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 zwrócić poniesione przez gminć koszty 
wyłapywania, transportu, leczenia i 
utrzymania do dnia leczenia. 

8. Sprzedaż* zwierzćcia może nastąpić w 
przypadku, gdy nieodebrane zostanie przez 
właċciciela po okreċlonym terminie. 

9. W przypadku ustalenia właċciciela złapane-
go bezdomnego zwierzćcia, właċciciel 
zwraca poniesione przez Gminć koszty: 

 wyłapania zwierzćcia, 

 transportu od miejsca wyłapania do 
miejsca przetrzymania, 

 utrzymania zwierzćcia w tym utrzymania 
w schronisku. 

Koszty o których mowa w pkt. 9 ponosi 
właċciciel niezależnie od tego czy odbierze 
zwierzć z miejsca, w którym zostało umiesz-
czone po złapaniu. 

10. Akcja wyłapywania bezdomnych zwierząt i 
zapewnienie opieki bezdomnym zwierzćtom 
jest finansowana w całoċci z budżetu Gminy 
Stara Błotnica. 

 
*lub przekazanie do adopcji 

 
Przewodniczący Rady Gminy: 

Roman Popowicz 
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UCHWAŁA Nr XXXIV/36/10 

RADY GMINY GARBATKA-LETNISKO 

 z dnia 24 wrzeċnia 2010 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Garbatka-Letnisko  

na terenie działek nr ewidencyjny: 120/3, 121/3, 122/3 położonych w obrębie wsi Ponikwa. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 
717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 7 ust. 1, 
art. 18 ust. 2, pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41, ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 
późniejszymi zmianami) - Rada Gminy w Gar-
batce-Letnisko uchwala, co nastćpuje:  

Rozdział 1 
Ustalenia ogólne 

§ 1.1. Stwierdza sić zgodnoċć uchwalonego 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Garbatka-Letnisko na terenie 
działek nr ewidencyjny 120/3, 121/3, 122/3 poło-
żonych w obrćbie wsi Ponikwa z ustaleniami 
„Studium uwarunkowaĉ i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy Garbatka-
letnisko” uchwalonym uchwałą nr V/33/98 rady 
Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 29 grudnia 
1998r. z późniejszymi zmianami. 

2. Uchwala sić miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Garbatka-
Letnisko na terenie działek nr ewidencyjny: 
120/3, 121/3, 122/3 położonych w obrćbie wsi 
Ponikwa zwanym dalej planem. 

3. Plan obejmuje obszar działek wymienio-
nych w ust. 2 i jest ograniczony: 

1) od strony północnej i wschodniej - terenem 
leċnym, 

2) od strony południowej - terenem linii kolejo-
wej Radom-Dćblin, 

3) od strony zachodniej - terenem wyrobiska 
poeksploatacyjnego kopalni piasku Fabryki 
Domów „Bogucin”. 

§ 2. Celem regulacji zawartych w planie jest 
ustalenie: 

1) przeznaczenie i zasad zagospodarowania 
terenu, 

2) wymagaĉ ochrony ċrodowiska przyrodnicze-
go, 

3) wymagaĉ ochrony dziedzictwa kulturowego i 
dóbr kultury, 

4) wymagaĉ ładu przestrzennego. 

§ 3. Przedmiotem ustaleĉ planu jest teren 
przemysłowy powierzchniowej eksploatacji zło-
ża piasku oznaczony w planie symbolem PE. 

§ 4. Integralnymi czćċciami planu są: 

1) treċć niniejszej uchwały stanowiącej tekst 
planu, 

2) załącznik nr 1 - rysunek planu wykonany na 
mapie syt. wys. w skali 1:1000, 

3) załącznik nr 2 - wykaz uwag nieuwzglćdnio-
nych w projekcie planu, 
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4) załącznik nr 3 - rozstrzygnićcie o sposobie 

realizacji zapisanych w planie inwestycji in-
frastruktury technicznej z zakresu zadaĉ wła-
snych gminy oraz o zasadach ich finansowa-
nia zgodnie z przepisami o finansach pu-
blicznych. 

§ 5. Obowiązującymi ustaleniami planu są 
nastćpujące oznaczenia graficzne na rysunku 
planu bćdącym załącznikiem nr 1 do niniejszej 
uchwały: 

1) granice obszaru objćtego planem, 

2) granice terenu górniczego Ponikwa, 

3) granice obszaru górniczego Ponikwa, 

4) linie rozgraniczające teren przemysłowy po-
wierzchniowej eksploatacji złoża piasku, 

5) oznaczenie literowe terenu przemysłowego 
powierzchniowej eksploatacji złoża piasku i 
zieleni izolacyjnej. 

§ 6. Ilekroć w dalszych przepisach uchwały 
jest mowa o: 

1) planie - należy przez to rozumieć ustalenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla obszaru, o którym mowa w 
§ 1 niniejszej uchwały, 

2) rysunku planu - należy przez to rozumieć 
rysunek planu na mapie sytuacyjno wysoko-
ċciowej w skali 1:1000, stanowiący załącznik 
nr 1 do niniejszej uchwały, 

3) przepisach szczególnych i odrćbnych - należy 
przez to rozumieć przepisy obowiązujących 
ustaw oraz aktów wykonawczych, 

4) przeznaczeniu podstawowym - należy przez 
to rozumieć przeznaczenie, które powinno 
przeważać na wyznaczonym terenie, 

5) przeznaczeniu uzupełniającym - należy przez 
to rozumieć przeznaczenia inne niż podsta-
wowe, które uzupełniają lub wzbogacają 
przeznaczenie podstawowe, a które mogą 
być realizowane z zachowaniem warunków 
podanych w ustaleniach szczegółowych, 

6) terenie - należy przez to rozumieć tereny wy-
znaczone na obszarze objćtym planem o tym 
samym przeznaczeniu podstawowym i uzu-
pełniającym, 

7) funkcji terenu - należy przez to rozumieć 
przypisane terenowi przeznaczenie i sposób 
zagospodarowania wynikający z dopuszczo-
nych na nim zadaĉ i działaĉ, 

8) obszarze NATURA 2000 - należy przez to ro-
zumieć sieć obszarów europejskich wyzna-
czonych do objćcia ochroną siedlisk przyrod-
niczych oraz gatunków roċlin i zwierząt za-
grożonych wyginićciem. 

§ 7. Teren nie posiada rozpoznania archeolo-
gicznego, w związku z tym wszelkie przedsić-
wzićcia wiążące sić z prowadzeniem prac ziem-
nych należy poprzedzić uzgodnieniem z Woje-
wódzkim Konserwatorem Zabytków. 

§ 8. Dopuszcza sić na obszarze objćtym pla-
nem funkcjonowanie terenu i obszaru górnicze-
go zgodnie z obowiązującym przepisami szcze-
gólnymi i odrćbnymi. 

§ 9. Na obszarze planu obowiązują nastćpu-
jące wymogi w zakresie ochrony ċrodowiska 
naturalnego: 

1) zezwala sić na lokalizacjć przedsićwzićcia 
celu publicznego mogącego oddziaływać na 
ċrodowisko, po spełnieniu warunków wyni-
kających z przepisów szczególnych i odrćb-
nych, 

2) zabrania sić realizacji przedsićwzićć mogą-
cych w istotny sposób pogorszyć stan sie-
dlisk przyrodniczych, dla których ochrony zo-
stał wyznaczony obszar NATURA 2000 jako 
Obszar Specjalnej Ochrony Nr PLB 140013 
pod nazwą Ostoja Kozienicka, obejmujący 
obszar Kozienickiego Parku Krajobrazowego 
wraz z otuliną, 

3) okreċla sić nastćpujące zasady ochrony po-
wietrza, wód, gleby i ziemi przed zanieczysz-
czeniami: 

a) ochrona powietrza, wód, gleby i ziemi 
przed zanieczyszczeniami winna być reali-
zowana zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami szczególnymi i odrćbnymi, 

b) obowiązuje utrzymanie poziomów sub-
stancji zanieczyszczających poniżej do-
puszczalnych poziomów lub co najmniej 
na tych poziomach oraz zmniejszenie tych 
substancji w powietrzu co najmniej do 
dopuszczalnych, gdzie nie są dotrzymane, 

c) ustala sić zakaz odprowadzania jakichkol-
wiek ċcieków do ziemi, 

d) ochrona akustyczna winna być realizowa-
na zgodnie z obowiązującymi przepisami 
oraz normami dotyczącymi emisji hałasu, 

4) ustala sić obowiązek gromadzenia i selekcji 
odpadów o ile takie wystąpią, w pojemnikach 
przystosowanych do ich przechowywania i 
zgodnie z systemem przyjćtym w gospodar-
ce komunalnej gminy, 

5) na terenie oznaczonym w planie symbolem 
PE od strony północnej, wschodniej i połu-
dniowej, należy pozostawić pasy zieleni le-
ċnej izolacyjnej o szerokoċci minimum 6,0 m, 

6) mimo, że w obrćbie terenu objćtego planem, 
nie wystćpują chronione gatunki ptaków, dla 
których ochrony został wyznaczony obszar 
NATURA 2000, to prace związane z wycinką 
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drzew należy prowadzić poza okresem lćgo-
wym, 

7) dopuszcza sić maksymalne wydobycie pia-
sku w iloċci 20 000 Mg / rok, 

8) ochronie podlega kćpa mącznicy lekarskiej 
wystćpująca na powierzchni około 3,0m² na 
terenie oznaczonym w planie symbolem PE, 
którą należy w razie potrzeby przenieċć w in-
ne miejsce, po stosownym uzgodnieniu z Dy-
rekcją Kozienickiego Parku Krajobrazowego. 

Rozdział 2 
Ustalenia szczegółowe 

§ 10.1. Ustala sić teren przemysłowy po-
wierzchniowej eksploatacji złoża piasku - ozna-
czony na rysunku planu symbolem PE o po-
wierzchni około 2,46ha. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala 
sie jako przeznaczenie podstawowe eksploatacjć 
piasku systemem odkrywkowym bez zastoso-
wania robót strzałowych. 

3. Jako przeznaczenie uzupełniające funkcjć 
podstawową, o której mowa w ust. 2, ustala sić: 

a) zieleĉ leċna izolacyjna, o której mowa w § 9 
pkt 5, 

b) tymczasowe drogi dojazdowe do miejsc po-
boru pisaku. 

4. Nie dopuszcza sić w obrćbie terenu jakiej-
kolwiek zabudowy kubaturowej ani instalacji 
podziemnych infrastruktury technicznej. 

5. Pod wyrobisko eksploatacji piasku należy 
przeznaczyć około 75% powierzchni całego tere-
nu PE, a pozostały teren pod zieleĉ leċną izola-
cyjną. 

6. Na czćċci terenu PE, przeznaczonej wy-
łącznie pod wyrobisko eksploatacji piasku, do-
puszcza sić wycinkć istniejącego drzewostanu 
pod warunkiem zachowania ustalenia zawarte-
go w § 9 pkt 6. 

7. Nadkład stanowiący glebć leċną, wystćpu-
jący nad złożem piasku, o gruboċci około od 
0,0m do 0,4m (przecićtnie ok. 0,2m), złożony z 
gleby piaszczystej oraz humusu należy sukce-
sywnie usuwać poprzez przewożenie go na te-
ren poeksploatacyjnego wyrobiska, po stronie 
zachodniej, poza teren PE. 

8. Urobek należy prowadzić jednym pozio-
mem w czćċci suchej, tj. w czćċci złoża powyżej 
zwierciadła wód gruntowych, wg projektu prac 
geologicznych, z zachowaniem ochrony 0,5m 
gruboċci warstwy powyżej zwierciadła wody 
gruntowej. 

9. Teren PE po zakoĉczeniu eksploatacji nale-
ży poddać rekultywacji w kierunku leċnym, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dopusz-
cza sić czćċć wyrobiska przeznaczyć na otwarty 
zbiornik wodny, ċródleċny. Nadkład i humus, 
wczeċniej usunićty i przewieziony na sąsiednie, 
nieczynne wyrobisko, należy wykorzystać w 
pracach rekultywacyjnych. 

10. Eksploatacja złoża piasku winna być pro-
wadzona z zachowaniem bezpieczeĉstwa po-
wszechnego (zagrożenia wodne, osuwiskowe, 
pożarowe itd.) oraz pod warunkiem spełnienia 
wymogów dotyczących ochrony ċrodowiska. 

11. Dojazd do miejsc poboru piasku winien 
nastąpić od strony zachodniej, z terenu Fabryki 
Domów „Bogucin”, przylegającej bezpoċrednio 
do drogi lokalnej dojazdowej do wsi Bogucin, 
drogami tymczasowymi, gruntowymi, poprzez 
istniejące poeksploatacyjne wyrobisko do 
miejsc pozyskiwania piasku na terenie PE. Drogi 
dojazdowe należy utwardzić płytami betono-
wymi o szerokoċci 6,0m, które po zamknićciu 
kopalni winny zostać całkowicie usunićte. 

12. W związku z tym, że na terenie PE nie wy-
stćpują jakiekolwiek funkcjonujące urządzenie i 
sieci infrastruktury technicznej oraz wydobycie 
piasku nie bćdzie związane z: 

a) gromadzeniem odpadów i substancji niebez-
piecznych dla ċrodowiska, 

b) wykorzystywaniem wody, 

c) powstawaniem ċcieków, 

1) plan nie przewiduje na tym terenie nowe-
go uzbrojenia w infrastrukturć techniczną 

13. Wody opadowe odprowadzane bćdą po-
wierzchniowo do ziemi. 

Rozdział 3 
Ustalenia końcowe 

§ 11. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
ustala sić stawkć procentową służącą naliczeniu 
jednorazowej opłaty od wzrostu wartoċci nieru-
chomoċci w wysokoċci 30%. 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza sić Wój-
towi Gminy Garbatka-Letnisko. 

§ 13. Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego, obejmujący obszar okreċlony w 
1, wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty 
ogłoszenia niniejszej uchwały w Dzienniku 
Urzćdowym Województwa Mazowieckiego. 

 
 Przewodnicząca Rady Gminy:  

Marianna Bernacik 
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Załącznik nr 1 
do uchwały nr XXXIV/36/10 

Rady Gminy Garbatka-Letnisko 
z dnia 24 wrzeċnia 2010r. 

 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Garbatka-Letnisko na terenie działek  

o numerach ewidencyjnych 120/3, 121/3 122/3 położonych w obrćbie wsi Ponikwa 
 

 
 

Przewodniczący Rady Gminy: 
Marianna Bernacik 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr XXXIV/36/10 

Rady Gminy Garbatka-Letnisko 
z dnia 24 wrzeċnia 2010r. 

 
LISTA UWAG NIEUWZGLĆDNIONYCH 

wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 16 lipca 2010r. do 6 sierpnia 2010r. 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Garbatka-Letnisko  

na terenie działek o nr ewidencyjnym 120/3, 121/3, 122/3 położonych w obrćbie wsi Ponikwa 
 

Lp. Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imić, nazwa jednostki 
organizacyjnej i adres zgłaszającego 

uwagi 

Treċć 
uwagi 

Oznaczenie nieruchomoċci, 
której dotyczy uwaga 

Ustalenie projektu planu  
dla nieruchomoċci, której dotyczy 

uwaga 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 
W czasie wyłożenia do publicznego wglądu i składania uwag do dnia 20 sierpnia 2010r. 

Nie wpłynćła żadna uwaga dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Garbatka-Letnisko na terenie działek o nr ewidencyjnym 120/3, 121/3, 122/3 położonych w obrćbie 
wsi Ponikwa. 

 

Przewodniczący Rady Gminy: 
Marianna Bernacik 

 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr XXXIV/36/10 

Rady Gminy Garbatka-Letnisko 
z dnia 24 wrzeċnia 2010r. 

 

ROZSTRZYGNIĆCIE 
o sposobie realizacji inwestycji okreċlonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

gminy Garbatka-Letnisko na terenie działek nr ewidencyjny: 120/3, 121/3, 122/3 położonych  
w obrćbie wsi Ponikwa z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadaĉ własnych gminy  

oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych 
 

Na terenie objćtym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Garbatka-Letnisko 
na terenie działek nr ewidencyjny: 120/3, 121/3, 122/3 położonych w obrćbie wsi Ponikwa nie wystćpują 
inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej należące do zadaĉ własnych gminy. 

 
Przewodniczący Rady Gminy: 

Marianna Bernacik 
2 5 77
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UCHWAŁA Nr III/17/10 

RADY GMINY GARBATKA-LETNISKO 

 z dnia 30 grudnia 2010 r. 

w sprawie zmieniająca rozporządzenie w sprawie ustanowienia pomników przyrody  
położonych na terenie powiatu kozienickiego. 

Na podstawie art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 
2004r. Nr 92, poz. 880, Nr 113, poz. 954 i Nr 130, 
poz. 1087, z 2007r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 
1238 i Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286, z 
2008r. Dz.U. Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227 i 

Nr 201, poz. 1237 oraz z 2009r. Dz.U. Nr 18, poz. 
97) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 
marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 
142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) po 
uzgodnieniu z Regionalną Dyrekcją Ochrony 
Ċrodowiska uchwala sić, co nastćpuje:  


