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UCHWAŁA Nr V/42/2011 

RADY GMINY GARWOLIN 

 z dnia 21 czerwca 2011 r. 

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola  
prowadzone przez Gminę Garwolin. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (t.j. 
z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z póŎn. zm.) w 
zwiņzku z art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 
7 wrzeŌnia 1991r. o systemie oŌwiaty (t.j. Dz.U. z 
2004r. Nr 256, poz. 2572 z póŎn. zm.) Rada Gmi-
ny Garwolin uchwala, co nastňpuje:  

§ 1.1. Ustala siň odpłatnoŌń rodziców (opie-
kunów prawnych) za Ōwiadczenia w zakresie 
przekraczajņcym realizacjň podstawy progra-
mowej wychowania przedszkolnego, obejmujņ-
cej koszty nastňpujņcych zajňń opiekuŊczo-
wychowawczych oraz edukacyjnych: 

1) gry i zabawy dydaktyczne, wspomagajņce 
rozwój emocjonalny i społeczny dziecka, 

2) zajňcia artystyczne, rozwijajņce twórcze 
uzdolnienia dzieci, 

 

3) gry i zabawy ruchowe, wspomagajņce rozwój 
fizyczny dziecka, 

4) zajňcia interaktywne, rozwijajņce zaintereso-
wania otaczajņcym Ōwiatem. 

2. Opłatň za jednņ godzinň korzystania dziec-
ka ze ŌwiadczeŊ, o których mowa w ust. 1, usta-
la siň w wysokoŌci 1,80zł za godzinň realizowanņ 
ponad podstawň programowņ wychowania 
przedszkolnego. 

§ 2. Szczegółowe zasady pobierania opłat 
okreŌlone zostanņ w umowie cywilnoprawnej 
zawartej pomiňdzy dyrektorem przedszkola 
a rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza siň Wój-
towi Gminy Garwolin. 

§ 4. Uchwała wchodzi w Őycie po upływie 
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzň-
dowym Województwa Mazowieckiego, z mocņ 
obowiņzujņcņ od dnia 1 wrzeŌnia 2011r. 

 
 Przewodniczņcy Rady Gminy: 

Jerzy Szewczyk 
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UCHWAŁA Nr VI/51/11 

RADY GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA 

 z dnia 25 maja 2011 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

fragmentów wsi Uniszki - Cegielnia i Uniszki Zawadzkie, gminy Wieczfnia Kościelna. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym 
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 
153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, 
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 
1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 
2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 
2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 
2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, 
poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, 

poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, NR 157, poz. 
1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, 
poz. 230, Nr 106, poz. 675), art. 20 ust.1 ustawy z 
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, 
poz. 717, z 2004r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 
1492, z 2005r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 
1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, 
z 2007r. Nr 127, poz. 880, z 2008r. Nr 199, poz. 
1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 
2010r. Dz.U. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 
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106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, 
Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, z 2011r. Nr 
32, poz. 159), Rada Gminy Wieczfnia KoŌcielna 
uchwala, co nastňpuje:  

§ 1. Uchwala siň zmianň miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego zatwierdzo-
nego uchwałņ nr VIII/44/07 Rady Gminy Wieczf-
nia KoŌcielna z dnia 14 sierpnia 2007r. dla frag-
mentów wsi Uniszki - Cegielnia i Uniszki Za-
wadzkie gminy Wieczfnia KoŌcielna. 

Rozdział I 
Przepisy ogólne 

§ 2.1. Przedmiot i zakres zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego 
okreŌla uchwała Rady Gminy Wieczfnia KoŌciel-
na: nr XXVII/193/10 z dnia 31 marca 2010r. w 
sprawie przystņpienia do opracowania zmian w 
miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego gminy Wieczfnia KoŌcielna, terenów 
we wsiach Uniszki - Cegielnia i Uniszki Zawadz-
kie. 

2. Integralnņ czňŌciņ zmiany planu sņ: 

1) tekst zmiany planu stanowiņcy treŌń niniej-
szej uchwały, 

2) rysunek zmiany planu w skali 1:2000 stano-
wiņcy załņczniki nr 1 - 2, 

3) rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu zmiany planu, stanowiņce za-
łņcznik nr 3 do niniejszej uchwały, 

4) rozstrzygniňcie o sposobie realizacji zapisa-
nych w zmianie planu inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej zgodnie z przepisami 
o finansach publicznych, stanowiņce załņcz-
nik nr 4. 

3. Ustalenia niniejszej uchwały sņ zgodne z 
ustaleniami „Studium uwarunkowaŊ i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Wieczfnia KoŌcielna uchwalonego uchwałņ Ra-
dy Gminy Wieczfnia KoŌcielna nr VI/59/2001 z 
dnia 28 grudnia 2001r. 

§ 3.1. Obowiņzujņcymi ustaleniami zmiany 
planu sņ nastňpujņce oznaczenia graficzne za-
warte na rysunku planu: 

1) granice terenu objňte zmianņ planu, 

2) linie rozgraniczajņce tereny o róŐnym prze-
znaczeniu i róŐnych zasadach zagospodaro-
wania, 

3) przeznaczenie terenów wraz z symbolami 
identyfikacyjnymi, 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy. 

2. Oznaczenia graficzne nie wymienione w 
ust. 1 sņ ustaleniami informacyjnymi nie bňdņ-
cymi ustaleniami planu. 

§ 4. Ilekroń w uchwale jest mowa o: 

1) zmianie planu – naleŐy przez to rozumień 
ustalenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego, o której 
mowa w § 1 niniejszej uchwały, o ile z treŌci 
uchwały nie wynika inaczej; 

2) planie - naleŐy przez to rozumień ustalenia 
planu uchwalonego uchwałņ nr VIII/44/07 
Rady Gminy Wieczfnia KoŌcielna z dnia 14 
sierpnia 2007r.; 

3) uchwale – naleŐy przez to rozumień niniej-
szņ uchwałň Rady Gminy Wieczfnia Ko-
Ōcielna, o ile z treŌci przepisu nie wynika in-
aczej; 

4) rysunku zmiany planu – naleŐy przez to 
rozumień rysunki w skali 1:2000, stanowiņ-
ce załņczniki graficzne niniejszej uchwały; 

5) terenie – naleŐy przez to rozumień obszar 
ograniczony na rysunku planu liniami roz-
graniczajņcymi, oznaczony symbolem funk-
cji zgodnie z oznaczeniami graficznymi 
okreŌlonymi w legendzie; 

6) funkcji terenu – naleŐy przez to rozumień 
przeznaczenie terenu; 

7) przeznaczeniu podstawowym – naleŐy przez 
to rozumień przeznaczenie, które musi 
przewaŐań na danej działce; 

8) przeznaczeniu uzupełniajņcym – naleŐy 
przez to rozumień przeznaczenie, które nie 
moŐe przewaŐań na danej działce i nie moŐe 
kolidowań z przeznaczeniem podstawo-
wym; 

9) dostňpie do drogi publicznej – naleŐy przez 
to rozumień bezpoŌredni dostňp do drogi 
gminnej albo dostňp do niej przez drogň 
wewnňtrznņ; 

10) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleŐy 
przez to rozumień liniň wyznaczonņ niniej-
szym planem, okreŌlajņcņ najmniejszņ do-
puszczalnņ odległoŌń płaszczyzny elewacji 
realizowanego budynku od linii rozgrani-
czajņcej terenu lub krawňdzi jezdni ulicy lub 
drogi; 

11) powierzchni biologicznie czynnej – rozum-
nie siň przez to czňŌń działki budowlanej o 
gruncie rodzimym, niezabudowanņ, pokrytņ 
roŌlinnoŌciņ oraz wodņ powierzchniowņ a 
takŐe 50% sumy nawierzchni tarasów i 
stropodachów, urzņdzonych jako stałe 
trawniki lub kwietniki na podłoŐu zapewnia-
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jņcym ich naturalnņ wegetacjň, o po-
wierzchni nie mniejszej niŐ 10m2; 

12) przemyŌle, składach, magazynach - naleŐy 
przez to rozumień usługi z grupy przedsiň-
wziňń mogņcych znaczņco oddziaływań na 
Ōrodowisko, dla których sporzņdzenie ra-
portu moŐe byń wymagane, zgodnie z aktu-
alnie obowiņzujņcymi przepisami; 

13) usługach uciņŐliwych – naleŐy przez to ro-
zumień usługi i rzemiosło, które mogņ zaw-
sze znaczņco oddziaływań na Ōrodowisko, 
lub potencjalnie znaczņco oddziaływań na 
Ōrodowisko; 

14) strefie kontrolowanej – naleŐy przez to ro-
zumień obszar wyznaczony po obu stronach 
osi gazociņgu, w którym operator sieci ga-
zowej podejmuje czynnoŌci w celu zapobie-
Őenia działalnoŌci mogņcej mień negatywny 
wpływ na trwałoŌń i prawidłowņ eksploata-
cjň gazociņgu; 

15) przepisach odrňbnych – naleŐy przez to 
rozumień przepisy ustaw i aktów wykonaw-
czych oraz prawomocnych decyzji admini-
stracyjnych. 

§ 5. Zmiana planu zawiera ustalenia dotyczņ-
ce: 

1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgranicza-
jņcych tereny o róŐnym przeznaczeniu lub 
róŐnych zasadach zagospodarowania, 

2) zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, 

3) zasad ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego, 

4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków, 

5) wymagaŊ wynikajņcych z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych, 

6) zasad kształtowania zabudowy oraz wskaŎni-
ków zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy i gabaryty obiektów, 

7) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej, 

8) sposobu i terminu tymczasowego zagospo-
darowania, urzņdzania i uŐytkowania tere-
nów objňtych planem, 

9) stawek procentowych na podstawie których, 
ustala siň opłatň zgodnie z art. 36, ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

 

§ 6. Zakres zmiany planu nie wymaga ustaleŊ 
dotyczņcych: 

1) granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, 
ustalonych na podstawie odrňbnych przepi-
sów, w tym terenów górniczych a takŐe nara-
Őonych na niebezpieczeŊstwo powodzi osu-
waniem siň mas ziemnych, 

2) szczegółowych zasad i warunków scalania, i 
podziału nieruchomoŌci objňtych zmianņ 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego, 

3) szczególnych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich uŐytkowa-
niu, w tym zakazu zabudowy, 

4) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej. 

§ 7. W zmianie planu wyznacza siň nastňpu-
jņce przeznaczenie terenów: 

1. Zmienia siň przeznaczenie odcinka drogi 
gminnej we wsi Uniszki - Cegielnia, oznaczo-
nej w planie symbolem KD 016 na teren pro-
dukcji i usług z funkcjņ mieszkalnņ dla wła-
Ōciciela, oznaczony symbolem 20 P/U/MN; 

2. Zmienia siň przeznaczenie odcinka drogi 
gminnej we wsi Uniszki - Cegielnia, oznaczo-
nej w planie symbolem KD 016 na teren dro-
gi wewnňtrznej, oznaczonej symbolem  
KDW 8; 

3. Zmienia siň przeznaczenie terenów dróg we-
wnňtrznych we wsi Uniszki - Cegielnia, ozna-
czonych w planie symbolami KDW 3 i KDW 4 
na tereny drogi gminnej KD 017; 

4. Zmienia siň przeznaczenie czňŌci terenu we 
wsi Uniszki - Cegielnia, oznaczonego w pla-
nie symbolem 14 P/U na teren drogi gminnej, 
oznaczonej symbolem KD 018; 

5. Zmniejsza siň do 15,00m podstawowņ odle-
głoŌń zabudowy od gazociņgów wysokiego 
ciŌnienia DN 400 i DN 200 6,3 MPa PłoŊsk - 
Olsztyn we wsiach Uniszki - Cegielnia i 
Uniszki Zawadzkie oznaczonej symbolem GK. 

Rozdział II 
Zasady zagospodarowania obowiązujące 

§ 8. Zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego 

1. W zakresie ochrony systemu przyrodniczego 
obowiņzujņ nastňpujņce zasady: 

1) zachowanie powierzchni niezabudowanej 
zgodnie z ustaleniami dla poszczególnych 
kategorii terenów jako powierzchni biolo-
gicznie czynnej, 
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2) selektywne zdejmowanie próchnicznej 
warstwy gleby przy realizacji inwestycji i 
wykorzystanie jej do kształtowania zieleni, 

3) ochrona zieleni Ōródpolnej i przydroŐnej z 
koniecznoŌciņ jej sukcesywnego uzupeł-
niania. 

2. W zakresie ochrony wód powierzchniowych i 
podziemnych obowiņzujņ nastňpujņce zasa-
dy: 

1) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych 
Ōcieków do wód powierzchniowych i 
gruntu, 

2) wyposaŐenie zabudowy przed oddaniem 
do eksploatacji w urzņdzenia do odpro-
wadzania Ōcieków, 

3) postňpowanie z odpadami stałymi i płyn-
nymi, w tym niebezpiecznymi, zgodnie z 
przepisami odrňbnymi, 

4) odprowadzanie wód opadowych na wła-
snym, nieutwardzonym terenie, 

5) zakaz zmiany naturalnego spływu wód 
opadowych w celu kierowania ich na te-
ren sņsiednich nieruchomoŌci. 

3. W zakresie ograniczenia uciņŐliwoŌci obiek-
tów obowiņzujņ nastňpujņce zasady: 

1) zakaz lokalizowania obiektów zaliczanych 
do przedsiňwziňń mogņcych znaczņco od-
działywań na Ōrodowisko, z wyjņtkiem 
przedsiňwziňń słuŐņcych obsłudze ruchu 
komunikacyjnego oraz przedsiňwziňń bez-
poŌrednio zwiņzanych z rolnictwem i 
przemysłem spoŐywczym, 

2) przestrzeganie dopuszczalnych poziomów 
hałasu okreŌlonych wskaŎnikiem hałasu w 
przedziale czasu LAeq D 55 [dB] równemu 
8 najmniej korzystnym godzinom dnia ko-
lejno po sobie nastňpujņcym oraz LAeq N 
45 [dB] w przedziale czasu równemu 1 
najmniej korzystnej godzinie nocy, 

3) stosowanie najlepszej dostňpnej techniki 
(BAT) w rozumieniu przepisów odrňbnych 
z zakresu ochrony Ōrodowiska przy reali-
zacji kaŐdej inwestycji usługowej i pro-
dukcyjnej, 

4) ograniczenie ewentualnej uciņŐliwoŌci 
prowadzonych usług do granic własnoŌci 
uŐytkownika terenu, 

§ 9. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków 

W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych 
ruchomych lub nieruchomych zabytków arche-
ologicznych, naleŐy niezwłocznie zawiadomiń 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Dele-
gatura w Ciechanowie i postňpowań zgodnie z 
jego zaleceniami. 

§ 10. Zasady kształtowania zabudowy oraz 
wskaŎniki zagospodarowania terenów 

1. Ustala siň nieprzekraczalnņ liniň zabudowy 
od dróg gminnych i dróg wewnňtrznych – 
6,00m. 

2. Ustala siň minimalnņ powierzchniň biolo-
gicznie czynnņ dla zabudowy produkcyjnej i 
rzemiosła - 40%. 

3. Ustala siň gabaryty i wysokoŌń projektowa-
nej zabudowy: 

1) maksymalna wysokoŌń zabudowy produk-
cyjnej i usługowej: 12,00m, którņ naleŐy 
kształtowań zgodnie z przepisami odrňbnymi 
dla planowanej działalnoŌci, 

2) geometria dachów: dachy dwuspadowe lub 
wielospadowe o kņcie nachylenia połaci da-
chowych: 20o - 45o, dopuszcza siň dla zabu-
dowy produkcyjnej i magazynowej dachy 
płaskie lub jednospadowe o kņcie nachylenia 
połaci dachowych 10o - 45o. 

4. Obowiņzujņ nastňpujņce wskaŎniki dla miejsc 
postojowych Ōrodków transportu: dla usług 
handlu - minimum 3 miejsca postojo-
we/100m2 powierzchni sprzedaŐy, dla innych 
usług – minimum 2 stanowiska/100m2 po-
wierzchni uŐytkowej. 

5. Nakazuje siň przestrzeganie dopuszczalnych 
poziomów hałasu okreŌlonych wskaŎnikiem 
hałasu w przedziale czasu LAeq D 55 [dB] 
równemu 8 najmniej korzystnym godzinom 
dnia kolejno po sobie nastňpujņcym oraz LA-
eq N 45 [dB] w przedziale czasu równemu 1 
najmniej korzystnej godzinie nocy. 

§ 11. Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

1. W zakresie kształtowania ładu przestrzenne-
go obowiņzujņ ustalenia § 10 oraz § 20 21. 

2. Obowiņzuje stosowanie od strony dróg pu-
blicznych ogrodzeŊ aŐurowych o nieprzekra-
czalnej wysokoŌci 1,80m. 

3. Zakazuje siň stosowania od strony dróg pu-
blicznych ogrodzeŊ z betonowych segmen-
tów prefabrykowanych, ogrodzeŊ pełnych 
tynkowanych, pełnych blaszanych, pełnych 
drewnianych i z tworzyw sztucznych. 

Rozdział III 
Zasady modernizacji, rozbudowy  

i budowy systemów komunikacji  
i infrastruktury technicznej 

§ 12. Zasady i warunki kształtowania terenów 
komunikacji 

1. Ustala siň budowň i przebudowň dróg, w 
tym: 

1) zmienia siň przeznaczenie odcinka drogi 
gminnej we wsi Uniszki - Cegielnia, ozna-
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czonej w planie symbolem KD 016 na te-
ren drogi wewnňtrznej, oznaczonej sym-
bolem KDW 8, 

2) zmienia siň przeznaczenie terenów dróg 
wewnňtrznych we wsi Uniszki - Cegielnia, 
oznaczonych w planie symbolami KDW 3 i 
KDW 4 na teren drogi gminnej, oznaczo-
nej symbolem KD 017, 

3) zmienia siň przeznaczenie czňŌci terenu 
we wsi Uniszki - Cegielnia, oznaczonego w 
planie symbolem 14 P/U na teren drogi 
gminnej, oznaczonej symbolem KD 018. 

2. Drogi gminne klasy L (lokalne) projektuje siň 
na terenach zabudowanych jako ulice o sze-
rokoŌci 12,0m - 15,00m w liniach rozgranicza-
jņcych, zgodnie z rysunkiem zmiany planu. 

3. Drogň wewnňtrznņ KDW 8 utrzymuje siň o 
szerokoŌci 15,00m. 

4. Włņczenie istniejņcych i projektowanych 
kompleksów zabudowy do ruchu komunika-
cyjnego na drodze krajowej i drogach gmin-
nych ustala siň z istniejņcych i projektowa-
nych zjazdów oraz z dróg wewnňtrznych. 

5. Ustala siň moŐliwoŌń budowy chodników dla 
komunikacji pieszej. 

6. Obiekty usytuowane w odległoŌci mniejszej 
od nieprzekraczalnej linii zabudowy wyzna-
czonej w niniejszej zmianie planu, utrzymuje 
siň do czasu ich istnienia z moŐliwoŌciņ roz-
budowy, która nie moŐe odbywań siň w kie-
runku drogi. 

7. Dopuszcza siň lokalizacjň sieci uzbrojenia 
technicznego w liniach rozgraniczajņcych 
dróg pod warunkiem uzgodnienia z ich za-
rzņdcami. 

§ 13. Zasady zaopatrzenia w energiň elek-
trycznņ 

1. Zaopatrzenie w energiň elektrycznņ ustala siň 
z istniejņcej lub projektowanej sieci elektro-
energetycznej SN/nn. 

2. W celu zapewnienia odpowiednich standar-
dów jakoŌciowych ustala siň budowň no-
wych i przebudowň istniejņcych linii i urzņ-
dzeŊ elektroenergetycznych do wymaganych 
parametrów technicznych oraz sukcesywne 
zastňpowanie linii napowietrznych liniami 
kablowymi. 

3. Przebudowa lub likwidacja istniejņcej infra-
struktury energetycznej wynikajņca z potrze-
by lokalizacji nowych obiektów moŐe byń re-
alizowana wyłņcznie przez zarzņdcň, zgodnie 
z przepisami odrňbnymi. 

4. Dopuszcza siň stosowanie energii elektrycz-
nej ze Ŏródeł odnawialnych i niekonwencjo-
nalnych jak energia wiatru, słoŊca, wody, 
biomasy i innych Ŏródeł ekologicznych. 

§ 14. Zasady obsługi telekomunikacyjnej 

Przyłņcza telekomunikacyjne realizowane bňdņ z 
istniejņcych i projektowanych linii telekomuni-
kacyjnych na warunkach uzgodnionych z za-
rzņdcņ sieci. Budowa lub przebudowa linii tele-
komunikacyjnych bňdzie zgodna z potrzebami 
uŐytkowników. 

§ 15. Zasady zaopatrzenia w ciepło 

1. Ustala siň ogrzewanie budynków przezna-
czonych na pobyt ludzi z indywidualnych 
Ŏródeł ciepła, z zastosowaniem paliw o ni-
skiej zawartoŌci siarki. 

2. Zaleca siň stosowanie paliw jak oleje opało-
we, energia elektryczna, gaz, biomasa i od-
nawialnych: energia geotermalna, wiatru, 
słoŊca i innych paliw ekologicznych. 

3. Dopuszcza siň stosowanie paliw stałych (wň-
giel, koks i inne) pod warunkiem zastosowa-
nia urzņdzeŊ zabezpieczajņcych atmosferň 
przed emisjņ szkodliwych substancji. 

§ 16. Zasady zaopatrzenia w gaz 

1. Zmiana planu utrzymuje istniejņce gazociņ-
gi wysokiego ciŌnienia DN 200 i DN 400 o 
ciŌnieniu 6,3 Mpa relacji PłoŊsk – Olsztyn, 
usytuowane na terenie wsi Uniszki-
Cegielnia i Uniszki Zawadzkie, oznaczone 
symbolem „G”. 

2. Zaopatrzenie w gaz przewodowy odbywań 
siň bňdzie ze stacji redukcyjno-pomiarowej 
Io w Uniszkach Zawadzkich oraz z sieci ga-
zociņgów Ōredniego i niskiego ciŌnienia. 

3. Zmiana planu zmniejsza podstawowņ odle-
głoŌń zabudowy od gazociņgów wysokiego 
ciŌnienia DN 200 i DN 400 o ciŌnieniu 6,3 
MPa, okreŌlonņ jako strefa kontrolowana, 
oznaczona na rysunku zmiany planu sym-
bolem GK i kolorem Őółtym, do 15,00 me-
trów. 

4. W strefie kontrolowanej oznaczonej na ry-
sunku zmiany planu symbolem GK obowiņ-
zuje: 

1) zakaz zabudowy, 

2) zakaz zalesiania, 

3) zakaz składowania materiałów palnych, 

4) zakaz lokalizacji parkingów samochodo-
wych, 
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5) zakaz lokalizacji przewodów kanalizacyj-
nych, kanalizacji kablowej, wodociņgów, 
kabli elektroenergetycznych i telekomu-
nikacyjnych bezpoŌrednio połņczonych z 
pomieszczeniami dla ludzi i zwierzņt. 

5. W pasie o szerokoŌci minimum 5,00m po 
obu stronach gazociņgów wysokiego ci-
Ōnienia nie naleŐy projektowań dróg i chod-
ników. 

6. W pasie o szerokoŌci powyŐej 7,00m po 
obu stronach gazociņgu wysokiego ciŌnie-
nia DN 400 i 5,0m - DN 200 dopuszcza siň 
usytuowanie przewodów kanalizacyjnych, 
kanalizacji kablowej, wodociņgów, kabli 
elektroenergetycznych i telekomunikacyj-
nych nie majņcych bezpoŌredniego połņ-
czenie z pomieszczeniami dla ludzi i zwie-
rzņt. 

7. W pasie minimum 2,00m po obu stronach 
od istniejņcych gazociņgów wysokiego ci-
Ōnienia nie naleŐy sadziń drzew i krzewów. 

8. W obszarze strefy kontrolowanej utrzymuje 
siň uprawy polowe lub zasianie trawy. 
Wszelkie prace, w tym realizacjň infrastruk-
tury technicznej naleŐy wykonywań zgodnie 
z przepisami odrňbnymi i pod nadzorem 
słuŐb gazownictwa. 

9. Wszelkie zbliŐenia, projektowane skrzyŐo-
wania dróg wewnňtrznych i wjazdów na 
poszczególne działki oraz lokalizacja sieci 
infrastruktury technicznej powinny spełniań 
wymagania przepisów odrňbnych a kaŐda 
lokalizacja obiektów terenowych w pobliŐu 
gazociņgów wysokiego ciŌnienia powinna 
byń uzgodniona z zarzņdcņ gazociņgów wy-
sokiego ciŌnienia i wykonywana pod jego 
nadzorem. 

10. Projektowane ogrodzenia w strefie kontro-
lowanej naleŐy uzgodniń z właŌciwym za-
rzņdem jednostki nadzorujņcej gazociņgi. 
Ze wzglňdów bezpieczeŊstwa naleŐy za-
pewniń nieograniczony dostňp dla słuŐb 
eksploatacyjnych. 

§ 17. Zasady zaopatrzenia w wodň 

1. Plan utrzymuje urzņdzenia i sień wodociņgo-
wņ zwiņzanņ z zaopatrzeniem mieszkaŊców 
w wodň pitnņ, do celów gospodarczych i 
przeciwpoŐarowych. 

2. Ustala siň budowň i przebudowň istniejņcych 
urzņdzeŊ słuŐņcych do zbiorowego zaopa-
trzenia w wodň. 

3. Zaopatrzenie w wodň bňdzie kontynuacjņ 
dotychczasowych zasad, poprzez istniejņcņ i 
projektowanņ sień wodociņgowņ. 

4. Zaopatrzenie w wodň do celów przeciwpoŐa-
rowych odbywań siň bňdzie z istniejņcej i 
projektowanej sieci wodociņgowej za po-
Ōrednictwem hydrantów nadziemnych. 

§ 18. Zasady usuwania odpadów stałych 

1. Nakazuje siň postňpowanie z odpadami sta-
łymi i odpadami niebezpiecznymi, zgodnie z 
gminnym planem gospodarki odpadami i 
przepisami odrňbnymi. 

2. Odpady stałe naleŐy gromadziń w granicach 
własnego terenu w pojemnikach przeznaczo-
nych do czasowego ich gromadzenia, 
uwzglňdniajņc ich segregacjň według grup 
asortymentowych i kierowanie specjalistycz-
nymi Ōrodkami transportu do recyklingu lub 
na rejonowe składowisko odpadów, zgodnie 
z zawartymi umowami. 

3. Odpady organiczne ulegajņce biodegradacji 
naleŐy kompostowań we własnym zakresie. 

4. Odpady niebezpieczne naleŐy składowań i 
utylizowań zgodnie z przepisami odrňbnymi. 

§ 19. Zasady usuwania odpadów płynnych 

1. Ustala siň odprowadzanie nieczystoŌci płyn-
nych do oczyszczalni miejskiej w Mławie po-
przez projektowanņ sień kanalizacyjnņ. 

2. Do czasu realizacji projektowanej kanalizacji, 
nieczystoŌci płynne naleŐy odprowadzań do 
szczelnych, bezodpływowych zbiorników i 
specjalistycznymi Ōrodkami transportu prze-
woziń do oczyszczalni zgodnie z zawartymi 
umowami. 

3. Dopuszcza siň odprowadzanie wód opado-
wych na własnym, nieutwardzonym terenie. 
Po realizacji kanalizacji deszczowej naleŐy 
odprowadzań do niej Ōcieki opadowe. 

Rozdział IV 
Przeznaczenie terenów 

o różnych zasadach zagospodarowania 

§ 20. Tereny zabudowy produkcyjnej z funk-
cjņ usługowņ i mieszkalnņ dla właŌciciela – 
20 P/U/MN 

1. Zmiana planu wprowadza przeznaczenie 
czňŌci terenu drogi gminnej we wsi Uniszki 
- Cegielnia, oznaczonej w planie symbolem 
KD 016 na tereny produkcji i usług z do-
puszczeniem zabudowy mieszkaniowej dla 
właŌciciela, oznaczonej w zmianie planu 
symbolem 20 P/U/MN. 

2. Przeznaczenie podstawowe: obiekty pro-
dukcyjne i magazynowe. 
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3. Przeznaczenie uzupełniajņce: funkcja usłu-

gowa i mieszkalna dla właŌciciela, po-
mieszczenia biurowe, usługi handlu, miej-
sca parkingowe. 

4. Dopuszcza siň lokalizacjň nastňpujņcych 
obiektów: 

1) budynki produkcyjne i magazynowe 
wraz z czňŌciņ mieszkalnņ dla właŌciciela 
i pomieszczeniami biurowymi, wynikajņ-
ce z potrzeb i przepisów odrňbnych, 

2) budynki gospodarcze i garaŐowe, 

3) obiekty i urzņdzenia infrastruktury tech-
nicznej nie kolidujņce z projektowanņ 
funkcjņ. 

5. Ustala siň lokalizacjň zabudowy, dostoso-
wanej do potrzeb pełnionej funkcji. 

6. Ujemne oddziaływanie prowadzonej dzia-
łalnoŌci produkcyjnej, magazynowej i usłu-
gowej naleŐy ograniczyń do granic własno-
Ōci uŐytkownika. 

7. Nakazuje siň przestrzeganie dopuszczalnych 
poziomów hałasu okreŌlonych wskaŎnikiem 
hałasu w przedziale czasu LAeq D 55 [dB] 
równemu 8 najmniej korzystnym godzinom 
dnia kolejno po sobie nastňpujņcym oraz 
LAeq N 45 [dB] w przedziale czasu równe-
mu 1 najmniej korzystnej godzinie nocy. 

8. Nakazuje siň stosowanie najlepszej dostňp-
nej techniki (BAT), w rozumieniu przepisów 
odrňbnych, z zakresu ochrony Ōrodowiska 
przy realizacji kaŐdej inwestycji usługowej. 

9. Nakazuje siň zachowanie minimum 40% 
powierzchni biologicznie czynnej łņcznie dla 
terenu oznaczonego symbolem P/U/MN 
bňdņcego własnoŌciņ zakładu produkcyjne-
go. 

10. Zaopatrzenie w wodň, energiň elektrycznņ, 
gaz, ciepło, przyłņcza telekomunikacyjne 
realizowane bňdzie z istniejņcych i projek-
towanych systemów infrastruktury tech-

nicznej na warunkach ustalonych w § 13 - 
§ 17 niniejszej uchwały. 

11. Postňpowanie z odpadami stałymi i płyn-
nymi odbywań siň bňdzie na warunkach 
ustalonych w § 18 – § 19 niniejszej uchwały. 

12. W zakresie kształtowania ładu przestrzen-
nego obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 11 
niniejszej uchwały. 

§ 21. Wymagania wynikajņce z potrzeb kształ-
towania przestrzeni publicznych 

Plan ustala, Őe funkcje przestrzeni publicznych 
pełniń bňdņ drogi publiczne, których kształtowa-
nie okreŌla siň w § 12. 

§ 22. Sposób i termin tymczasowego zago-
spodarowania, urzņdzania i uŐytkowania tere-
nów objňtych zmianņ planu 

Do czasu zabudowy i zagospodarowania po-
szczególnych terenów zgodnie z ustaleniami 
niniejszej zmiany planu ustala siň tymczasowe 
uŐytkowanie w dotychczasowy sposób, bez 
prawa utrwalania ich przeznaczenia i zabudowy 
niezgodnej ze zmianņ planu. 

Rozdział V 
Przepisy końcowe 

§ 23. Stawkň procentowņ, o której mowa w 
art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym ustala siň w wysokoŌci 
0%. 

§ 24. W czňŌci objňtej niniejszņ zmianņ planu 
tracņ moc ustalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego uchwalonego 
uchwałņ nr VIII/44/07 Rady Gminy Wieczfnia 
KoŌcielna z dnia 14 sierpnia 2007r. 

§ 25. Wykonanie uchwały powierza siň Wój-
towi Gminy Wieczfnia KoŌcielna. 

§ 26. Uchwała wchodzi w Őycie po upływie 14 
dni od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzňdo-
wym Województwa Mazowieckiego. 

 
 Przewodniczņcy Rady: 

inż. Tadeusz Sieński 
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Załņcznik nr 3 
do uchwały nr VI/51/11 

Rady Gminy Wieczfnia KoŌcielna 
z dnia 25 maja 2011r. 

 
Rozstrzygniňcie uwag 

 
Rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzglňdnionych uwag wniesionych do wyłoŐonego  
do publicznego wglņdu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

fragmentów wsi Uniszki – Cegielnia i Uniszki Zawadzkie, gminy Wieczfnia KoŌcielna 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póŎniejszymi zmianami) Rada Gminy Wieczfnia KoŌcielna 
rozstrzyga, co nastňpuje: 

Do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Uniszki – 
Cegielnia i Uniszki Zawadzkie, gmina Wieczfnia KoŌcielna, wyłoŐonego do publicznego wglņdu wraz z 
prognozņ oddziaływania na Ōrodowisko w dniach od 30 marca 2011r. do 22 kwietnia 2011r., w terminie, 
w którym osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadajņce osobowoŌci prawnej 
mogły wnieŌń uwagi dotyczņce projektu zmiany planu, tj. do dnia 9 maja 2011r. – nie wniesiono uwag, 
w zwiņzku, z czym nie rozstrzyga siň o sposobie ich rozwiņzania. 

 
 Przewodniczņcy Rady: 

inż. Tadeusz Sieński 
 
 

Załņcznik nr 4 
do uchwały nr VI/51/11 

Rady Gminy Wieczfnia KoŌcielna 
z dnia 25 maja 2011r. 

 
ROZSTRZYGNIŇCIE 

o sposobie realizacji zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
fragmentów wsi Uniszki - Cegielnia i Uniszki Zawadzkie, gminy Wieczfnia KoŌcielna inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, naleŐņcych do zadaŊ własnych gminy oraz zasadach ich finansowania 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póŎniejszymi zmianami) Rada Gminy Wieczfnia KoŌcielna 
rozstrzyga, co nastňpuje: 

1. Zadania własne Gminy z zakresu infrastruktury technicznej wynikajņce z uchwalenia zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujņ: 

1) budowň i przebudowň drogi gminnej, 

2) budowň drogi wewnňtrznej, 

3) budowň ŌcieŐki rowerowej przy drodze gminnej, 

4) budowň, rozbudowň i modernizacjň urzņdzeŊ i sieci wodociņgowej, 

5) rozbudowň sieci kanalizacyjnej, 

6) utwardzenie terenu pod parkingi i przystanek autobusowy, 

7) zaopatrzenie w energiň elektrycznņ. 

2. Realizacja powyŐszych inwestycji odbywań siň bňdzie etapami stosownie do gromadzonych na ten 
cel Ōrodków finansowych. 

3. Finansowanie zadaŊ własnych gminy wynikajņcych z uchwalonych zmian planu, wymienionych w 
pkt 1 odbywań siň bňdzie w oparciu o nastňpujņce Ŏródła finansowania: 
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1) Ōrodki własne przewidywane w wieloletnim planie inwestycyjnym i rocznym planie finansowym 
Gminy, stosownie do moŐliwoŌci i ustalonych corocznie priorytetów, wspomagane dochodami 
wynikajņcymi z uchwalenia planu, w tym: renty planistycznej, opłat adiacenckich i wzrostu podat-
ku od nieruchomoŌci; 

2) fundusze strukturalne, 

3) kredyty, poŐyczki preferencyjne, 

4) inne Ōrodki zgodne z przepisami o finansach publicznych. 

4. Realizacja zadaŊ inwestycyjnych ujňtych w „rozstrzygniňciu” odbywań siň bňdzie w trybie zamówieŊ 
publicznych. 

 
 Przewodniczņcy Rady: 

inż. Tadeusz Sieński 
3 895
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UCHWAŁA Nr XXIX/200/2008 

RADY MIEJSKIEJ WĘGROWA 

z dnia 2 grudnia 2008 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta 2008 rok. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym 
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŎn. zm.) 
Rada Miejska Wňgrowa uchwala, co nastňpuje: 

§ 1. Dokonań zmiany w planie dochodów 
i wydatków budŐetu miasta 2008 rok: 

 
Dochody własne 

Dział Rozdział Paragraf TreŌń Zwiňkszyń Zmniejszyń ObjaŌnienia 

700   Gospodarka mieszkaniowa 0 4 000  

 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomoŌciami 0 4 000  

  0970 Wpływy z róŐnych dochodów  4 000  

750   Administracja publiczna 21 000 0  

 75023  Urzňdy miast 20 000 0  

  0970 Wpływy z róŐnych dochodów 20 000  w tym: 

6.300 zwrot kosztów zastňpstwa 
procesowego 

 75095  Pozostała działalnoŌń 1000 0  

  0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniňŐne od 
osób fizycznych 

1 000  mandaty 

756   Dochody od osób prawnych, od osób fizycz-
nych i od innych jednostek nieposiadajņcych 
osobowoŌci prawnej oraz wydatki zwiņzane z 
ich poborem 

510 000 0  

 75615  Wpływy z podatku rolnego, podatku leŌnego, 
podatku od czynnoŌci cywilnoprawnych, 
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 
i innych jednostek organizacyjnych 

50 000 0  

  0310 Podatek od nieruchomoŌci 50 000   

 75616  Wpływy z podatku rolnego, podatku leŌnego, 
podatku od spadków i darowizn, podatku od 
czynnoŌci cywilnoprawnych oraz podatków i 
opłat lokalnych od osób fizycznych 

105 000 0  

  0310 Podatek od nieruchomoŌci 80 000   

  0430 Opłata targowa 25 000   

 
 
 


