
Dziennik Urzędowy 
Województwa Małopolskiego Nr 283 – 16753 – Poz. 2322,2323,2324 
 

2322 
2322  

UCHWAŁA NR VIII/45/2011 
RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI 

 z dnia 29 kwietnia 2011 r. 

w sprawie ustalenia wysokoņci opłaty za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego  
do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15,art.40 ust.1 i art. 42 
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gmin-
nym /t.j.z 2001r.Nr 142, poz.1591 z późn.zm./ w związku 
z art.33 ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku 
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 /Dz. U. Nr 45, 
poz.235 / Rada Miejska w Alwerni uchwala co następuje:  

§ 1. Ustala się opłatę za wpis żłobka lub klubu dzie-
cięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 
w wysokoņci 350 złotych /słownie trzysta pięćdziesiąt 
złotych/. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Gminy Alwernia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego. 

 
 Wiceprzewodniczący 

Rady Miejskiej w Alwerni   
Henryk Kędziora 
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UCHWAŁA NR VIII/46/2011 
RADY GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA 

 z dnia 28 kwietnia 2011 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr VII/37/ 2011 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 8 marca 2011r w sprawie 
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jurgów I. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. 
z 2001r .Nr 142 ,poz. 1591 z późn .zm./, art. 20 ust. 1 
i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2003 r. 
Nr 80. poz. 717 ze zm./ oraz w nawiązaniu do Uchwały 
Nr XXVII/194/2009 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska 
z dnia 24.09.2009 r o przystąpieniu do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego JURGÓW-1 ,po stwierdzeniu zgodnoņci 
ustaleń projektu zmiany planu z ustaleniami „ Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Bukowina Tatrzańska „ , Rada Gminy 
Bukowina Tatrzańska postanawia :  

§ 1. Uchwałę nr VII/37/2011 Rady Gminy Bukowina 
Tatrzańska z dnia 8 marca 2011r,zmienia się w ten spo-
sób ,że w § 4 dodaje się ustęp 6 w brzmieniu : 

6. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku zmiany 
planu symbolem: 1.KD, w obrębie którego obowiązu-
ją następujące ustalenia: 

1) Przeznaczenie terenu: teren publicznej komuni-
kacji drogowej –droga kl.”D”; 

2) Za zgodne z przeznaczeniem terenu uznaje się 
następujące sposoby zagospodarowania terenu: 
a) lokalizację drogi publicznej kl.”D”- dojazdo-

wej, 
b) lokalizację infrastruktury towarzyszącej zwią-

zanej z funkcjonowaniem drogi i obsługą ru-
chu komunikacyjnego 

c) lokalizację urządzeń oraz sieci infrastruktury 
technicznej , 

d) lokalizację zieleni urządzonej; 
3) Zasady zagospodarowania terenu: realizacja 

urządzeń oraz sieci infrastruktury technicznej do-
puszczalna wyłącznie za zgodą i na warunkach 
okreņlonych przez zarządcę drogi. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Bukowina Tatrzańska. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Małopolskiego. 

 
Przewodniczący Rady: Władysław Piszczek
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UCHWAŁA NR VIII/51/2011 
RADY GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA 

 z dnia 28 kwietnia 2011 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 

Na podstawie art.18 ust.2,pkt 4 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jedno-

lity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591:z późn. zm./ oraz 
art. 211, art. 212 i art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy 


