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UCHWAŁA Nr VI/46/2011 

RADY GMINY BARANOWO 

 z dnia 31 marca 2011 r. 

w sprawie funduszu sołeckiego w Gminie Baranowo na rok 2012. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d 
oraz lit i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samo-
rządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 
1591 z póŝn. zm.) oraz art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 
20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 
52, poz. 420 z póŝn. zm.) uchwala się, co nastę-
puje:  

§ 1. Rada Gminy wyraşa zgodę na wyodręb-
nienie w budşecie gminy Baranowo na rok 2012 
funduszu sołeckiego. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wój-
towi Gminy Baranowo. 

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 
14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 
Przewodniczący Rady: 

Jerzy Symołon 
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UCHWAŁA Nr 8/III/2010 

RADY GMINY LUBOWIDZ 

 z dnia 30 grudnia 2010 r. 

w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części miejscowości Galumin – 

tereny eksploatacji surowców mineralnych. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591 z póŝniejszymi zmianami) oraz art. 14 
ust. 8, art. 15 ust. 1 i 2, art. 20 i art. 29 ustawy z 
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z 
póŝniejszymi zmianami) w związku z uchwałą nr 
69/XI/2007 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia  
27 grudnia 2007r. – Rada Gminy w Lubowidzu 
po stwierdzeniu zgodności planu z ustaleniami 
zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Lu-
bowidz” przyjętego uchwałą nr 104/XVIII/2008 
Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 16 grudnia 
2008r. uchwala, co następuje:  

§ 1.1. Uchwala się Miejscowy Plan Zagospo-
darowania Przestrzennego obejmujący cześć 
miejscowości Galumin, zwany dalej „Planem”. 

2. Częściami składowymi planu są: 

1) część tekstowa stanowiąca treść niniejszej 
uchwały; 

2) część graficzna – rysunek planu stanowiący 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 

3) rozstrzygnięcie dotyczące rozpatrzenia uwag 
do projektu Planu - załącznik nr 2; 

4) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji 
zapisanych w Planie inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej, które naleşą do za-
dań własnych gminy oraz zasad ich finanso-
wania - załącznik nr 3. 

3. Rysunek Planu w skali 1:1000 obowiązuje 
w następującym zakresie ustaleń: 

1) granicy obszaru objętego planem, 

2) linii rozgraniczających tereny o róşnych funk-
cjach i zasadach zagospodarowania, 

3) linii rozgraniczających tereny o róşnych funk-
cjach i zasadach zagospodarowania, 

4) symbolu przeznaczenia terenów funkcjonal-
nych określonych odpowiednio symbolem 
cyfrowym i literowym. 
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§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1. planie – naleşy przez to rozumieć ustalenia 
niniejszej uchwały (wraz z załącznikiem gra-
ficznym), dotyczące części obrębu geodezyj-
nego Galumin, 

2. przepisach szczególnych – naleşy przez to 
rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wy-
konawczymi oraz przepisy zawarte w rozpo-
rządzeniach ministrów oraz wojewody, wy-
danych z upowaşnienia ustawowego, 

3. uchwale – naleşy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałę, o ile z treści przepisu nie wynika in-
aczej, 

4. rysunku planu – naleşy przez to rozumieć 
rysunek w skali 1:1000, stanowiący załącznik 
graficzny do uchwały, 

5. terenie – naleşy przez to rozumieć teren 
funkcjonalny wyznaczony liniami rozgrani-
czającymi oraz określony symbolem terenu 
zgodnie z rysunkiem planu, dla którego obo-
wiązują ustalenia planu, 

6. linii rozgraniczającej – naleşy przez to rozu-
mieć linię oddzielającą tereny o róşnych 
funkcjach i róşnych zasadach zagospodaro-
wania, 

7. pasie ochronnym – naleşy przez to rozumieć 
najmniejszą szerokość pasa ochronnego wy-
znaczonego wzdłuş obrzeşa wyrobiska od-
krywkowego, zabezpieczającego obiekty stałe 
lub tereny połoşone w poblişu wyrobisk od-
krywkowych przed zagroşeniami związanymi 
z działalnością eksploatacyjną lub poeksplo-
atacyjną oraz zabezpieczającego wyrobisko 
przed zagroşeniami związanymi z uşytkowa-
niem i remontami obiektów stałych. 

§ 3.1. Dla obszaru objętego uchwałą plan 
określa: 

1) przeznaczenie terenów, określone liniami 
rozgraniczającymi tereny o róşnym przezna-
czeniu i róşnych zasadach zagospodarowa-
nia, 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego, 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz kultury współczesnej, 

5) warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich uşytkowaniu, 

6) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uşytkowania terenów, 

7) stawki procentowe, na podstawie których 
ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzro-
stu wartości nieruchomości na skutek uchwa-
lenia planu. 

1. Na obszarze objętym planem nie zachodzą 
przesłanki do określenia: 

1) parametrów i wskaŝników kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania tere-
nów, w tym gabaryty obiektów i wskaŝnik 
intensywności zabudowy, 

2) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemu komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej, 

3) wymagań dotyczących potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych, 

4) granic i sposobów zagospodarowania te-
renów lub obiektów podlegających 
ochronie, ustalonych na podstawie od-
rębnych przepisów, a takşe naraşonych na 
niebezpieczeństwo powodzi oraz naraşo-
nych osuwaniem się mas ziemnych, 

5) szczegółowych zasad i warunków scalania 
i podziału nieruchomości 

§ 4. Dla obszaru objętego planem określa się 
przeznaczenie terenów pod eksploatację kru-
szywa, wydzielonych liniami rozgraniczającymi - 
oznaczone na rysunku planu symbolem 1PG i 
2PG – Obszary i tereny górnicze. 

§ 5.1. Ustalenia ogólne W zakresie ochrony 
środowiska przyrodniczego ustala się: 

1) w zagospodarowaniu terenu naleşy 
uwzględnić zasady gospodarowania określo-
ne w rozporządzeniu Wojewody Mazowiec-
kiego nr 23 z dnia 15 kwietnia 2005r. w spra-
wie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Mię-
dzyrzecze Skrwy i Wkry” (Dz. Urz. Woj. Maz. 
Nr 91, poz. 2455 z póŝn. zm.), 

2) konieczność przeprowadzenia postępowania 
w sprawie oceny oddziaływania na środowi-
sko, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

3) uciąşliwość bądŝ szkodliwość dla środowiska 
nie moşe wykraczać poza granice wyznaczo-
nego terenu, 

4) obowiązek ochrony gruntu i wód gruntowych 
przed zanieczyszczeniem substancjami ropo-
pochodnymi w okresie eksploatacji wyrobi-
ska, 

5) konieczność prowadzenia sukcesywnej rekul-
tywacji terenów poeksploatacyjnych, sto-
sownie do obowiązujących przepisów, 

6) zachowanie pasów ochronnych zgodnie z 
polską normą PN-G-02100 określonych in-
dywidualnie w ustaleniach szczegółowych. 
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2. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków oraz dóbr kultury ustala się: 

1) konieczność poprzedzenia działalności wy-
dobywczej archeologicznym rozpoznaniem 
powierzchniowym a w przypadku stwierdze-
nia archeologicznej warstwy kulturowej lub 
obiektów archeologicznych przeprowadzenia 
badań ratowniczych na koszt inwestora, 

2) w przypadku natrafienia na ślady mogące 
świadczyć o występowaniu na tym terenie 
stanowisk archeologicznych naleşy o tym 
powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków. 

3. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala 
się: 

1) obsługę komunikacyjną za pośrednictwem 
istniejącej sieci dróg publicznych, 

2) wywóz kruszywa moşe się odbywać pojaz-
dami o dopuszczalnym nacisku 8 ton na oś. 

4. Warunki zagospodarowania terenów obję-
tych planem: 

1) eksploatacja kruszywa uwarunkowana jest 
opracowaniem projektu zagospodarowania 
złoşa z zachowaniem procedur określonych 
w przepisach szczególnych i dokonywana 
będzie na podstawie udzielonej koncesji, 

2) eksploatacja złóş wykonywana będzie meto-
dą odkrywkowych robót górniczych, wydo-
bycie kopaliny zgodnie z techniką i sztuką 
górniczą, 

3) ustala się konieczność rekultywacji terenów 
po wyeksploatowaniu złoşa w kierunku le-
śnym, 

4) do rekultywacji terenu ustala się wykorzysta-
nie nadkładu zdjętego przed podjęciem eks-
ploatacji (po czasowym składowaniu w bez-
pośrednim sąsiedztwie wyrobiska) oraz pia-
sku stanowiącego odpad w procesie produk-
cyjnym, 

§ 6. Ustalenia szczegółowe 

1. Dla terenu obejmującego dz. nr 39 – 42 oraz 
części dz. nr 44 i 45, o powierzchni ok. 13 ha, 
przeznaczonego pod powierzchniową eks-
ploatację kruszywa i oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1PG – Obszary i tereny gór-
nicze ustala się: 

 

1) dostępność komunikacyjna do drogi 
gminnej - dz. nr 109, 

2) ustala się zachowanie pasa ochronnego: 

a) o szerokości min. 10,0m od drogi pu-
blicznej – dz. nr 109 (w celu jej zabez-
pieczenia), 

b) o szerokości min. 10,0m od granicy 
gruntów leśnych (dz. nr 20 i 3188/5), 

c) o szerokości min. 6,0m od granicy te-
renów nie naleşących do uşytkownika 
wyrobiska, 

3) ustala się konieczność rekultywacji terenu 
w kierunku leśnym, 

2. Dla terenu obejmującego dz. nr 222 o pow. 
ok. 0,6ha przeznaczonego pod powierzch-
niową eksploatację kruszywa i oznaczonego 
na rysunku planu symbolem 2PG – Obszary i 
tereny górnicze ustala się: 

1) obsługa komunikacyjna poprzez drogę do-
jazdową – dz. nr 56, 

2) zachowanie pasa ochronnego od drogi 
dojazdowej o szerokości min. 10,0m 
(w celu jej zabezpieczenia), 

3) zagospodarowanie terenu wzdłuş linii 
energetycznej średniego napięcia 15 kV 
zgodnie z warunkami określonymi przez 
właściwy zakład energetyczny. 

§ 7. Wysokość stawki procentowej słuşącej 
naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem warto-
ści nieruchomości wynikającej z art. 36 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
na skutek uchwalenia niniejszego planu ustala 
się w wysokości 10%. 

§ 8.1. Plan nie ustala terminów eksploatacji 
złóş na poszczególnych terenach. 

2. Tereny do czasu ich zagospodarowania 
zgodnie z określonym w planie przeznaczeniem i 
zasadami zagospodarowania, pozostają w do-
tychczasowym uşytkowaniu. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wój-
towi Gminy. 

§ 10.1. Uchwała podlega publikacji w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 
i na stronie internetowej gminy. 

2. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 
30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Mazowieckiego. 

 
 Przewodniczący Rady Gminy: 

mgr Rafał Woźnowski 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr 8/III/2010 
Rady Gminy Lubowidz 

z dnia 30 grudnia 2010r. 
 

Rozstrzygnięcie dotyczące rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu miejscowego  
Planu Zagospodarowania Przestrzennego części miejscowości Galumin 

 
W okresie wyłoşenia do publicznego wglądu oraz w terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu wy-

łoşenia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części miejscowości Galumin, 
nie zgłoszono uwag. 
 
 Przewodniczący Rady Gminy: 

mgr Rafał Woźnowski 
 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr 8/III/2010 
Rady Gminy Lubowidz 

z dnia 30 grudnia 2010r. 
 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego części miejscowości Galumin inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 

 
W opracowanym projekcie miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części miejsco-

wości Galumin nie występują inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej naleşącej do zadań wła-
snych gminy. 

 
 Przewodniczący Rady Gminy: 

mgr Rafał Woźnowski 
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UCHWAŁA Nr VII/27/11 

RADY GMINY POMIECHÓWEK 

 z dnia 31 marca 2011 r. 

w sprawie poboru podatków w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów  
oraz określenia wynagrodzenia dla inkasentów. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) 
oraz art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o 
podatku rolnym (Dz.U. 2006r. Nr 136, poz. 969 z 
póŝn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 paŝ-
dziernika 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. z 
2002r. Nr 200, poz. 1682 z póŝn. zm.), art. 6  
ust. 12, art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 
2010r. Nr 95, poz. 613 z póŝn. zm.), w związku z 
art. 9 i art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 
80, poz. 60 z póŝn. zm.) Rada Gminy uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy w Pomie-
chówku: 

1. zarządza pobór podatku rolnego, podatku 
leśnego oraz podatku od nieruchomości od 
osób fizycznych w drodze inkaso,  

2. określa inkasentów w/w podatków,  

3. określa termin płatności dla inkasentów,  

4. wprowadza i określa wynagrodzenie dla in-
kasentów.  

§ 2. Zarządza się na terenie gminy Pomie-
chówek pobór podatku rolnego, leśnego i od 
nieruchomości od osób fizycznych w drodze 
inkasa. 

§ 3.1. Na inkasentów uprawnionych do po-
bierania podatków, o których mowa w § 1 wy-
znacza się sołtysów, zgodnie z załącznikiem do 
niniejszej uchwały. 


