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3) fundusze strukturalne Unii Europejskiej i in-

ne; 

4) kredyty, pożyczki preferencyjne;  

5) Ōrodki prywatne (porozumienia publiczno - 
prywatne).  

§ 5.1. Zadania w zakresie budowy dróg 
gminnych finansowane bňdņ z budżetu gminy 
lub na podstawie porozumieŊ z innymi podmio-
tami.  

 

2. Zadania z zakresu budowy urzņdzeŊ i 
obiektów liniowych wodociņgów i kanalizacji 
finansowane bňdņ na podstawie art. 15 ust. 1 
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodň i 
zbiorowym odprowadzaniu Ōcieków z dnia  
7 czerwca 2001r. (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. 
Nr 123, poz. 858 z późniejszymi zmianami). 

3. Zadania z zakresu budowy sieci energe-
tycznych i gazowych finansowane bňdņ na pod-
stawie art. 7 ust. 4, 5 i 6 ustawy Prawo energe-
tyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. (tekst jednolity 
Dz.U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z późniejszymi 
zmianami). 

 
 Przewodniczņcy Rady Gminy: 

Jan J. Podbielski 
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UCHWAŁA Nr VII/43/11 

RADY GMINY STARY LUBOTYŃ 

 z dnia 26 maja 2011 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stary Lubotyń  
w zakresie fragmentu sołectwa Rabędy. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym 
(t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
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.), 
w zwiņzku z uchwałņ nr XXIV/124/09 Rady Gmi-
ny w Starym Lubotyniu z dnia 26 lutego 2009r. 
w sprawie przystņpienia do sporzņdzenia zmia-
ny miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Stary LubotyŊ w zakresie 
fragmentu sołectwa Rabňdy, po stwierdzeniu 
zgodnoŌci z ustaleniami Studium uwarunkowaŊ 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Stary LubotyŊ zatwierdzonym uchwałņ 
nr XXXI/156/09 Rady Gminy w Starym Luboty-
niu z dnia 17 grudnia 2009r. Rada Gminy Stary 
LubotyŊ uchwala, co nastňpuje:  

Rozdział 1 
Ustalenia ogólne 

§ 1.1. Uchwala siň zmianň miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Stary LubotyŊ w zakresie fragmentu sołectwa 
Rabňdy, zwanņ dalej planem.  

2. Granice obszaru objňtego planem, o któ-
rym mowa w ust. 1, sņ wyznaczone na rysunku 
planu, sporzņdzonym na mapie w skali 1:1000, 
stanowiņcym załņcznik nr 1 do niniejszej uchwa-
ły. 

3. Integralnymi czňŌciami uchwały sņ: 

1) rysunek planu - załņcznik nr 1;  

2) rozstrzygniňcia dotyczņce uwag zgłoszonych 
w czasie wyłożenia planu – załņcznik nr 2; 

3) rozstrzygniňcia dotyczņce sposobu realizacji i 
zasad finansowania inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej – załņcznik nr 3. 

4. W planie okreŌla siň: 

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgranicza-
jņce tereny o różnym przeznaczeniu lub róż-
nych zasadach zagospodarowania;  

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

3) zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego; 

4) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w 
tym zakazy zabudowy; 

5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej; 

6) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i użytkowania terenów; 
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7) stawki procentowe, na podstawie których 

ustala siň opłatň jednorazowņ pobieranņ w 
razie zbycia nieruchomoŌci. 

5. W planie nie okreŌla siň, jako niedotyczņ-
cych obszaru objňtego planem: 

1) granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, 
ustalonych na podstawie odrňbnych prze-
pisów, w tym terenów górniczych, a także 
terenów narażonych na niebezpieczeŊstwo 
powodzi oraz zagrożonych osuwaniem siň 
mas ziemi;  

2) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

3) wymagaŊ wynikajņcych z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych; 

4) parametrów i wskaźników kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu, 
w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów 
i wskaźników intensywnoŌci zabudowy; 

5) szczegółowych zasad i warunków podziału i 
scalania nieruchomoŌci objňtych planem 
miejscowym; 

6) granic obszarów wymagajņcych przepro-
wadzenia scaleŊ i podziałów nieruchomo-
Ōci; 

7) granic obszarów rehabilitacji istniejņcej 
zabudowy i infrastruktury technicznej; 

8) granic obszarów wymagajņcych przekształ-
ceŊ lub rekultywacji; 

9) granic terenów pod budowň obiektów han-
dlowych, o których mowa w art. 10 ust. 2 
pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym; 

10) granic terenów rekreacyjno-
wypoczynkowych oraz terenów służņcych 
organizacji imprez masowych; 

11) granic pomników zagłady oraz ich stref 
ochronnych, a także ograniczeŊ dotyczņ-
cych prowadzenia na ich terenie działalno-
Ōci gospodarczej, okreŌlone w ustawie z 
dnia 7 maja 1999r. o ochronie terenów by-
łych hitlerowskich obozów zagłady. 

§ 2.1. Przeznaczenie terenu i zasady zago-
spodarowania ustalone w planie oznacza siň 
symbolem literowym oraz numerem porzņdko-
wym.  

2. Nastňpujņce oznaczenia graficzne na ry-
sunku planu sņ obowiņzujņcymi jego ustalenia-
mi: 

1) granice obszaru objňtego planem;  

2) linie rozgraniczajņce tereny o różnym prze-
znaczeniu i różnych sposobach zagospoda-
rowania, 

3) symbole przeznaczenia terenów. 

3. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku 
planu majņ charakter informacyjny: 

1) Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków sieci Na-
tura 2000 „Puszcza Biała” PLB 140007;  

2) wybrane oznaczenia przeznaczenia terenu 
poza granicami planu. 

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

1) planie - należy przez to rozumień ustalenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, stanowiņce przepisy gmin-
ne, obejmujņce obszar okreŌlony w § 1 ni-
niejszej uchwały;  

2) uchwale - należy przez to rozumień niniej-
szņ uchwałň, o ile z treŌci przepisu nie wy-
nika inaczej; 

3) terenie – należy przez to rozumień teren 
funkcjonalny lub teren komunikacji, dla któ-
rego obowiņzujņ ustalenia planu, wyzna-
czony liniami rozgraniczajņcymi oraz okre-
Ōlony symbolem terenu zgodnie z rysun-
kiem planu; 

4) symbolu terenu – należy przez to rozumień 
oznaczenie poszczególnych terenów okre-
Ōlajņce ich przeznaczenie, zgodnie z § 4; 

5) przeznaczeniu terenu – należy przez to ro-
zumień kategoriň przeznaczenia terenu, w 
tym mieszczņce siň w danym przeznaczeniu 
funkcje; 

6) przeznaczeniu podstawowym – należy przez 
to rozumień przeznaczenie, które przeważa 
na danym obszarze wyznaczonym liniami 
rozgraniczajņcymi; 

7) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy 
przez to rozumień przeznaczenie, które uzu-
pełnia lub wzbogaca przeznaczenie pod-
stawowe, w sposób okreŌlony w ustale-
niach planu; 

8) noŌniku reklamowym – należy przez to ro-
zumień urzņdzenie służņce ekspozycji re-
klamy (bilbord, banner, tablica, gablota, 
szyld reklamowy, słup ogłoszeniowo - re-
klamowy, maszt itp.). NoŌnikiem reklamo-
wym nie jest element systemu informacji 
przestrzennej, czyli tablice informacyjne 
ułatwiajņce orientacjň w gminie, w tym ta-
blice z nazwņ ulicy lub wsi, numerem pose-
sji, tablice informujņce o obiektach i tere-
nach użytecznoŌci publicznej; 
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9) budowlach rolniczych - należy przez to ro-

zumień budowle dla potrzeb rolnictwa i 
przechowalnictwa produktów rolnych, w 
szczególnoŌci takie jak: zbiorniki na płynne 
odchody zwierzňce, płyty do składowania 
obornika, silosy na kiszonkň, silosy na zbo-
że i pasze, komory fermentacyjne i zbiorniki 
biogazu; 

10) urzņdzeniach i obiektach liniowych infra-
struktury technicznej – należy przez to ro-
zumień urzņdzenia i obiekty liniowe: elek-
troenergetyki, gazownictwa, wodociņgów, 
kanalizacji, telekomunikacji, gospodarki od-
padami i ciepłownictwa. 

2. W odniesieniu do innych okreŌleŊ użytych 
w planie i nieujňtych w ust. 1 należy stosowań 
definicje zgodne z obowiņzujņcymi odrňbnymi 
przepisami i aktami prawa. 

§ 4.1. Ustala siň linie rozgraniczajņce tereny o 
różnym sposobie przeznaczenia i różnych zasa-
dach zagospodarowania, wyznaczone na rysun-
ku planu.  

2. Ustala siň nastňpujņce przeznaczenie tere-
nów wyznaczonych liniami rozgraniczajņcymi: 

1) tereny rolne z dopuszczeniem zalesieŊ – 
oznaczone symbolem RZL;  

2) tereny lasów – oznaczone symbolem ZL. 

3. Dopuszcza siň na całym obszarze objňtym 
planem lokalizowanie zadaŊ dla realizacji celów 
publicznych w rozumieniu przepisów o gospo-
darce nieruchomoŌciami i przepisów odrňbnych 
z zakresu urzņdzeŊ i obiektów liniowych infra-
struktury technicznej, urzņdzeŊ melioracji wod-
nych oraz ochrony zagrożonych wyginiňciem 
gatunków roŌlin i zwierzņt lub siedlisk, w ra-
mach funkcji i zasad zagospodarowania terenów 
dopuszczonych planem. 

§ 5.1. Cały obszar planu znajduje siň w obrň-
bie Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków (OSOP) 
sieci Natury 2000 „Puszcza Biała” PLB140007.  

2. Do czasu wejŌcia w życie planu ochrony 
lub planu zadaŊ ochronnych ww. OSOP, spo-
rzņdzanych na podstawie przepisów odrňbnych, 
wszelkie zagospodarowanie oraz szczegółowe 
zasady ochrony terenu powinny byń zgodne z 
wymaganiami okreŌlonymi poniżej: 

1) zakazuje siň podejmowania działaŊ mogņ-
cych w znaczņcy sposób wpłynņń negatywnie 
na gatunki ptaków i siedliska tych gatunków, 
dla których ochrony został wyznaczony ten 
obszar Natury 2000;  

2) zakazuje siň naruszania walorów przyrodni-
czych i krajobrazowych; 

3) zakazuje siň naruszania stosunków wodnych; 

4) zakazuje siň wykonywania prac ziemnych 
trwale zniekształcajņcych rzeźbň terenu. 

§ 6.1. Dopuszcza siň lokowanie i przebudowň 
istniejņcych urzņdzeŊ i obiektów liniowych in-
frastruktury technicznej, pod warunkiem, że 
ewentualna uciņżliwoŌń tych urzņdzeŊ nie bň-
dzie wykraczań poza granice lokalizacji. Warunek 
ten nie dotyczy inwestycji celu publicznego z 
zakresu łņcznoŌci publicznej.  

2. Nakaz zachowania ciņgłoŌci istniejņcych 
rowów melioracyjnych oraz zakaz odprowadza-
nia do nich Ōcieków, zawierajņcych substancje 
zanieczyszczajņce w iloŌciach przekraczajņcych 
dopuszczalne wartoŌci wskaźników zanieczysz-
czeŊ, które sņ okreŌlone w przepisach odrňb-
nych. 

3. Przy realizacji wszelkich inwestycji na tere-
nach zmeliorowanych ustala siň wymóg, by 
przed realizacjņ nowych inwestycji, uwzglňdniń 
istniejņce urzņdzenia melioracyjne, pod nadzo-
rem właŌciwych kompetencyjnie służb gospo-
darki wodnej i właŌcicieli urzņdzeŊ wodnych. 

Rozdział 2 
Przepisy szczegółowe 

Przeznaczenie i zasady zagospodarowania  

poszczególnych terenów, w tym: zasady  

i warunki zabudowy, zachowania ładu  
przestrzennego, zasady ochrony środowiska,  

przyrody i krajobrazu kulturowego, 

obsługi w infrastrukturę techniczną 

§ 7. Dla terenu oznaczonego na rysunku pla-
nu symbolem 1RZL ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe: 

a) tereny rolne,  

b) tereny leŌne – planowane; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) drogi gospodarcze,  

b) urzņdzenia melioracji wodnych, 

c) urzņdzenia i obiekty liniowe infrastruktury 
technicznej; 

3) zakaz dopuszczania innego niż wymienione-
go w pkt 2 przeznaczenia dopuszczalnego, w 
tym realizacji budynków oraz budowli rolni-
czych;  

4) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) zakazuje siň lokalizowania ogrodzeŊ we-
wnňtrznych na terenach położonych w li-
niach rozgraniczajņcych terenów leŌnych,  

b) zakazuje siň umieszczania noŌników re-
klamowych; 
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5) zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody i kra-

jobrazu kulturowego zgodnie z § 5;  

6) zasady obsługi w infrastrukturň technicznņ 
zgodnie z § 6; 

7) dojazd istniejņcymi drogami dojazdowymi do 
pól i lasów. 

§ 8. Dla terenu oznaczonego na rysunku pla-
nu symbolem 2ZL ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe: tereny lasów;  

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) nieutwardzone dojŌcia i dojazdy we-
wnňtrzne,  

b) urzņdzenia i obiekty liniowe infrastruktury 
technicznej, uznawane jako grunt leŌny w 
przepisach odrňbnych; 

3) zakaz lokalizowania innego niż wymienione-
go w pkt 2 przeznaczenia dopuszczalnego 
oraz zakaz zmiany sposobu użytkowania z le-
Ōnego na nieleŌny;  

4) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) zakazuje siň lokalizowania ogrodzeŊ we-
wnňtrznych na terenach położonych w li-
niach rozgraniczajņcych terenów leŌnych,  

b) zakazuje siň umieszczania noŌników re-
klamowych; 

5) zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego zgodnie z § 5;  

6) zasady obsługi w infrastrukturň technicznņ 
zgodnie z § 6; 

7) dojazd istniejņcymi drogami dojazdowymi do 
pól i lasów. 

Rozdział 3 
Przepisy końcowe 

§ 9. Ustala siň stawkň procentowņ jednora-
zowej opłaty pobieranej w razie zbycia nieru-
chomoŌci, której wartoŌń wzrosła w zwiņzku z 
uchwaleniem niniejszego planu, na poziomie 
0%. 

§ 10. Na obszarze objňtym planem tracņ moc 
ustalenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy Stary LubotyŊ, za-
twierdzonego uchwałņ nr XXIX/35/05 Rady 
Gminy Stary LubotyŊ z dnia 8 grudnia 2005r. 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza siň Wój-
towi Gminy Stary LubotyŊ. 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdo-
wym Województwa Mazowieckiego. 

 
 Przewodniczņcy Rady Gminy: 

Jan J. Podbielski 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr VII/43/11 

Rady Gminy Stary LubotyŊ 
z dnia 26 maja 2011r. 

 
DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STARY 
LUBOTYŉ W ZAKRESIE FRAGMENTU SOŁECTWA RABŇDY NIE WNIESIONO UWAG 

 
 Przewodniczņcy Rady Gminy: 

Jan J. Podbielski 
 
 

Załņcznik nr 3 
do uchwały nr VII/43/11 

Rady Gminy Stary LubotyŊ 
z dnia 26 maja 2011r. 

 
SPOSÓB REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU  

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻŅ DO ZADAŉ WŁASNYCH GMINY STARY LUBOTYŉ 
ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA 

 
§ 1.1. Inwestycje z zakresu infrastruktury 

technicznej służņce zaspokojeniu zbiorowych 
potrzeb mieszkaŊców stanowiņ – zgodnie z art. 7 
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņ-
dzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 
159 z późn. zm.) – zadania własne gminy.  

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury tech-
nicznej zapisane w niniejszym planie obejmujņ: 

1) traktowane jako zadania wspólne, inwestycje 
w liniach rozgraniczajņcych poszczególnych 
dróg publicznych, w tym budowň i przebu-
dowň dróg wraz z uzbrojeniem podziemnym, 
zieleniņ i odpowiednimi zabezpieczeniami 
technicznymi zmniejszajņcymi uciņżliwoŌń w 
rozumieniu przepisów ochrony Ōrodowiska;  

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

§ 2. Inwestycje z zakresu infrastruktury tech-
nicznej należņce do zadaŊ własnych gminy to 
realizacja dróg publicznych (dróg gminnych i 
ciņgów pieszo-jezdnych) na terenach przezna-
czonych w planie pod takņ funkcjň oraz budowa 
budowli i obiektów liniowych wodociņgów i 
kanalizacji. 

§ 3.1. Realizacja inwestycji, okreŌlonych w 
§ 2, przebiegań bňdzie zgodnie z obowiņzujņcy-
mi przepisami w tym m.in. ustawņ prawo bu-
dowlane, ustawņ o zamówieniach publicznych, 
samorzņdzie gminnym, gospodarce komunalnej 
i ochronie Ōrodowiska.  

2. Sposób realizacji inwestycji okreŌlonych w 
§ 2 może ulegań modyfikacji wraz z dokonujņ-
cym siň postňpem techniczno-technologicznym, 
zgodnie z zasadņ stosowania najlepszej dostňp-

nej techniki (okreŌlonej w art. 3 pkt 10 ustawy z 
dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Ōrodowi-
ska Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmia-
nami), o ile nie stanowi naruszenia ustaleŊ pla-
nu. 

3. Inwestycje z zakresu przesyłania i dystry-
bucji paliw gazowych, energii elektrycznej lub 
ciepła 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 z późniejszymi zmianami). 

4. Realizacja i finansowanie inwestycji w za-
kresie infrastruktury technicznej nie wyszczegól-
nionych w § 2 jest przedmiotem umowy zainte-
resowanych stron. 

§ 4.1. Finansowanie inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej, które należņ do zadaŊ 
własnych gminy, ujňtych w niniejszym planie 
podlega przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 
157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) przy 
czym: 

1) wydatki majņtkowe gminy okreŌla uchwała 
Rady Gminy;  

2) wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu 
gminy uchwala siň w uchwale budżetowej; 

3) inwestycje, których okres realizacji przekracza 
jeden rok budżetowy ujmowane sņ w wyka-
zie stanowiņcym załņcznik do uchwały budże-
towej. 

2. Ustala siň nastňpujņce źródła finansowania 
zadaŊ gminnych: 

1) dochody własne Gminy;  

2) dotacje; 
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3) fundusze strukturalne Unii Europejskiej i in-

ne; 

4) kredyty, pożyczki preferencyjne; 

5) Ōrodki prywatne (porozumienia publiczno - 
prywatne). 

§ 5.1. Zadania w zakresie budowy dróg 
gminnych finansowane bňdņ z budżetu gminy 
lub na podstawie porozumieŊ z innymi podmio-
tami.  

2. Zadania z zakresu budowy urzņdzeŊ i 
obiektów liniowych wodociņgów i kanalizacji 
finansowane bňdņ na podstawie art. 15 ust. 1 
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodň i 
zbiorowym odprowadzaniu Ōcieków z dnia  
7 czerwca 2001r. (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz. 
858 z późniejszymi zmianami). 

3. Zadania z zakresu budowy sieci energe-
tycznych i gazowych finansowane bňdņ na pod-
stawie art. 7 ust. 4, 5 i 6 ustawy Prawo energe-
tyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. (t.j. Dz.U. z 
2006r. Nr 89, poz. 625 z późniejszymi zmianami). 
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UCHWAŁA Nr VII/44/11 

RADY GMINY STARY LUBOTYŃ 

 z dnia 26 maja 2011 r. 

w sprawie zmian w uchwale nr XIX/100/08 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 11 września 2008r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy  
z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym 
(t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
oraz art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 
2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodň i zbio-
rowym odprowadzaniu Ōcieków (Dz.U. Nr 72, 
poz. 747 z póżn. zm.) uchwala siň, co nastňpuje:  

§ 1. W uchwale nr XIX/100/08 Rady Gminy 
Stary LubotyŊ z dnia 11 wrzeŌnia 2008r. w 
sprawie regulaminu dostarczania wody i od-
prowadzania Ōcieków wprowadza siň nastňpujņ-
ce zmiany: 

1) w § 1 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) „przedsiňbiorstwo” należy przez to rozu-
mień przedsiňbiorcň w rozumieniu ustawy z  
2 lipca 2004r. o swobodzie działalnoŌci go-
spodarczej (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 220, poz. 
1447 z późn. zm.) który prowadzi działalnoŌń 
gospodarczņ w zakresie zbiorowego zaopa-
trzenia w wodň i zbiorowego odprowadzania 
Ōcieków, a jeŌli taki przedsiňbiorca nie pro-
wadzi działalnoŌci na terenie gminy oznacza 

to również Urzņd Gminy w Starym Luboty-
niu, 

2) § 18 otrzymuje brzmienie: 

„18.1. W przypadku niesprawnoŌci wodomie-
rza głównego przedsiňbiorstwo zobowiņzane 
jest do jego bezzwłocznej wymiany, w okre-
sie nie dłuższym niż trzy miesiņce. 

2. W przypadku awarii wodomierza lub jego 
przyłņcza, podstawņ do rozliczenia zużycia 
wody do dnia wymiany uszkodzonego urzņ-
dzenia jest Ōrednie zużycie wody wykazywa-
ne z poprzednich trzech okresów rozliczenio-
wych, a ponadnormatywne zużycie wody 
traktuje siň jako stratň.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza siň Wój-
towi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdo-
wym Województwa Mazowieckiego. 
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