kobyłce obejmujņcņ działki nr ew. 44/1, 44/3, 44/4, 
44/5 obrňb 09 połoŐone pomiňdzy ul. Dworkowņ i ul. Wrzosowņ 

 
 

§ 1.1. Inwestycje z zakresu infrastruktury tech-
nicznej słuŐņce zaspokojeniu zbiorowych potrzeb 
wspólnoty (mieszkaŊców) stanowiņ – zgodnie z 
art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samo-
rzņdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 
142, poz. 1591 ze zm.) – zadania własne gminy. 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicz-
nej zapisane w niniejszym planie obejmujņ: 

1) traktowane jako zadania wspólne inwestycje w 
liniach rozgraniczajņcych dróg publicznych, w 
tym wybudowanie dróg publicznych wraz z 
uzbrojeniem podziemnym, zieleniņ i odpo-
wiednimi zabezpieczeniami technicznymi 
zmniejszajņcymi uciņŐliwoŌń w rozumieniu 
przepisów ochrony Ōrodowiska; 

2) inwestycje realizowane samodzielnie zlokali-
zowane w lub poza liniami rozgraniczajņcymi 
dróg. 

§ 2. Inwestycje z zakresu infrastruktury tech-
nicznej naleŐņce do zadaŊ własnych gminy to dla 
obszaru objňtego przedmiotowņ zmianņ planu 
miejscowego: budowa sieci wodociņgowej, kana-
lizacyjnej, planowanie i organizacja zaopatrzenia 
w ciepło, energiň elektrycznņ i paliwa gazowe na 
obszarze gminy. 

§ 3. Opis sposobu realizacji inwestycji wskaza-
nych w § 2: 

1) realizacja inwestycji przebiegań bňdzie zgodnie 
z obowiņzujņcymi przepisami w tym m.in. 
ustawņ prawo budowlane, ustawņ o zamówie-
niach publicznych, samorzņdzie gminnym, go-
spodarce komunalnej i ochronie Ōrodowiska; 
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2) sposób realizacji inwestycji okreŌlonych w § 2 

moŐe ulegań modyfikacji wraz z dokonujņcym 
siň postňpem techniczno-technologicznym, 
zgodnie z zasadņ stosowania najlepszej do-
stňpnej techniki (okreŌlonej w art. 3 pkt 10 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochro-
ny Ōrodowiska, t.j. Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 
150 ze zm.), o ile nie stanowi naruszenia usta-
leŊ planu; 

3) inwestycje z zakresu przesyłania i dystrybucji 
paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła 
okreŌlone w § 2 realizowane bňdņ w sposób 
okreŌlony w art. 7 ustawy Prawo energetyczne 
z dnia 10 kwietnia 1997r. (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 
89, poz. 625 ze zm.); 

4) realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie 
infrastruktury technicznej nie wyszczególnio-
nych w § 2 jest przedmiotem umowy zaintere-
sowanych stron. 

§ 4. Finansowanie inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które naleŐņ do zadaŊ wła-
snych gminy, ujňtych w niniejszym planie podlega 
przepisom ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o fi-
nansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 

2104 ze zm.) Wydatki majņtkowe gminy, wydatki 
inwestycyjne finansowane z budŐetu gminy oraz 
inwestycje, których okres realizacji przekracza 
jeden rok budŐetowy uchwala siň w uchwale bu-
dŐetowej Rady Miejskiej. 

§ 5.1. Zadania z zakresu budowy sieci wodo-
ciņgowej i kanalizacji finansowane bňdņ na pod-
stawie art. 15 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopa-
trzeniu w wodň i zbiorowym odprowadzaniu Ōcie-
ków z dnia 7 czerwca 2001r. (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 
123, poz. 858 ze zm.), ze Ōrodków własnych przed-
siňbiorstwa wodociņgowo-kanalizacyjnego oraz w 
całoŌci lub w czňŌci z budŐetu gminy oraz na pod-
stawie porozumieŊ z innymi podmiotami lub ze 
Ŏródeł zewnňtrznych, w oparciu o uchwalone 
przez Radň Miejskņ wieloletnie plany rozwoju i 
modernizacji urzņdzeŊ wodociņgowo - kanaliza-
cyjnej (art. 21 ustawy) lub przez budŐet gminy. 

2. Zadania z zakresu budowy sieci energetycz-
nych i gazowych finansowane bňdņ na podstawie 
art. 7 ust. 4 i 5 ustawy Prawo energetyczne z dnia 
10 kwietnia 1997r. (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 89, poz. 
625 ze zm.). 
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UCHWAŁA Nr 219/XXX/2009 

RADY GMINY ZAŁUSKI 

z dnia 30 grudnia 2009 r. 

w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi  
w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o 
samorzņdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 
2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6 ust. 2 i 
ust. 4 ustawy z dnia 13 wrzeŌnia 1996r. o utrzy-
maniu czystoŌci i porzņdku w gminach (tekst jed-
nolity Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) Ra-
da Gminy w Załuski uchwala, co nastňpuje: 

§ 1. Obowiņzek uiszczania górnych stawek 
opłat, okreŌlonych w niniejszej uchwale, majņ 
właŌciciele nieruchomoŌci lub najemcy albo wła-
Ōciciele lokali połoŐonych na terenie gminy Zału-
ski. 

§ 2.1. Ustala siň nastňpujņce stawki opłat za 
odbiór zmieszanych odpadów komunalnych: 

Ustala siň nastňpujņce stawki opłat za odbiór i 
transport nieczystoŌci ciekłych: 

1) od mieszkaŊców: 

- za pojemnik na odpady o poj. 110 -120 l - 
14,45zł + 7% VAT 

- za pojemnik na odpady o poj. 240 l - 22.47zł 
+ 7% VAT; 

- za pojemnik na odpady o poj. 1100 l - 
68,48zł + 7% VAT; 

- za kontener o poj. 6.5m3 - 342.40zł + 7% 
VAT; 

- za kontener o poj. 7.3m3 - 367.01zł + 7% 
VAT; 

- uŐywanie pojemników 240 l - 2,89zł + 7% 
VAT; 

 

 


