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Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne 
 

Lp. Wyszczególnienie Kwota długu na 
dzień 31.12.2009 

Prognoza 

Umorzenie 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 

1. Zobowiązania wg tytułów dłuşnych: 
(1.1+1.2+1.3) 

485 775  2 844 849 2 606 414 2 144 896 1 714 248 1 283 600 925 200 616 800 308 400 

1.1 Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań 
określonych w  
art. 170 ust. 3) z tytułu: 

485 775  485 775 2 606 414 2 144 896 1 714 248 1 283 600 925 200 616 800 308 400 

a poşyczek 350 775  350 775 447 340 294 496 172 248 50 000    

b kredytów 135 000  135 000 2 159 074 1 850 400 1 542 000 1 233 600 925 200 616 800 308 400 

c obligacji           

1.2 Planowane w roku  budşetowym (bez 
zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3): 

  2 359 074        

a poşyczki   200 000        

b kredyty, w tym:   2 159 074        

 EBOiR           

c obligacje           

1.3 Poşyczki, kredyty i obligacje (w związku z 
umową określoną w art. 170 ust. 3): 

          

a Zaciągnięte zobowiązania           

b Planowane zobowiązania           

2 Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)   258 435 604 710 549 390 526 203 430 772 361 860 344 040 326 220 

2.1 Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem 
zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3 

  238 435 461 518 430 648 430 648 358 400 308 400 308 400 308 400 

a kredytów i poşyczek   238 435 461 518 430 648 430 648 358 400 308 400 308 400 308 400 

b wykup papierów wartościowych           

c udzielonych poręczeń           

2.2 Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowią-
zań określonych w art. 169 ust. 3 

          

2.3 Spłata odsetek i dyskonta   20 000 143 192 118 742 95 555 72 372 53 460 35 640 17 820 

3. Prognozowane dochody budşetowe 35 066 672  39 186 030 47 261 474 41 184 167 42 937 702 42 713 948 44 581 226 46 457 843 48 726 317 

4. Prognozowane wydatki budşetowe 35 217 652  41 560 896 46 799 956 40 753 519 42 507 054 42 355 548 44 272 826 46 149 443 48 417 917 

5. Prognozowany wynik finansowy -150 981  -2 374 866 461 518 430 648 430 648 358 400 308 400 308 400 308 400 

6. Relacje do dochodów (w %):           

6.1 długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1.a-2.1.b-2.2):3 1,39  6,65 4,54 4,16 2,99 2,17 1,38 0,66 0 

6.2 długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 
ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3 

1,39  6,65 4,54 4,16 2,99 2,17 1,38 0,66 0 

6.3 spłaty zadłuşenia (art. 169 ust. 1) (2:3) 0  0,66 1,28 1,33 1,23 1,01 0,81 0,74 0,67 

6.4 spłaty zadłuşenia po uwzględnieniu 
wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3 

0  0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Uwaga: wyszczególnione artykuły dotyczą ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych 
 

Przewodniczący Zarządu Powiatu: 
mgr Janusz Welenc 
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UCHWAŁA Nr XLIII/433/10 

RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE 

z dnia 28 kwietnia 2010 r. 

w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części 
miasta Kobyłka obejmującej część działki nr ew. 91/2 obręb 07 położonej przy ul. Nadmeńskiej. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (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 następuje: 
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Rozdział I 
Przepisy ogólne 

§ 1.1. Zgodnie z uchwałą nr XXXII/353/09 Rady 
Miejskiej w Kobyłce z dnia 27 maja 2009r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
części miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego północnej części miasta Kobyłka 
obejmującej część działki nr ew. 91/2 obręb 07 
połoşonej przy ul. Nadmeńskiej, po stwierdzeniu 
zgodności z ustaleniami „Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Kobyłka” zatwierdzonego uchwałą Rady 
Miejskiej w Kobyłce nr XXXII/233/01 z dnia 29 
maja 2001r., uchwala się zmianę części miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
północnej części miasta Kobyłka obejmującej 
część działki nr ew. 91/2 obręb 07 połoşonej przy 
ul. Nadmeńskiej zwaną dalej „planem”. 

2. Plan obejmuje obszar o łącznej powierzchni 
0,19 ha, którego granice ustala rysunek planu 
miejscowego, stanowiący załącznik nr 1 do niniej-
szej uchwały. 

3. Integralną część uchwały stanowią następu-
jące załączniki: 

1) rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący za-
łącznik nr 1; 

2) rozstrzygnięcie sposobu rozpatrzenia uwag 
złoşonych do planu stanowiące załącznik nr 2; 

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji oraz zasa-
dach finansowania zapisanych w planie inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
naleşą do zadań własnych gminy stanowiące 
załącznik nr 3. 

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

§ 2.1. Następujące oznaczenia graficzne na ry-
sunku planu są obowiązującymi ustaleniami pla-
nu: 

1) granica obszaru objętego planem miejsco-
wym, 

2) linie rozgraniczające tereny o róşnym przezna-
czeniu i róşnym sposobie zagospodarowania, 

3) symbol terenu złoşony z oznaczenia literowo-
cyfrowego, 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy. 

2. Istniejące i projektowane drogi poza obsza-
rem objętym planem miejscowym stanowią ozna-
czenie informacyjne. 

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

1) maksymalnej wysokości budynku – naleşy 
przez to rozumieć nieprzekraczalną wysokość 
budynku mierzoną od poziomu terenu przy 
najnişej połoşonym wejściu do budynku lub 
jego części pierwszej kondygnacji nadziemnej 
budynku do górnej płaszczyzny stropu bądŝ 
najwyşej połoşonej krawędzi stropodachu nad 
najwyşszą kondygnacją uşytkową, łącznie z 
grubością izolacji cieplnej i warstwy ją osłania-
jącej, albo do najwyşej połoşonej górnej po-
wierzchni innego pokrycia; 

2) obiektach obsługi technicznej – naleşy przez to 
rozumieć budowle i urządzenia infrastruktury 
technicznej, obsługi transportu publicznego, 
utrzymania dróg i zieleni gminnej, urządzenia 
wodne i inne słuşące zaspokajaniu zbiorowych 
potrzeb mieszkańców oraz celom publicznym; 

3) obiektach produkcyjnych – naleşy przez to ro-
zumieć wszelkie budynki i budowle, które słuşą 
do działalności, której celem jest przetwarzanie 
zasobów naturalnych w dobra materialne, przy 
zastosowaniu podziału pracy i przy uşyciu ma-
szyn na duşą skalę wraz z słuşącą im zabudową 
gospodarczą, garaşową, biurowo-socjalną oraz 
konieczną komunikacją wewnętrzną i infra-
strukturą techniczną; 

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleşy przez 
to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku pla-
nu, poza którą zakazuje się wprowadzania 
wszelkich budynków; 

5) powierzchni zabudowy – naleşy przez to rozu-
mieć powierzchnię terenu zajętą przez budynek 
lub budynki w stanie wykończonym, mierzoną 
po obrysie rzutu zewnętrznego budynku (lub 
budynków) na powierzchnię terenu; 

6) wskaŝniku intensywności zabudowy – naleşy 
przez to rozumieć maksymalną wartość sto-
sunku powierzchni całkowitej wszystkich kon-
dygnacji nadziemnych wszystkich budynków 
istniejących i lokalizowanych na danej działce 
budowlanej do powierzchni całkowitej działki; 

7)  zabudowie usługowej – naleşy przez to rozu-
mieć wszelkie budynki i budowle, które w cało-
ści lub części słuşą do działalności, której ce-
lem jest zaspokajanie potrzeb ludności, a nie 
wytwarzanie bezpośrednio metodami przemy-
słowymi dóbr materialnych wraz z słuşącą im 
zabudową gospodarczą, garaşową, biurowo-
socjalną oraz konieczną komunikacją we-
wnętrzną i infrastrukturą techniczną. 
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§ 4. Ustala się, şe cały obszar objęty niniejszym 
planem stanowi jeden teren elementarny wyzna-
czony liniami rozgraniczającymi i oznaczony sym-
bolem U/P-1 będący terenem zabudowy usługo-
wej, zabudowy produkcyjnej, składów i magazy-
nów. 

Rozdział II 
Ustalenia szczegółowe 

§ 5. Dla terenu elementarnego oznaczonego na 
rysunku planu symbolem U/P-1 (o powierzchni 
około: 0,1945 ha) obowiązują następujące ustale-
nia: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) usługi, 

b) produkcja, 

c) składy i magazyny; 

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

a) ustala się, şe wszelkie niezbędne dla pra-
widłowego funkcjonowania miasta bu-
dowle i urządzenia, a w szczególności 
obiekty infrastruktury technicznej moşna 
realizować w liniach rozgraniczających te-
renu elementarnego oznaczonego symbo-
lem U/P-1 w sposób zgodny z ustaleniami 
planu i przepisami odrębnymi, 

b) w zakresie umieszczania w przestrzeni no-
śników reklamowych oraz szyldów: 

- dopuszcza się nośniki reklamowe wy-
łącznie w formie: tablic reklamowych o 
całkowitej powierzchni mierzonej w ob-
rysie zewnętrznym 6m2, reklam świetl-
nych lub podświetlanych, umieszcza-
nych wyłącznie na elewacjach ze-
wnętrznych budynków, przy czym tabli-
ce reklamowe mogą łącznie przykrywać 
maksymalnie 25% powierzchni poje-
dynczej ściany zewnętrznej budynku 
przy obowiązku zachowania jednolitej 
wielkości i kształtu tablic reklamowych 
umieszczanych w obrębie jednej ściany 
zewnętrznej budynku, 

- dopuszcza się szyldy wyłącznie w for-
mie tablic o maksymalnej powierzchni 
pojedynczej tablicy mierzonej w obry-
sie zewnętrznym 2m2, umieszczane wy-
łącznie na ścianie zewnętrznej budynku 
w obrębie wejścia do budynku lub jako 
nośniki wolnostojące – słupy o maksy-
malnej wysokości do 2m, umieszczane 
przy wejściu do budynku, przy czym 
przy jednym wejściu moşna umieścić 

maksymalnie jeden słup lub jedną ta-
blicę, 

c) zabrania się realizacji ogrodzeń z prefa-
brykatów betonowych i şelbetonowych od 
strony dróg publicznych; 

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

a) ustala się całkowity zakaz lokalizowania 
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 
oddziaływać na środowisko, 

b) dopuszcza się lokalizację przedsięwzięć 
mogących potencjalnie znacząco oddzia-
ływać na środowisko, pod warunkiem po-
przedzenia decyzji o pozwoleniu na budo-
wę takiej inwestycji raportem o oddziały-
waniu na środowisko zgodnie z przepisa-
mi odrębnymi, 

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

d) ustala się, şe dopuszczalne poziomy hała-
su nie mogą przekraczać poziomu hałasu 
dopuszczonego przepisami odrębnymi dla 
terenów mieszkaniowo-usługowych, 

e) wskazuje się teren objęty niniejszym pla-
nem jako teren połoşony w granicach 
głównego zbiornika wód podziemnych, 
wszelkie zagospodarowanie i uşytkowanie 
terenu musi być zgodne z obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami odrębnymi, 

f) wskazuje się teren objęty niniejszym pla-
nem miejscowym jako teren objęty izo-
chroną 25-letniego dopływu wód z po-
wierzchni terenu do ujęcia, w którym 
obowiązuje zakaz: 

- wprowadzania nieoczyszczonych ście-
ków do gruntu, wód powierzchniowych 
i podziemnych, 

- rolniczego wykorzystania ścieków oraz 
prowadzenia intensywnego nawoşenia, 

- przechowywania i składowania sub-
stancji toksycznych, promieniotwór-
czych i innych substancji stanowiących 
zagroşenie dla jakości wód podziem-
nych, 

- lokalizowania wysypisk i wylewisk, 

- budowy nowych ujęć wód podziem-
nych mogących spowodować obnişe-
nie wydajności ujęć komunalnych, 
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- realizowania przedsięwzięć mogących 
zawsze znacząco oddziałujących na 
środowisko, 

- realizowania przedsięwzięć mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko bez uprzedniego wykona-
nia raportu o oddziaływaniu na środo-
wisko dla projektowanej inwestycji; 

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

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

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

- w odległości 8m od linii rozgraniczają-
cej z ul. Nadmeńską, 

- w odległości 4m od południowej grani-
cy obszaru objętego planem, 

b) dopuszcza się lokalizację budynków bez-
pośrednio przy granicy sąsiedniej działki 
budowlanej lub w odległości 1,5m od gra-
nicy sąsiedniej działki budowlanej; 

c) minimalny teren biologicznie czynny w 
granicach działki budowlanej - 20% po-
wierzchni działki budowlanej, 

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

e) maksymalny wskaŝnik intensywności za-
budowy – 1.0 w granicach działki budow-
lanej, 

f) maksymalna wysokość budynków: 

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

- garaşowych i gospodarczych – 7m, 

- maksymalna wysokość niezbędnych 
obiektów technologicznych towarzy-
szących zabudowie usługowej, produk-
cyjnej, składów, magazynów – 35m, 

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

h) pokrycia dachowe dla dachów spadzistych 
wyłącznie w kolorach: czarnym, ciemno-
szarym, odcieniach brązu, w naturalnym 
kolorze metalu, 

i) ustala się realizację pasa zieleni izolacyjnej 
wzdłuş granicy terenu zabudowy usług, 
zabudowy produkcyjnej, składów i maga-
zynów z terenami zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej zlokalizowanymi poza 
obszarem objętym niniejszym planem, 

j) zieleń izolacyjna musi być wykonana 
wzdłuş linii rozgraniczającej z terenami za-
budowy mieszkaniowej jako zwarty szpa-
ler drzew lub şywopłot o minimalnej wy-
sokości 2m lub jako rząd drzew uzupełnio-
ny krzewami; 

6) w zakresie zasad podziału nieruchomości: 

a) minimalna powierzchnia działki budowla-
nej – 1500m2, 

b) minimalna szerokość frontu działki bu-
dowlanej - 25m, 

c) kąt połoşenia granic działek w stosunku do 
pasa drogowego drogi, z której następuje 
wjazd na działkę budowlaną musi być 70o 

do 90o, 

d) ograniczenia wielkości wydzielanych dzia-
łek oraz zakazy podziałów nie dotyczą wy-
dzieleń pod urządzenia infrastruktury 
technicznej; 

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

a) ustala się obsługę komunikacyjną działek 
budowlanych z drogi publicznej ul. Nad-
meńskiej zlokalizowanej poza obszarem 
objętym niniejszym planem, 

b) po realizacji drogi publicznej klasy dojaz-
dowej projektowanej wzdłuş południowej 
granicy obszaru objętego planem (poza 
obszarem objętym niniejszym planem) 
dopuszcza się obsługę komunikacyjną 
równieş z tej drogi, 

c) ustala się następujące warunki parkingo-
we dla obsługi terenu U/P-1: 

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

- dla obiektów handlu detalicznego i in-
nych usług – minimum 3 miejsca po-
stojowe na kaşde 100m2 powierzchni 
uşytkowej tych budynków, 

- dla obiektów produkcyjnych – mini-
mum 2 miejsca postojowe na kaşde 
100m2 powierzchni uşytkowej tych bu-
dynków, 
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- dla składów, magazynów, hurtowni – 
minimum 5 miejsc postojowych na 
kaşde 1000m2 powierzchni uşytkowej 
tych budynków, 

- dla obiektów produkcyjnych, składów, 
magazynów, w profilu działalności któ-
rych wymagana jest obsługa cięşkim 
transportem samochodowym (powyşej 
10 ton) – dodatkowo minimum 1 miej-
sce parkingowe dla samochodów cięşa-
rowych powyşej 10 ton na kaşde 
1000m2 powierzchni uşytkowej tych 
budynków, 

- potrzeby parkingowe naleşy realizować 
w granicach własnej działki budowla-
nej, 

- w przypadku, gdy na jednej działce bu-
dowlanej są realizowane budynki róş-
nego przeznaczenia, dla których plan 
zakłada róşne wskaŝniki miejsc posto-
jowych, dla kaşdego z tych obiektów 
miejsca postojowe naleşy obliczać 
osobno; 

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

a) odnośnie odprowadzania ścieków: 

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

- do czasu realizacji miejskiej sieci kana-
lizacyjnej dopuszcza się odprowadzanie 
ścieków do zbiorników bezodpływo-
wych lokalizowanych w granicach dzia-
łek budowlanych i wywóz do punktu 
zlewnego przy oczyszczalni ścieków, 

- ustala się, şe ścieki bytowe będą od-
prowadzane do oczyszczalni ścieków w 
Wołominie, 

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

- ustala się, şe po wybudowaniu zbior-
czej kanalizacji deszczowej podczysz-
czone wody opadowe mogą być od-
prowadzanie do tej sieci kanalizacyjnej, 

 

 

 

b) odnośnie zaopatrzenia w wodę: 

- ustala się zaopatrzenie w wodę poprzez 
miejską sieć wodociągową z ujęcia wód 
głębinowych dla miasta Kobyłka, 

- ustala się, şe do czasu wykonania miej-
skiej sieci wodociągowej dopuszcza się 
realizację indywidualnych ujęć wody, 

- ustala się, şe indywidualne ujęcia wody 
będą miały charakter tymczasowy i po 
realizacji sieci wodociągowej muszą 
ulec likwidacji lub być wykorzystywane 
wyłącznie do celów gospodarczych; 

c) odnośnie zaopatrzenia w energię elek-
tryczną: 

- ustala się zasilanie w energię elektrycz-
ną z istniejących lub projektowanych 
linii elektroenergetycznych 15 kV i 0,4 
kV lub z alternatywnych ŝródeł energii, 

- dopuszcza się moşliwość realizowania 
nowych stacji transformatorowych 
wnętrzowych w przypadku duşych mo-
cy i braku napowietrznych linii SN; 

d) odnośnie zaopatrzenia w energię cieplną i 
gaz: 

- ustala się zasilanie w energię cieplną ze 
zbiorowych lub indywidualnych ŝródeł 
dostarczania ciepła w stopniu wystar-
czającym dla prawidłowego uşytkowa-
nia zgodnego z funkcją, z zaleceniem 
wykorzystania energii elektrycznej, ga-
zu, oleju niskosiarkowego, węgla spa-
lanego w piecach niskoemisyjnych lub 
odnawialnych ŝródeł energii, 

- ustala się, şe linia ogrodzeń musi prze-
biegać w minimalnej odległości 0,5m 
od osi gazociągu, 

- ustala się lokalizację szafek gazowych 
w miejscu uzgodnionym z zarządcą sie-
ci gazowej; 

- dopuszcza się podłączenie do sieci ga-
zowych średniego ciśnienia; 

e) odnośnie telekomunikacji: 

- dopuszcza się podłączenie do kablowej 
sieci telekomunikacyjnej, 

- zabrania się realizacji urządzeń radio-
komunikacyjnych, radiolokacyjnych i 
radionawigacyjnych na wolnostojących 
konstrukcjach nośnych; 
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f) odnośnie gromadzenia odpadów: 

- na kaşdej działce budowlanej ustala się 
obowiązek wydzielenia miejsca groma-
dzenia odpadów stałych zgodnie z 
przepisami odrębnymi, 

- ustala się obowiązek 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 się, şe, selektywne gromadzenie 
odpadów moşe odbywać się osobno w 
obrębie poszczególnych działek budow-
lanych lub zbiorowo dla zespołu działek 
budowlanych, pod warunkiem zacho-
wania ogólnej dostępności miejsca wy-
znaczonego na gromadzenie odpadów, 

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

9) w zakresie tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i uşytkowania terenu ustala 
się: 

a) zakaz tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i uşytkowania terenów, za wy-
jątkiem wykorzystania rolniczego lub 
ogrodniczego lub sadowniczego lub zgod-
nego z dotychczasowym uşytkowaniem, 

b) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów 
usługowo-handlowych; 

10) stawka procentowa słuşąca naliczeniu opłaty 
z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – 
30%. 

Rozdział III. 
Postanowienia końcowe 

§ 6.1. W zakresie uregulowanym niniejszą 
uchwałą traci moc miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego północnej części miasta 
Kobyłka zatwierdzony uchwałą XVI/172/04 Rady 
Miejskiej w Kobyłce z 15 stycznia 2004r. 

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Ryszard Nowak 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr XLIII/433/10 
Rady Miejskiej w Kobyłce 
z dnia 28 kwietnia 2010r. 

 
w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złoşonych do zmiany części miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego północnej części miasta Kobyłka obejmującej część działki nr ew. 91/2 obręb 07 połoşonej 

przy ul. Nadmeńskiej 

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

§ 1.1. Zgodnie z art.17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze 
zm.) ogłoszono w prasie miejscowej, w biuletynie informacji publicznej oraz obwieszczono na tablicy ogło-
szeń, o terminie wyłoşenia projektu planu do publicznego wglądu. 

2. W ogłoszeniu i obwieszczeniu wyznaczono termin, w którym osoby fizyczne i prawne oraz jednostki 
organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogły wnosić uwagi dotyczące projektu planu. 

§ 2. Rada Miejska w Kobyłce stwierdza, iş do wyłoşonego do publicznego wglądu projektu zmiany części 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Kobyłka obejmującej część 
działki nr ew. 91/2 obręb 07 połoşonej przy ul. Nadmeńskiej nie złoşono şadnych uwag. 
 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr XLIII/433/10 
Rady Miejskiej w Kobyłce 
z dnia 28 kwietnia 2010r. 

 
w sprawie sposobu realizacji oraz zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
naleşą do zadań własnych gminy na obszarze objętym zmianą części miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego północnej części miasta Kobyłka obejmującej część działki nr ew. 91/2 obręb 07 połoşonej 
przy ul. Nadmeńskiej 
 

§ 1.1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej słuşące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty 
(mieszkańców) stanowią – zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) – zadania własne gminy. 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w niniejszym planie obejmują: 

1) traktowane jako zadania wspólne inwestycje w liniach rozgraniczających dróg publicznych, w tym wybu-
dowanie dróg publicznych wraz z uzbrojeniem podziemnym, zielenią i odpowiednimi zabezpieczeniami 
technicznymi zmniejszającymi uciąşliwość w rozumieniu przepisów ochrony środowiska, 

2) inwestycje realizowane samodzielnie zlokalizowane w lub poza liniami rozgraniczającymi dróg. 

§ 2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej naleşące do zadań własnych gminy to dla obszaru ob-
jętego przedmiotową zmianą planu miejscowego: budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, planowanie i 
organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy. 

§ 3. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 2: 

1) realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym m.in. ustawą prawo 
budowlane, ustawą o zamówieniach publicznych, samorządzie gminnym, gospodarce komunalnej i 
ochronie środowiska; 

2) sposób realizacji inwestycji określonych w § 2 moşe ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się postę-
pem techniczno-technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najlepszej dostępnej techniki (określonej 
w art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, t.j. Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 
150 ze zm.), o ile nie stanowi naruszenia ustaleń planu; 
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3) inwestycje z zakresu przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła określone w 

§ 2 realizowane będą w sposób określony 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 wyszczególnionych w § 2 
jest przedmiotem umowy zainteresowanych stron. 

§ 4. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleşą do zadań własnych gminy, 
ujętych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych 
(Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.). Wydatki majątkowe gminy, wydatki inwestycyjne finansowane z 
budşetu gminy oraz inwestycje, których okres realizacji przekracza jeden rok budşetowy uchwala się w 
uchwale budşetowej Rady Miejskiej. 

§ 5.1. Zadania z zakresu budowy sieci wodociągowej i kanalizacji finansowane będą na podstawie art. 15 
ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 
2001r. (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 ze zm.), ze środków własnych przedsiębiorstwa wodociągowo-
kanalizacyjnego oraz w całości lub w części z budşetu gminy oraz na podstawie porozumień z innymi pod-
miotami lub ze ŝródeł zewnętrznych, w oparciu o uchwalone przez Radę Miejską wieloletnie plany rozwoju i 
modernizacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnej (art. 21 ustawy) lub przez budşet gminy. 

2. Zadania z zakresu budowy sieci energetycznych i gazowych finansowane będą 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 XLVI/302/2010 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

z dnia 2 czerwca 2010 r. 

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Maków Mazowiecki na 2010 rok. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
2001r. Nr 142, poz.1591 z póŝn. zm.) oraz art. 211 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach pu-
blicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska 
w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się zmian w budşecie miasta 
Maków Mazowiecki na 2010 rok zgodnie z załącz-
nikiem nr 1 i 2. 

§ 2. Budşet miasta po zmianach określonych w 
§ 1 wynosi: 

1. Dochody w łącznej kwocie 29.801.438,72zł, z 
tego: 

a) bieşące w kwocie 23.664.423,72zł, 

b) majątkowe w kwocie 6.137.015,00zł. 

2. Wydatki w łącznej kwocie 34.781.892,72zł z 
tego: 

a) bieşące w kwocie 23.361.848,72zł, 

b) majątkowe w kwocie 11.420.044,00zł. 

§ 3. Dokonuje się zmian dochodów i wydatków 
związanych z realizacją zadań z zakresu admini-
stracji rządowej i innych zadań zleconych odręb-
nymi uchwałami, zgodnie z załącznikiem nr 1a i 
2a. 

§ 4.1. Róşnica między dochodami i wydatkami 
stanowi deficyt budşetu miasta w wysokości 
4.980.454zł który zostanie sfinansowany przycho-
dami pochodzącymi z: 

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 3.865.971zł, 

b) wolnych środków w kwocie 1.114.483zł. 

2. Ustala się przychody budşetu w kwocie 
5.967.503zł, oraz rozchody budşetu w kwocie 
987.049zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. 

§ 5. Dokonuje się zmian w zadaniach inwesty-
cyjnych na 2010 rok, które po zmianach wynoszą 
11.420.044zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. 

 


