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Załņcznik nr 3 
do uchwały nr LXX/412/10 
Rady Miejskiej w PłoŊsku 
z dnia 22 kwietnia 2010r. 

 
Rozstrzygniňcie Rady Miejskiej w PłoŊsku dotyczņce sposobu realizacji oraz zasad finansowania inwestycji  
z zakresu infrastruktury technicznej zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  

dla terenów połoŐonych przy ulicach 19- Stycznia, Mazowieckiej, Przemysłowej i Wyszogrodzkiej 
 

Dla terenów połoŐonych w PłoŊsku przy ulicach19- Stycznia, Mazowieckiej, Przemysłowej i Wyszogrodz-
kiej w obszarze opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie wystňpujņ 
inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które naleŐņ do zadaŊ własnych miasta PłoŊska. 

 
Przewodniczņcy Rady Miejskiej w PłoŊsku: 

Zygmunt Aleksandrowicz 
 
 

Załņcznik nr 4 
do uchwały nr LXX/412/10 
Rady Miejskiej w PłoŊsku 
z dnia 22 kwietnia 2010r. 

 
Rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany  

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta PłoŊsk  
dla terenów połoŐonych przy ul. 19- Stycznia, Mazowieckiej, Przemysłowej i Wyszogrodzkiej 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) Rada Miejska w PłoŊsku przyjmuje nastňpujņce rozstrzygniňcia w spra-
wie rozpatrzenia uwag do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta PłoŊsk dla 
terenów połoŐonych przy ul. 19- Stycznia, Mazowieckiej, Przemysłowej i Wyszogrodzkiej. 

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta PłoŊsk dla terenów poło-
Őonych przy ul. 19- Stycznia, Mazowieckiej, Przemysłowej i Wyszogrodzkiej wraz z prognozņ oddziaływania 
na Ōrodowisko został wyłoŐony do publicznego wglņdu w dniach od 22.01.2010r. do 19.02.2010r. W wyzna-
czonych terminach składania uwag – do dnia 11.03.2010r. wpłynňła jedna uwaga, która została rozpatrzona 
pozytywnie. 

 
Przewodniczņcy Rady Miejskiej w PłoŊsku: 

Zygmunt Aleksandrowicz 
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UCHWAŁA Nr LXXII/422/10 

RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU 

z dnia 27 maja 2010 r. 

zmieniająca uchwałę nr LXX/412/10 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 22 kwietnia 2010r. 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Płońska dla terenów 

położonych przy ulicach: 19-Stycznia, Mazowieckiej, Przemysłowej i Wyszogrodzkiej. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (tekst 
jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591. ze zm.) 
oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) Rada Miej-
ska w PłoŊsku, uchwala, co nastňpuje: 
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§ 1. § 1 ust. 1 uchwały nr LXX/412/10 Rady 
Miejskiej w PłoŊsku z dnia 22 kwietnia 2010r. w 
sprawie zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego miasta PłoŊska dla tere-
nów połoŐonych przy ulicach: 19-Stycznia, Mazo-
wieckiej, Przemysłowej i Wyszogrodzkiej otrzymu-
je brzmienie: 

„1. Zgodnie z uchwałņ Rady Miejskiej w PłoŊsku 
nr XLI/211/08 z dnia 23 paŎdziernika 2008r. w 
sprawie przystņpienia do zmiany Miejscowego 
Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzen-
nego Miasta PłoŊsk dla terenów połoŐonych przy 
ulicach: 19-Stycznia, Mazowieckiej, Przemysłowej 
i Wyszogrodzkiej, oraz uchwałņ nr LIV/325/09 Rady 
Miejskiej w PłoŊsku z dnia 19 sierpnia 2009r. 
zmieniajņcņ uchwałň nr XLI/211/08 z dnia 23 paŎ-
dziernika 2008r. w sprawie przystņpienia do zmia-
ny Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodaro-

wania Przestrzennego Miasta PłoŊsk dla terenów 
połoŐonych przy ulicach: 19-Stycznia, Mazowiec-
kiej, Przemysłowej i Wyszogrodzkiej, po stwier-
dzeniu zgodnoŌci ze „Studium uwarunkowaŊ i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta PłoŊsk (uchwała nr XLVII/32/2002 z dnia 18 
wrzeŌnia 2002r.) uchwala siň zmianň miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
PłoŊska dla terenów połoŐonych przy ulicach:  
19 Stycznia, Mazowieckiej, Przemysłowej i Wy-
szogrodzkiej, zwanņ dalej planem”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza siň Burmi-
strzowi Miasta PłoŊsk. 

§ 3. Uchwała wchodzi w Őycie po upływie  
30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzň-
dowym Województwa Mazowieckiego. 

 
Przewodniczņcy Rady Miejskiej w PłoŊsku: 

Zygmunt Aleksandrowicz 
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UCHWAŁA Nr LXVII/320/2010 

RADY MIEJSKIEJ W PIASTOWIE 

z dnia 8 czerwca 2010 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok Miasta Piastowa. 

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.) oraz art. 211, 
art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 
236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 
1240 z póŎn. zm.) w zwiņzku z art. 121 ustawy z 
dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzajņce 
ustawň o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, 
poz. 1241) Rada Miejska w Piastowie uchwala, co 
nastňpuje; 

§ 1. Zwiňkszyń dochody budŐetu miasta o kwo-
tň 3.500zł. 

Zmniejszyń dochody budŐetu miasta o kwotň 
48.104zł. 

zgodnie z tabelņ stanowiņcņ załņcznik nr 1 do ni-
niejszej uchwały. 

Plan dochodów po zmianach 52.487.718zł. 

 

§ 2. Zwiňkszyń wydatki budŐetu miasta o kwotň 
32.950zł. 

Zmniejszyń wydatki budŐetu miasta o kwotň 
77.554zł. 

zgodnie z tabelņ stanowiņcņ załņcznik nr 1 do ni-
niejszej uchwały. 

Plan wydatków po zmianach 79.527.136zł. 

§ 3. W uchwale budŐetowej na rok 2010 Miasta 
Piastowa nr LX/288/2010 z dnia 4 stycznia 2010r. 
wprowadza siň nastňpujņce zmiany: 

1) w § 1: 

a) w ust. 1 po wyrazach „tabela nr 1” skreŌla 
siň wyrazy „ i tabelņ nr 1a” 

b) w ust 2 po wyrazach „ tabelņ nr 2i nr 2a 
skreŌla siň wyrazy „ i 2b” 

 

 


