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5. Wnioskom o realizację zadania publiczne-
go przyznawane są punkty w obrębie każdego z 
kryteriów oceny. Następnie sumuje się punkty 
otrzymane przez dane zadanie w obrębie wszyst-
kich kryteriów. Powyższe stanowi podstawę do 
ustalenia kolejności realizacji zadań według sumy 

uzyskanych punktów.
6. Minimalna liczba punktów uprawniająca do 

uwzględnienia wniosku oraz zawarcia z wniosko-
dawcą umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej 
wynosi nie mniej niż 50% możliwej do uzyskania 
sumy punktów.
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UCHWAŁA NR XXXIX/404/2010
RADY GMINY PIETROWICE WIELKIE

z dnia 5 listopada 2010 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pietrowice Wielkie 
dla sołectwa Lekartów w granicach administracyjnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2
ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu 
aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 z późn. 
zm.) oraz art. 14 ust. 8, art. 15 ust. 2 i art. 20 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 z późn. zm.), po stwierdzeniu zgodności 
z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Pietro-
wice Wielkie (Uchwała Nr XXXVII/380/2006 Rady 
Pietrowice Wielkie z dnia 25 kwietnia 2006 r. ) Rada 
Gminy Pietrowice Wielkie uchwala: 

§ 1. 1. W miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego dla sołectwa Lekartów w granicach 
administracyjnych w gminie Pietrowice Wielkie, 
uchwalonym Uchwałą Nr XXIV/256/2009 Rady 
Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 23.04.2009 r. wpro-
wadza się następujące zmiany: § 7 ust. 1 otrzymuje 
brzmienie: „ 1. Na terenie objętym planem, z wyjąt-
kiem terenów oznaczonych symbolami AG3,AG4, 

AG5, R, E, ustala się zakaz realizacji w granicach 
działek przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 
oddziaływać na środowisko, jak również mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, 
jeżeli zapisy § 9 – 12 nie stanowią inaczej.”

§ 2. 1. Traci moc uchwała nr XXV/283/2009 Rady 
Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 17 czerwca 2009r. 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Pietrowice Wielkie 
dla sołectwa Lekartów w granicach administracyj-
nych.

§ 3. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Pietrowice Wielkie.

§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 
dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący 
Rady Gminy Pietrowice Wielkie 

Henryk Joachim Marcinek
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UCHWAŁA NR XXXIX/405/2010
RADY GMINY PIETROWICE WIELKIE

z dnia 5 listopada 2010 r.

w sprawie przyjęcia statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej 

Na podstawie art. 14, art. 15 ustawy z dnia 27 
września 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 
157, poz. 1240 z późn. zm. oraz art. 9 ust. 1 oraz art. 
18 ust. 2 pkt. 9 lit. h i art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy 
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j. t. 
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada 
Gminy Pietrowice Wielkie uchwala: 

§ 1. 1. Nadać gminnej jednostce organizacyjnej 
– Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Pietro-
wicach Wielkich Statut, w brzmieniu określonym 
w załączniku stanowiącym integralną część niniej-
szej uchwały.

§ 2. 1. Traci moc załącznik, o którym mowa w § 1


