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§ 3.1.Ustala sić maksymalną wysokoċć opłaty 
za wyďywienie dziecka objćtego opieką w od-
dziale ďłobkowym w formie dziennej stawki ďy-
wieniowej w kwocie 0,6% obowiązującego mi-
nimalnego wynagrodzenia za pracć. 

2. W przypadku nieobecnoċci dziecka w od-
dziale ďłobkowym rodzicom dziecka przysługuje 
zwrot opłaty za wyďywienie, w wysokoċci ilo-
czynu obowiązującej dziennej stawki ďywienio-
wej i liczby dni nieobecnoċci. 

§ 4. W przypadku, gdy do oddziału ďłobko-
wego uczćszcza wićcej niď jedno dziecko z danej 
rodziny, wówczas na wniosek rodziców opłata, o 
której mowa w § 2 ust. 1 ulega obniďeniu o 25% 
za drugie i kaďde nastćpne dziecko. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza sić Burmi-
strzowi Miasta Pionki. 

§ 6. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie  
14 dni od daty opublikowania w Dzienniku 
Urzćdowym Województwa Mazowieckiego, z 
mocą obowiązującą od dnia 1 wrzeċnia 2011r. 

 
Przewodniczący Rady Miasta Pionki: 

Bohdan Tosza 
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UCHWAŁA Nr X/118/2011 

RADY MIASTA PIONKI 

z dnia 28 kwietnia 2011 r. 

w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki graficznej w załączniku nr 1 do uchwały nr XIII/153/2003r. 
Rady Miasta Pionki z dnia 24 października 2003r. w sprawie miejscowego planu  

zagospodarowania przestrzennego miasta Pionki. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 w związku  
z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póčniejszymi 
zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1  
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591 z póčniejszymi zmianami) Rada Miasta 
Pionki uchwala, co nastćpuje: 

§ 1.1. W załączniku graficznym nr 1 (rysunek 
planu) do uchwały nr XIII/153/2003r. Rady Mia-
sta Pionki z dnia 24 pačdziernika 2003r. wpro-
wadza sić korektć polegającą na oznaczeniu 
terenu działek nr ewid. 421/5, 421/6, 421/7, 
421/8, 421/9, 421/10, 1579/43, 1579/44, 1579/45, 
1579/46, 1579/47, 1579/48, 1579/49, 1579/50, 
1579/51, 1579/52, 1579/53, 1579/54, 1579/55, 
1579/56 i 1579/57 oraz czćċć terenu działek  
nr 421/4 i nr 1579/42 ograniczonego od północy 
linią rozgraniczenia ulicy 15 Stycznia, od 

wschodu linią przebiegającą w odległoċci 30,0m 
od wschodniej granicy działek nr 1579/43, 
1579/50 i 1579/51, natomiast od południa linią 
rozgraniczenia terenów komunikacji kolejowej, 
kolorem czerwonym oznaczającym przeznacze-
nie terenu pod usługi. 

2. Fragment rysunku planu z naniesioną ko-
rektą oznaczenia graficznego stanowi załącznik 
nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. Rysunek przedstawiający granice terenu 
objćtego korektą stanowi załącznik nr 2 do ni-
niejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Burmi-
strzowi Miasta Pionki. 

§ 3. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 
30 dni od daty ogłoszenia niniejszej uchwały w 
Dzienniku Urzćdowym Województwa Mazo-
wieckiego. 

 
Przewodniczący Rady Miasta Pionki: 

Bohdan Tosza 
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