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UCHWAŁA NR II/6/2011 
 RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH 

 z dnia 25 lutego 2011 r. 

w sprawie dopłaty do ceny 1 m3 odprowadzanych ņcieków dla odbiorców usług z terenu miasta 
Starachowice w zakresie ulic: Ostrowiecka, Letniskowa, Wschodnia i Warszawka  

Na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy z dnia  
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu  
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858  
z późn. zm.) uchwala się, co następuje:  

 
§ 1. Ustala się dopłatę do ceny odpro-

wadzania ścieków zatwierdzonej Uchwałą  
Nr II/5/2011 dnia 25 lutego 2011 r. Rady Miejskiej 
w Starachowicach w sprawie zatwierdzenia taryf 

dla zbiorowego odprowadzanie ścieków obo-
wiązujące na terenie miasta Starachowice  
w zakresie ul. Ostrowiecka, Letniskowa, 
Wschodnia i Warszawka w wysokość określonej 
w § 2 uchwały. Dopłata dotyczą odbiorców usług 
z grupy taryfowej gospodarstwa domowe. 

 
§ 2. W rozliczeniu z odbiorcami usług sto-

sowane będą następujące ceny: 

 
Lp. Wyszczególnienie Netto [zł/m3] VAT 8% [zł/m3] Brutto [zł/m3] 
1. Cena płacona przez odbiorcę usług (grupa taryfowa gospodarstwa domowe) 4,60 0,37 4,97 
2. Dopłata Gminy Starachowice 4,31 0,34 4,65 
3. Cena taryfowa 8,91 0,71 9,62 

 
§ 3. Dopłata określona w § 2 będzie prze-

kazywana Zakładowi Gospodarki Komunalnej  
w Brodach z budżetu Miasta Starachowice na 
podstawie odrębnej umowy z przeznaczeniem 
na dopłaty do jednego m3 ścieków płynnych 
przyjmowanych od odbiorców usług z terenu 
miasta Starachowice w zakresie ulic: Ostrowiec-
ka, Letniskowa, Wschodnia i Warszawka. 

 
§ 4. W/w zasady mają zastosowanie  

do cen ścieków w okresie od 1 kwietnia 2011 r. 
do 31 marca 2012 r. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się  
Prezydentowi Miasta Starachowice. 

 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia z mocą obowiązującą od 01.04.2011 r. 
 
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzien-

niku Urzędowym Województwa Świętokrzy-
skiego. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Zbigniew Rafalski 
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UCHWAŁA NR II/10/2011 
 RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH 

 z dnia 25 lutego 2011 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/14/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2010r. 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 

położonych między ulicami: Łączną, Pastwiska, Smugową i Moniuszki na obszarze miasta Starachowice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591  
z późniejszymi zmianami) oraz art. 3 ust. 1,  
art. 20 ust. 1, art. 29 ust. 1, art. 27 ustawy  
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo- 
 

darowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 
z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie 
Rozstrzygnięcia Nadzorczego Wojewody Świę-
tokrzyskiego znak IG.III.4130.4.2011 z dnia 
2011.01.31 – Rada Miejska w Starachowicach 
uchwala co następuje:  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Świętokrzyskiego Nr 87 – 7874 – Poz. 935,936 

 
§ 1. W uchwale Nr XVI/14/2010 Rady Miej-

skiej w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2010 r. 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego tere-
nów położonych między ulicami: Łączną, Pa-
stwiska, Smugową i Moniuszki na obszarze mia-
sta Starachowice wprowadza się następujące 
zmiany: 
1. 1) W § 3 ust. 4 pkt 4 zapis o brzmieniu: „miej-

sce lokalizacji podczyszczalni ścieków 
(przybliżone)” – skreśla się w całości, 

2) W § 3 ust. 4 pkt 5 – zapis o brzmieniu: 
„granice terenu stacji transformatorowych 
– wielkość maksymalna przybliżona” – 
skreśla się w całości, 

3) zmienia się numerację ust. 4 w sposób na-
stępujący: 
a) dotychczasowy pkt 6 oznacza się jako 

pkt 4, 
b) dotychczasowy pkt 7 oznacza się jako 

pkt 5 
c) dotychczasowy pkt 8 oznacza się jako 

pkt 6 
d) dotychczasowy pkt 9 oznacza się jako 

pkt 7 
2. W § 14 ust. 4 pkt 2 skreśla się słowo „przybli-

żonej”. 
3. 1) W § 4 pkt 11 - zapis punktu 11 skreśla się  

w całości i zastępuje następującym zapisem: 
„system zorganizowanej działalności inwe-
stycyjnej oznacza realizację inwestycji na 
więcej niż trzech działkach budowlanych 
oznaczonych na rysunku zmiany planu po-
przez proponowane granice podziałów, 
przez jednego inwestora, w ramach jedne-
go projektu zagospodarowania terenu” 

2) W § 16 ust. 4 skreśla się część zdania  
o brzmieniu: „obejmującej teren o pow. 
min. 3 działek budowlanych (oznaczonych 
na rysunku planu)” i zastępuje zapisem: 

„obejmującej teren o powierzchni 
minimum trzech działek budowlanych 
oznaczonych na rysunku zmiany planu po-
przez proponowane granice podziałów” 

4. W § 12 ust.5 pkt 1 w zestawieniu tabelarycz-
nym skreśla się zapis 
„1-29KDD1-12KPD” i zastępuje: „1÷29KDD, 
1÷12KPD”. 

5. W § 17 ust. 4 skreśla się słowo „moderniza-
cji” i zastępuje słowem „przebudowy”. 

6. W § 4 pkt 2 skreśla się słowa „rysunek planu” 
i zastępuje słowami „rysunek zmiany planu”. 

7. 1) W § 3 ust.5 zmienia się numerację ustępu „5” 
na ustęp „6” 

2) ustęp 5 otrzymuje brzmienie: 
„Oznaczone w rysunku zmiany planu 

usytuowanie strefy podmokłych łąk z ro-
ślinnością wodolubną oraz strefy wystę-
powania osadów organicznych zgroma-
dzonych w dolinkach denudacyjnych z bar-
dzo płytkim zwierciadłem wód gruntowych 
ma charakter informacyjny.” 
 
§ 2. Niniejsza uchwała podlega ogłoszeniu 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Święto-
krzyskiego. 

 
§ 3. Niniejsza uchwała obowiązuje po 

upływie 30 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienni-
ku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Pre-

zydentowi Miasta Starachowice. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Zbigniew Rafalski 

935

 
 

936 
936  

ANEKS NR 1/2011  

 z dnia 22 lutego 2011 r. 

do porozumienia zawartego w dniu 05 lipca 1999 roku pomiędzy Starostą Buskim, a Nadleņniczym 
Nadleņnictwa Chmielnik w Chmielniku w sprawie powierzenia przez Starostę Buskiego Nadleņniczemu 

Nadleņnictwa Chmielnik prowadzenia spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leņną w lasach  
nie stanowiących własnoņci Skarbu Państwa, położonych na terenie Powiatu Buskiego 

§ 1. Załącznik nr 1 do porozumienia z dnia 
05 lipca 1999 roku w sprawie powierzenia przez 
Starostę Buskiego Nadleśniczemu Nadleśnictwa 
Chmielnik prowadzenia spraw z zakresu nadzoru 

nad gospodarką leśną w lasach nie stanowią-
cych własności Skarbu Państwa, położonych na 
terenie Powiatu Buskiego, otrzymuje brzmienie 
ustalone załącznikiem do niniejszego aneksu. 


